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PŘEDMLUVA 

 

Význam čtenářské gramotnosti byl v průběhu uplynulého 

desetiletí opakovaně potvrzen a čtenářská gramotnost jako 

taková představovala výrazný prvek evropské spolupráce 

v oblasti vzdělávání. Zlepšení čtenářské gramotnosti bylo 

jedním z evropských cílů dohodnutých v rámci pracovního 

programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ v roce 

2002 (1). V květnu 2003 přijala Rada ministrů cíl snížit procentní 

podíl patnáctiletých žáků, kteří mají obtíže ve čtení, do roku 

2010 alespoň o 20 % (2). Tohoto cíle nebylo dosaženo: úroveň 

čtenářské gramotnosti se během posledního desetiletí nijak 

významně nezlepšila. 

Nejnovější výsledky šetření týkajících se čtenářských dovedností a provedených v rámci Programu 

pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA) ukazují, že v průměru má v evropských zemích nejméně 

každý pátý patnáctiletý žák velmi slabé čtenářské dovednosti. To je přinejmenším potenciální 

katastrofa pro evropské společnosti: děti, jež opouštějí školu bez schopnosti patřičně porozumět 

dokonce i základním psaným textům, se nejen vystavují velikému riziku vyloučení z trhu práce, ale 

jsou také prakticky vyloučeny z dalšího vzdělávání. Komunikace v mateřském jazyce je jednou z osmi 

klíčových schopností, které Rada a Evropský parlament vyčlenily jako zásadní pro občany žijící ve 

znalostní společnosti (3).Evropská rada naléhavě vyzvala členské země, aby podstatně snížily počet 

mladých lidí s nedostačujícími čtenářskými dovednostmi (Council of the European Union, 2008), a 

v listopadu 2008 byly členské země vyzvány k tomu, aby zaměřily spolupráci na zvyšování úrovně 

čtenářské gramotnosti (4). 

Pokud jde o nadcházející desetiletí, v květnu 2009 schválila Rada nový strategický rámec evropské 

spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, který sahá až do roku 2020. Zahrnuje nové cíle 

pro čtení, matematiku a přírodní vědy, jejichž prostřednictvím by měl být podíl žáků s problémy 

v těchto oborech do roku 2020 snížen na méně než 15 % (5). To bude pro vzdělávací systémy našich 

zemí velká výzva. 

                                                 
(1) Informace Rady o Podrobném pracovním programu průběžné kontroly cílů vzdělávacích systémů a systémů odborné 

přípravy v Evropě, Úř. věst. C 142, 14.6.2002. 
(2) Výsledek jednání Rady ze dne 5. a 6. května 2003. Závěry Rady o referenčních úrovních průměrné evropské výkonnosti 

ve vzdělávání a odborné přípravě (srovnávací základy), EDUC 83, 8981/03, 2003. 
(3) Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/962/ES ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro 

celoživotní učení, Úř. věst. L 394, 30.12.2006. 
(4) Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 21. listopadu 2008 – Příprava mladých lidí na 

21. století: agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství, Úř. věst. C 319, 13.12.2008. 
(5) Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

(„ET 2020“). Úř. věst. C 119, 28.5.2009. 
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Komise sehraje svoji úlohu tím, že bude členské země v dosahování těchto cílů podporovat. V rámci 

strategie pro zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti Evropská komise nedávno zřídila skupinu na 

vysoké úrovni složenou z 11 nezávislých odborníků s cílem zanalyzovat důkazy dostupné v tomto 

oboru a vyhodnotit, které politiky fungují nejlépe. Svá politická doporučení představí tato skupina 

Komisi v polovině roku 2012. 

V souvislosti s evropskými cíli pro čtenářskou gramotnost a s cílem podpořit práci skupiny na vysoké 

úrovni požádala Evropská komise síť Eurydice o provedení srovnávací analýzy nejvýznamnějších 

faktorů, které mají vliv na osvojování čtenářských dovedností. Tato zpráva bere v úvahu rozsáhlou 

základnu výsledků výzkumu a kvantitativních údajů a zabývá se politikami a postupy, jejichž cílem je 

zajistit, aby se žáci stali zdatnými a aktivními čtenáři. 

Jsem proto přesvědčena, že tato zpráva nabízí pevný komparativní základ pro tvůrce politik a osoby 

působící v praxi, jakož i pro širší veřejnost, k přijetí konkrétních kroků ke zvýšení čtenářských 

schopností a čtenářské motivace v Evropě. 

 

 
 

 

Androulla Vassiliou 
Komisařka pro  
vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež 
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ÚVOD 

S psaným slovem se setkáme všude, a čtení tak představuje základní dovednost, jíž je čím dál více 
zapotřebí v téměř každé oblasti života. Široká škála čtenářských dovedností včetně čtení digitálního je 
nezbytná pro osobní i sociální naplnění jednotlivce, pro informovanou a aktivní účast ve společnosti a 
uplatňování plných občanských práv. Tyto dovednosti jsou navíc zásadní pro vstup na trh práce a 
postup v jeho rámci. Lidé s nedostačujícími čtenářskými dovednostmi mají v dnešní společnosti 
omezené životní příležitosti. Osvojení si schopnosti dobře číst je v podstatě základním požadavkem 
pro sociální a hospodářské nároky společnosti 21. století. 

Dobré čtenářské schopnosti jsou důležité pro to, aby mladý člověk mohl sledovat své osobní cíle, když 
vstupuje do dospělého života. Úspěšné osvojení čtenářských dovedností během dětství a dospívání je 
tedy zásadní. Dobré gramotnostní dovednosti jsou navíc základem celé školní dráhy dítěte; studijní 
úspěch je bez nich nedosažitelný. Náležitá úroveň čtenářské gramotnosti je nejen jedním z hlavních 
cílů školního vzdělávání, nýbrž také jedním z hlavních prostředků učení. Schopnost číst je tudíž 
základním nástrojem pro uplatňování práva na vzdělání, které je zakotveno ve Všeobecné deklaraci 
lidských práv (článek 26). 

S ohledem na výsledky získané evropskými zeměmi v mezinárodních výzkumech hodnotících 
čtenářskou gramotnost žáků v průběhu posledního desetiletí stanovila Rada cíl snížení počtu žáků 
s problémy ve čtení na méně než 15 % do roku 2020 (1). Tato studie Eurydice byla provedena 
v kontextu tohoto cíle. Jejím cílem je určit některé z hlavních faktorů ovlivňujících osvojování 
čtenářských dovedností a posoudit, kde národní politiky působí ve vztahu k těmto faktorům. Poukáže 
také na některé z úspěšných postupů a opatření na národní úrovni, jež jsou nyní zaváděna s cílem 
zlepšit výsledky dosahované ve čtení. 

Rozsah 

Pro účely této studie je čtenářská gramotnost definována jako souhrnná schopnost porozumět formám 
psaného jazyka, tyto formy používat a přemýšlet o nich s cílem dosažení osobního a sociálního 
naplnění. To přesahuje kognitivní složky čtení (tj. dekódování slov a porozumění textu) a dosahuje 
k dalším aspektům souvisejícím s motivací k písemným materiálům a zapojením do jejich čtení. To je 
v souladu s definicí Pierreové (1992), která gramotnost popisuje jako „vztah, který člověk naváže 
s psaným slovem“. Pojem „čtenářská gramotnost“ zahrnuje rozdíl mezi „schopností číst“ a 
„čtenářstvím“. Ve školním kontextu se žáci s náležitou úrovní čtenářské gramotnosti již naučili číst a 
prokazují plynulost ve „čtení kvůli učení“. Z pohledu výuky zahrnuje umožňování žákům, aby dosáhli 
náležité úrovně čtenářské gramotnosti, různé procesy a aktivity odehrávající se na různých úrovních 
vývoje; patří sem i vyučování žáků učení se číst i zlepšování jejich čtenářských dovedností. 

Studie pokrývá jednotlivé fáze výuky čtení od fáze raného vývoje gramotnosti po fázi, v níž žáci 
používají své čtenářské schopnosti k tomu, aby se naučili dalším dovednostem. V kontextu školy 
začíná tato výuka výukou čtení na preprimární úrovni (ISCED 0) a pokračuje až do konce nižšího 
sekundárního vzdělávání (ISCED 2), kdy jsou žáci v naprosté většině zemí ve věku mezi 14 a 16 lety. 
Předpokládá se, že v té době jsou již čtenářské dovednosti pevně zakořeněny. 

                                                 
(1) Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

(„ET 2020”), Úř. věst. C 119, 28.5.2009. 
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Studie je primárně založena na akademickém výzkumu – ten v posledních desetiletích velmi pokročil 
– klíčových prvků přispívajících k úspěšnosti výuky čtení. V tom, že děti dosahují náležité 
úrovně čtenářské gramotnosti, hraje roli široká škála faktorů. Nejdůležitější faktory byly v této studii 
uspořádány do tří klíčových témat, která spolu vzájemně souvisejí: 

• Přístupy k výuce čtení (včetně opatření k řešení obtíží ve čtení); 
• Znalosti a dovednosti učitelů pro výuku čtení; 
• Podpora čtení mimo školu. 

Čtení elektronických materiálů nabývá v moderním světě na významu a představuje téma protínající 
všechna tři uvedená hlavní témata. Internet i další formy informačních technologií (posílání textových 
zpráv, blogy, podcasting, e-maily atd.) skutečně rozšířily podstatu čtenářské gramotnosti. Schopnost 
žáků číst elektronické texty zahrnuje širší škálu dovedností než ty, jichž je zapotřebí pro texty tištěné 
(Coiro a Dobler, 2007). Uvádí se, že kritické dovednosti ještě více nabývají na důležitosti, když se děti 
setkávají s texty na internetu (Leu, 2002). 

Klíčovým prvkem výuky čtení je také hodnocení čtenářských dovedností; učitelům totiž umožňuje určit, 
na co se zaměřit v budoucí výuce, aby pomohli dětem rozvíjet jejich čtenářské schopnosti. Zkoumáno 
bude jako součást prvních dvou klíčových témat (přístupy k výuce a znalosti a dovednosti učitelů). 

Pro mnoho dětí napříč celou Evropou není vyučovací jazyk jejich mateřským jazykem. Dobrá znalost 
jazyka výuky je však zásadní podmínkou pro úspěch ve škole (European Commission, 2008b). Četné 
studie ukazují, že žáci z rodin migrantů mají ve čtení často horší výsledky než děti z dané hostitelské 
země. Jak vyučovat čtenářské dovednosti děti, jejichž mateřský jazyk není jazykem vyučovacím, je 
proto velmi klíčovou otázkou. Protože se však okolnosti související s touto otázkou v celé Evropě a 
dokonce i v rámci jednotlivých zemí tolik liší (2), nepatří mezi klíčová témata této studie. O jakýchkoliv 
otázkách spojených s učením se číst v druhém nebo třetím jazyce bude pojednáno v souvislosti 
s konkrétními zeměmi, v nichž jsou obzvláště významné. 

Tento přehled nejdůležitějších faktorů ovlivňujících osvojování čtenářských dovedností pouze stručně 
pojednává o strukturálních charakteristikách vzdělávacích systémů, jako jsou politiky opakování 
ročníků a kategorizace (European Commission, 2008d) nebo účast na předškolním vzdělávání (3). Vliv 
strukturálních faktorů je stručně zmíněn při posuzování hlavních výsledků mezinárodních studií 
žákovských výsledků. 

Konečně, specifické aspekty výuky čtení na podporu žáků, kteří mají problémy s učením a vyžadují 
zvláštní vzdělávání, jsou mimo rozsah této studie. 

Tato studie pracuje s referenčním rokem 2009/10 a pokrývá všechny země sítě Eurydice. 

Studie se zabývá pouze veřejnými školami, s výjimkou případů Belgie, Irska a Nizozemska, kde se 
zaměřuje i na financovaný sektor soukromých škol. Financovaný soukromý sektor pojímá v těchto 
zemích většinu zapsaných žáků a školy nevyžadují placení poplatků rodiči. Navíc v Irsku je valná 
většina škol právně definovaná jako v soukromém vlastnictví, avšak ve skutečnosti jsou plně 
financované státem. V Nizozemsku je pak v ústavě zakotveno ekvivalentní financování a postavení 
soukromého i veřejného vzdělávání. 

                                                 
(2) Viz například nerovné rozložení patnáctiletých žáků, kteří doma mluví jiným jazykem, než je jazyk výuky, napříč školami 

(EACEA/Eurydice, 2008). 
(3) Pro více informací o těchto tématech viz EACEA/Eurydice (2009b) a EACEA/Eurydice (2011). 
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Struktura 

Tato studie zkoumá každé z klíčových témat ve světle výsledků vědeckého výzkumu, sekundární 
analýzy údajů z mezinárodních výzkumů a národních politik a programů. 

Nejprve upozorňuje na hlavní zjištění mezinárodních výzkumů žákovských výsledků ve čtení. Kromě 
pojednání o nejvýznamnějších trendech v evropských zemích tento stručný přehled také popisuje 
konceptuální rámec předních mezinárodních výzkumů, jejich hlavní cíle a zkoumané populace. 
Pojednává se také o některých omezeních při používání a interpretaci výsledků mezinárodních 
výzkumů. 

Kapitola 1 předkládá hloubkové prozkoumání procesů a postupů zapojených do výuky čtení. 

Oddíl 1.1 podává přehled vzdělávacího výzkumu účinných výukových postupů v souvislosti s hlavními 
fázemi rozvoje čtení a různými složkami výuky čtení. Popisuje výsledky výzkumu specifických 
výukových koncepcí či programů ke zlepšení porozumění psanému textu. Zdůrazňuje význam 
formativního a diagnostického hodnocení pro podporu rozvoje čtenářských dovedností žáků; konečně 
pak věnuje zvláštní pozornost výukovým metodám a intervencím, které reagují na potřeby žáků 
potýkajících se s problémy ve čtení. 

Oddíl 1.2 se zabývá tím, zda národní či ústřední kurikula a pokyny odrážejí poslední výsledky 
mezinárodních výzkumů týkajících se hlavních fází rozvoje čtení a nejúčinnějších výukových postupů. 
Zdůrazňuje hlavní podobnosti a rozdíly mezi zeměmi v jejich politikách pro výuku čtení. Obsahuje 
rovněž základní a kontextové informace o národních kurikulech v Evropě a popisuje nedávné reformy 
kurikul pro čtenářskou gramotnost. 

Oddíl 1.3 se zaměřuje na žáky, kteří čelí obtížím se čtením, a obvyklé postupy používané k jejich 
podpoře. Analýza je převážně založena na údajích z Mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti 
(PIRLS) 2006. Předkládá procentní podíly slabších čtenářů mezi žáky čtvrtého ročníku primární školy 
v evropských zemích a popisuje charakteristiky těchto žáků; poté zkoumá podpůrná opatření 
poskytovaná pro slabé čtenáře, jak o nich referují jejich učitelé. Pojednává se také o dostupnosti 
podpůrných pracovníků. Na tomto základě oddíl identifikuje několik opakujících se vzorců v hlavních 
přístupech k řešení obtíží se čtením napříč evropskými vzdělávacími systémy. 

Oddíl 1.4 začíná analýzou národních politik a postupů souvisejících s podpůrnými pedagogickými 
pracovníky, kteří pomáhají učitelům v jejich práci s žáky s obtížemi ve čtení. Zmiňuje se o tom, ve 
kterých zemích mohou učitelé využít pomoci pracovníků specializovaných na čtenářskou gramotnost, 
když se jejich žáci potýkají s obtížemi. Konečně se pak zabývá konkrétními a úspěšnými iniciativami 
prováděnými v rámci vzdělávacích systémů s cílem pomoci žákům s obtížemi se čtením, například 
prostřednictvím pomocné výuky či použití adaptovaných výukových materiálů. 

Kapitola 2 pojednává o znalostech a dovednostech potřebných pro výuku čtení a o tom, jak jsou 
učitelé na tuto úlohu připraveni. 

Oddíl 2.1 nabízí přehled literatury zdůrazňující nejvýznamnější faktory při přípravě kvalitních učitelů 
čtení a hlavní charakteristiky úspěšného dalšího vzdělávání. Zabývá se vztahy, zjištěnými v několika 
studiích, mezi učitelskými kvalifikacemi a výsledky žáků ve čtení, a zkoumá různé dovednosti, jež 
učitelé potřebují k poskytování efektivní výuky čtení. 

Oddíl 2.2 se zabývá přípravným i dalším vzděláváním učitelů vyučujících čtení s použitím dat 
z výzkumu PIRLS 2006 a rovněž mezinárodního průzkumu OECD o výuce a učení (TALIS) 2008. 
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Začíná stručným popisem všeobecné úrovně vzdělávání učitelů vyučujících čtení žáky ve čtvrtém 
ročníku primární školy. Dále upozorňuje na spojitosti mezi účinnými výukovými postupy ve výuce 
čtení, zavedenou účastí na dalším vzdělávání a obsahem kurzů vzdělávání učitelů. Zbývající část 
oddílu popisuje další vzdělávání učitelů čtení, pokud jde o celkovou míru účasti, průměrný počet 
strávených dní, typy absolvovaných aktivit a vnímaný účinek. 

Oddíl 2.3 popisuje současné politiky v evropských zemích pro rozvoj dovedností učitelů ve výuce čtení 
na primární a nižší sekundární úrovni. Věnuje se obsahu programů přípravného vzdělávání učitelů, 
hodnocení vlastních čtenářských dovedností budoucích učitelů a dalším zvláštním kvalifikacím ve 
výuce čtenářské gramotnosti. V závěru pak dokládá širokou škálu programů dalšího vzdělávání 
v oblasti výuky čtení v Evropě. 

Kapitola 3 rozšiřuje perspektivy studie o pohled mimo vzdělávací prostředí a zkoumá podporu čtení 
v širší společnosti. Oddíl 3.1 obsahuje přehled literatury týkající se mimoškolních faktorů, které 
ovlivňují výsledky ve čtení. Zabývá se především dvěma z nejvlivnějších faktorů: čtením ve volném 
čase a domácím prostředím. Oddíl 3.2 předkládá zjištění z hlavních mezinárodních hodnoticích 
výzkumů žáků týkající se toho, jak jsou aktivní čtenářské zapojení a domácí vzdělávací prostředí 
spojeny s výsledky ve čtení. Cílem oddílu 3.3 je popsat centralizované struktury na podporu čtenářské 
gramotnosti, které v evropských zemích existují. Podává přehled současných národních strategií 
usilujících o propagaci čtení a zkoumá jednotlivé typy národní infrastruktury pro podporu čtení. Oddíl 
3.4 popisuje příklady rozsáhlých, státem financovaných programů pro podporu čtení ve společnosti. 

Obsáhlé popisy hlavních charakteristik národních programů pro řešení obtíží se čtením i programů na 
podporu čtení ve společnosti jsou k dispozici v příloze. 
 
 

Metodologie 

Za účelem definování rozsahu studie byla uspořádána pracovní schůzka s národními odděleními sítě 
Eurydice. Vědečtí odborníci v oboru gramotnosti navíc uspořádali dva interní semináře a poskytli 
přehledy tematických výzkumů, na nichž jsou tři přehledy odborné literatury v této studii částečně 
založeny. 

Tato studie se opírá o několik zdrojů dat. Předně, srovnávací analýza národních politik je založena na 
informacích poskytnutých národními odděleními Eurydice. Patří sem i odpovědi na tři dotazníky 
vypracované oddělením Eurydice působícím v rámci Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a 
audiovizuální oblast (EACEA) při intenzivních konzultacích se sítí Eurydice. Každý z dotazníků se 
zabýval jedním z uvedených tří hlavních témat, jimž se studie věnuje (viz Rozsah výše). 

Zadruhé, rozsáhlá analýza národních řídicích dokumentů pro výuku čtení dodaných národními 
odděleními Eurydice byla provedena s použitím referenční struktury sestávající z devíti klíčových 
prvků. Tato referenční stuktura byla vypracována výzkumným pracovníkem specializujícím se na 
výuku čtení a je k dispozici na internetové stránce Eurydice 
(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice). 



Úvod  

11 

Poskytnuté řídicí dokumenty zanalyzovalo na základě zmíněné referenční struktury několik 
pedagogických odborníků a oddělení Eurydice v rámci agentury EACEA provedlo srovnávací analýzu. 

Zatřetí, studie doplňuje informace na úrovni politik sekundární analýzou relevantních mezinárodních 
výzkumů (PIRLS, PISA a TALIS). 

Zpráva byla vypracována oddělením Eurydice v rámci agentury EACEA a ověřila ji všechna národní 
oddělení účastnící se této studie (4). Poděkování všem, kteří do studie přispěli, je umístěno na konci 
tohoto dokumentu. 

                                                 
(4) Lucembursko neověřilo oddíl 1.2. Zdrojová data Eurydice chybí pro Lucembursko. 
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SHRNUTÍ 

Výsledky mezinárodních výzkumů 

• Průměrný výsledek EU ve čtení u patnáctiletých žáků a podíl žáků v této věkové skupině, kteří 
mají obtíže se čtením, zůstával ve výzkumech PISA provedených mezi lety 2000 a 2009 
stabilní. Rozdíl mezi výsledky ve čtení (rozestup mezi nejvyšším a nejnižším výsledkem) se 
mírně snížil, což ukazuje na vzestup rovnosti výsledků vzdělávání. 

• V roce 2009 měl přibližně každý pátý patnáctiletý žák v zemích EU-27 obtíže při používání 
čtení za účelem učení. Pouze v Belgii (Vlámské společenství), Dánsku, Estonsku, Polsku, 
Finsku a Norsku byl počet žáků s obtížemi 15 % či méně (evropský cíl pro rok 2020). Podíl 
žáků, kteří mají obtíže se čtením, byl obzvláště vysoký v Bulharsku a Rumunsku (cca 40 %). 

• Nejvýznamnějšími faktory souvisejícími s žáky, které mají vliv na výsledky ve čtení, jsou 
pohlaví a rodinné prostředí. Dívky mají ve čtení v průměru lepší výsledky než chlapci a rozdíl 
mezi oběma pohlavími se s věkem zvyšuje. Z výsledků mezinárodních šetření však vyplývá, 
že aktivní zapojení do čtení má potenciál vyrovnat rozdíly ve výsledcích ve čtení mezi chlapci 
a dívkami nebo žáky z různých sociálních prostředí. 

 

Kurikulum pro výuku čtenářské gramotnosti 

• Kurikula a oficiální pokyny vydané ústředními vzdělávacími orgány jsou co do délky i formátu 
velmi různorodé. Jejich obsah však do značné míry odráží zjištění nedávných výzkumů 
nejúčinnějších způsobů výuky čtenářských dovedností. 

• Základy pro učení se čtení je zapotřebí pevně vybudovat již v raném věku a kurikula na 
ústřední úrovni pro preprimární vzdělávání ve všech zemích zahrnují výukové pokyny 
k ranému rozvoji gramotnostních dovedností. 

• Porozumění psanému textu lze zlepšit tím, že se žáci naučí používat specifické kognitivní 
strategie pro extrakci a vytváření významu z psaných textů. Ústřední kurikula odhalují různé 
stupně důrazu na strategie ke zlepšení porozumění textu a v některých zemích je tento důraz 
menší na nižší sekundární než na primární úrovni. 

• Otázka aktivního zapojení do čtení je v ústředních kurikulech řešena různými způsoby. 
Učitelům se vždy radí, aby se nezaměřovali pouze na literární texty, nýbrž aby podněcovali 
žáky ke čtení široké škály materiálů. Podle výsledků výzkumu je účinným způsobem 
zvětšování motivace žáků ke čtení kolaborativní učení založené na textu. Ústřední kurikula 
zahrnují pokyny pro tento typ učení ve 26 zemích či regionech na primární úrovni a v 18 pro 
nižší sekundární úroveň. 

• Během posledních let se reformy specificky zaměřené na čtenářskou gramotnost do značné 
míry zaměřovaly jak na rozvoj čtenářských dovedností napříč celým kurikulem, tak na rané 
čtenářské dovednosti na preprimární úrovni. V malém počtu zemí byla prodloužena doba 
výuky věnované čtení. 
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• Z výzkumů vyplývá, že důležitým prvkem výuky čtení je hodnocení ze strany učitelů. Přestože 
však všechny ústřední pokyny poskytují učitelům učební cíle pro plánování jejich vlastních 
programů práce, velmi málo z nich zahrnuje nástroje, jako například škály hodnocení, pro 
sledování pokroku žáků a známkování jejich výkonu ve vztahu k předepsaným učebním cílům. 

 

Žáci, kteří mají obtíže ve čtení 

• Úspěšné strategie a postupy pro řešení obtíží ve čtení jsou v kurikulech řešeny zřídka. Je 
zpravidla na jednotlivých třídních učitelích, aby rozhodli, zda a jaký typ podpory by se měl 
žákům s obtížemi poskytnout. 

• Individuální intenzivní výuka či intenzivní výuka v malých skupinách vedená odborníky na 
čtení je při řešení obtíží ve čtení zásadní. V současnosti takovíto specializovaní učitelé čtení, 
kteří mohou podporovat své kolegy v jejich třídách, existují pouze v Irsku, na Maltě, ve 
Spojeném království a v pěti severských zemích. 

• Velmi důležitá je podpora při vyučování ve třídě. Podle údajů z výzkumu PIRLS 2006 však byli 
další podpůrní pracovníci (odborníci na čtení, asistenti vyučujících nebo jiní dospělí), kteří 
pracují ve třídě společně s učitelem, v nějaké době k dispozici pouze pro 44 % žáků v EU. 

• V řadě zemí nabízejí poradenství a podporu pro žáky, kteří mají obtíže se čtením, logopedové 
nebo (vzdělávací) psychologové. Obvykle se tak děje mimo třídu a školu. 

• Ve většině evropských zemí existují iniciativy na národní úrovni považované za úspěšné pro 
pomoc žákům, kteří mají obtíže ve čtení, na primárních a sekundárních školách. Tyto iniciativy 
se zaměřují hlavně na opatření pomocné výuky, včasné zjištění obtíží, adaptované výukové 
materiály či odbornou přípravu učitelů. 

• Administrativní postupy pro požadování a získání jakékoli podpory navíc mohou být velmi 
zdlouhavé, takže žáci nemusejí potřebnou pomoc dostat okamžitě. V důsledku toho mohou 
žáci zaostávat ve výuce nejen ve čtení, ale i v ostatních školních předmětech, pro něž je čtení 
nezbytné. 

 

Znalosti a dovednosti potřebné pro výuku čtení 

• Získání pevného základu ve výzkumu a teorii v průběhu přípravného vzdělávání učitelů je 
klíčové pro rozvoj maximální kvality ve výuce čtení. V ideálním případě by to mělo být později 
posíleno prostřednictvím dalšího vzdělávání zahrnujícího dlouhodobou perspektivu, což 
nabídne učitelům možnosti přemýšlet o své vlastní práci z výzkumně orientovaného hlediska. 

• K dalším důležitým rysům v programech pro přípravu budoucích učitelů na výuku čtení patří 
průprava v řadě vyučovacích strategií a vhodných metod hodnocení, schopnost používat 
nejrůznější výukové materiály a vyvážený a konzistentní přístup k teoretickým znalostem a 
praktickým zkušenostem. 

• Z údajů z Mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti (Progress in International Reading 
Literacy Study, PIRLS) z roku 2006 vyplývá, že výraznější zaměření na metodiku vyučování 
čtení během přípravného vzdělávání souvisí s účinnou praxí ve výuce čtení a silnější účastí 
na dalším vzdělávání. 
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• Již 18 zemí vydalo ústřední pokyny přímo související s přípravou budoucích učitelů na výuku 
čtení. Některé z těchto zemí mají pokyny týkající se specifických aspektů výuky čtení 
(hodnocení, řešení obtíží se čtením a čtení nových médií). 

• Podle údajů mezinárodního výzkumu OECD výuky a učení (Teaching and Learning 
International Survey, TALIS) jsou nejčastější formou dalšího vzdělávání pro učitele čtení, 
psaní a literatury krátké, jednorázové kurzy, workshopy či konference. Přínosnější dlouhodobé 
a pokračující formy dalšího vzdělávání jako provádění výzkumu či vytváření sítí pro spolupráci 
jsou mnohem méně časté. 

 

Podpora čtení ve společnosti 

• Protože je účast na čtenářských aktivitách mimo formální učební prostředí školy zásadní pro 
to, aby se z žáků stali úspěšní čtenáři, zřídila většina evropských zemí národní orgány s cílem 
koordinovat a financovat aktivity podporující čtení ve společnosti. Přijaty byly rovněž konkrétní 
strategie pro propagaci čtení. 

• Většina zemí má rozsáhlé, státem financované programy na podporu čtení, které mají často 
podobu aktivit na podporu gramotnosti zaměřených na celou populaci, případně konkrétněji 
na děti a mladé lidi. Avšak aktivity výslovně zaměřené na skupiny s nízkou úrovní gramotnosti, 
kupříkladu děti a dospělé ze znevýhodněných prostředí či chlapce, jsou mezi hlavními 
programy na podporu čtení v Evropě vzácné. 

• Mnoho rodinných programů zaměřených na gramotnost v Evropských zemích poskytuje 
poradenství a školení pro rodiče, aby svým dětem četli nahlas. Z výsledků výzkumů však 
vyplývá, že to nestačí a že účinné programy na podporu gramotnosti by také měly pomáhat 
rodičům naučit se, jak své děti vyučovat konkrétním gramotnostním dovednostem.
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VÝSLEDKY VE ČTENÍ: DŮKAZY Z MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMŮ 

Výsledky žáků jsou stěžejním ukazatelem kvality a efektivity vzdělávacích systémů. Další důležitý 
indikátor pak představují rozdíly ve výsledcích neboli mezera mezi žáky s dobrými a špatnými 
výsledky, které umožňují posoudit míru rovnosti ve výsledcích vzdělávání. Pro účely jednotlivých zemí 
lze tyto ukazatele sledovat s použitím různých národních testů. Pro přesvědčivá srovnání mezi 
vzdělávacími systémy se pak používají rozsáhlé mezinárodní výzkumy žákovských výsledků. 
Srovnání s ostatními zeměmi pomáhají vyzdvihnout konkrétní charakteristiky jednotlivých 
vzdělávacích systémů, jejich silné i slabé stránky a výzvy, jimž čelí. Mezinárodní výzkum může navíc 
pomoci vysvětlit zjevné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a uvnitř nich a rovněž identifikovat jakékoli 
specifické problémy vyskytující se ve vzdělávacích systémech. 

Mezinárodní hodnoticí výzkumy žáků se provádějí podle dohodnutých koncepčních a metodologických 
rámců s cílem poskytnout politicky zaměřené ukazatele. Relativní pozice průměrných testových 
výsledků jednotlivých zemí je ukazatelem, který přitahuje u veřejnosti nejvíce pozornosti. Od 60. let 
20. století se relativní výsledek konkrétní země stal důležitým faktorem ovlivňujícím národní 
vzdělávací politiky a vytvářel tlak na přebírání vzdělávacích postupů od zemí s nejlepšími výsledky 
(Steiner-Khamsi, 2003; Takayama, 2008). Tento oddíl představuje průměrné výsledky testů a 
směrodatné odchylky ve výsledcích ve čtení pro evropské země podle hlavních mezinárodních 
výzkumů. Uveden je také podíl žáků bez základních dovedností v čtenářské gramotnosti pro každou 
evropskou zemi, protože členské státy Evropské unie přijaly politický závazek snížit podíl žáků 
s obtížemi. Poskytnuty jsou též základní informace o metodologii mezinárodních výzkumů výsledků ve 
čtení. 

Ukazatele z mezinárodních výzkumů by se měly používat s opatrností, protože mezi jednotlivými 
zeměmi existuje mnoho významných rozdílů, které sice ovlivňují výsledky vzdělávání, avšak 
nesouvisejí se vzdělávacími politikami. Ukazatele na úrovni zemí byly předmětem kritiky za to, že 
představují zjednodušené ukazatele výkonnosti celého školského systému (Baker a LeTendre, 2005). 
Při interpretaci výsledků je také důležité pamatovat na to, že rozsáhlé srovnávací studie čelí řadě 
metodologických výzev: v důsledku překladů mohou vzniknout odlišné významy; vnímání některých 
otázek může být ovlivněno kulturně; společenská vhodnost a motivace žáků se mohou v různých 
kulturních kontextech lišit; na obsah těchto hodnocení může mít dokonce vliv i politický program 
organizací provádějících mezinárodní hodnocení (Hopmann, Brinek a Retzl, 2007; Goldstein, 2008). 
Je však zavedena řada postupů kontroly kvality s cílem minimalizovat dopad těchto metodologických 
problémů na porovnatelnost výsledků. 

Hlavní výzkumy čtenářské gramotnosti 
Dnes se úroveň čtenářské gramotnosti ve všech zemích hodnotí prostřednictvím dvou rozsáhlých 
mezinárodních výzkumů, jmenovitě PIRLS a PISA. Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti 
(Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS) Mezinárodní asociace pro hodnocení 
výsledků vzdělávání (IEA) měří výsledky ve čtení žáků 4. ročníků primárních škol ve většině 
účastnících se zemí. V téměř všech evropských vzdělávacích systémech je těmto žákům přibližně 10 
let, avšak průměrný věk se pohybuje mezi 9,7 v Itálii a 11,4 v Lucembursku (Mullis et al. 2007, s. 31). 
Data výzkumu PIRLS se sbírají v pětiletém cyklu. Výzkumy probíhaly v roce 2001 a 2006, další se 
koná v roce 2011 (1). 

                                                 
(1) Pro popisy tvorby nástrojů, postupy sběru dat a analytické metody použité ve výzkumu PIRLS 2001, viz Martin, Mullisová a 

Kennedyová (2003); pro PIRLS 2006, viz Martin, Mullisová a Kennedyová (2006). 
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Program Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro mezinárodní hodnocení 
studentů (Programme for International Student Assessment, PISA) měří znalosti a dovednosti 
patnáctiletých žáků ve čtení, matematice a přírodních vědách. Ve většině zemí se žáci tohoto věku 
blíží ke konci povinné školní docházky. Zatímco sleduje výkony žáků ve všech třech hlavních 
oblastech, každé šetření PISA vždy klade zvláštní důraz na jednu z testovaných oblastí. Čtení bylo 
hlavní testovanou oblastí v letech 2000 a 2009, matematika v roce 2003 a přírodní vědy v roce 
2006 (2). 

Výzkum PIRLS používá vzorek založený na ročníku školy, výzkum PISA vzorek založený na věku. Ve 
výzkumu PIRLS mají všichni žáci za sebou podobné množství školní docházky, např. chodí do 
čtvrtého ročníku, avšak jejich věk se v jednotlivých zúčastněných zemích liší v závislosti na věku 
zahájení školní docházky a postupech v oblasti opakování ročníků (více viz v EACEA/Eurydice, 2011). 
Ve výzkumu PISA je všem respondentům 15 let, avšak počet dokončených školních ročníků se může 
lišit, zejména v zemích, kde existuje praxe opakování ročníků. Protože výzkum PIRLS testuje celé 
třídy z jednotlivých škol, shromažďuje informace o vyučovacích přístupech používaných ve třídě 
(prostřednictvím dotazníku pro učitele). Výzkum PIRLS i výzkum PISA sbírají obrovské množství 
informací o expozici žáků různým druhům tištěných materiálů, postojích ke čtení a čtenářských 
návycích, stejně jako údaje o charakteristikách škol. 

Tyto dva výzkumy kladou důraz na různá stádia čtení. Výzkum PIRLS se zaměřuje na děti věku 
základní školy a hodnotí čtenářské dovednosti potřebné k přechodu ke „čtení kvůli učení“ (Mullis et al., 
2006). Cílem výzkumu PISA je na druhé straně hodnocení žákovského osvojování znalostí a 
dovedností potřebných v dospělosti. Zabývá se gramotnostními dovednostmi žáků při přechodu ze 
školy do pracovního života nebo do vzdělávání po ukončení povinné školní docházky a zkoumá 
čtenářskou gramotnost jakožto ukazatel připravenosti na občanský život a zaměstnání (OECD, 
2009b). Oba zmíněné výzkumy jsou však založena na rozšířeném pojmu čtení, tj. „čtenářské 
gramotnosti“ spíše než jednoduše „čtení“. Tento konstrukt zahrnuje nejen procesy a dovednosti 
porozumění psanému textu, ale také různá použití čtení a postoje ke čtení charakteristické pro zdatné 
čtenáře. Jak výzkum PIRLS, tak výzkum PISA pohlížejí na čtení jako na interaktivní, konstruktivní 
proces a zdůrazňují důležitost schopnosti žáků přemýšlet o čtení a používat čtení k různým účelům 
(Mullis et al. 2006, s. 103). 

Výzkum PIRLS definuje čtenářskou gramotnost pro žáky čtvrtého ročníku jako: 

„Schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost a/nebo mají význam pro jednotlivce, a tyto 
formy používat. Mladí čtenáři jsou schopni konstruovat význam z různých textů. Čtou za účelem učení, účasti 
v komunitách čtenářů ve škole i každodenním životě, a pro potěšení.“ (Mullis et al. 2006, s. 3). 

Výzkum PISA definuje čtenářskou gramotnost patnáctiletých žáků jako:  

„Schopnost porozumět psanému textu, používat jej a přemýšlet o něm za účelem dosahování určitých cílů, k rozvoji 
vlastních vědomostí a potenciálu, a k začlenění do společnosti.“ (OECD 2009b, s. 14). 

Dva zmiňované výzkumy se liší v zemích, které pokrývají. Poslední kolo výzkumu PISA (2009) 
zahrnovalo většinu evropských zemí, včetně všech vzdělávacích systémů v síti Eurydice s výjimkami 
Kypru a Malty. Výzkum PISA 2000, který se také zaměřil na čtení, nebyl proveden ani v těchto dvou 
zemích, ani v Estonsku, Slovinsku, na Slovensku a v Turecku. Výzkum PIRLS 2006 pokryl 
23 vzdělávacích systémů v síti Eurydice, zatímco výzkum PIRLS 2001 proběhl v 16. S cílem vytvořit 
širší obrázek se tato kapitola zabývá nejprve výsledky ve čtenářské gramotnosti ve výzkumu PISA a 
poté zkoumá hlavní zjištění výzkumu PIRLS. 

                                                 
(2) Pro informace o tomto testu a složení vzorku, metodách použitých k analýze dat, technických stránkách projektu a 

mechanismech kontroly kvality výzkumu PISA 2000, viz Adams a Wuová (2000). Pro výzkum PISA 2003 viz OECD 
(2005c), a pro výzkum PISA 2006 viz OECD (2009a). 
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Výsledky ve čtení podle zjištění výzkumu PISA 
Výsledky z výzkumu PISA jsou udávány s použitím škál s průměrným výsledkem 500 a směrodatnou 
odchylkou 100 stanovenou pro žáky ze všech zemí OECD účastnících se výzkumu PISA (3). Škála 
čtenářské gramotnosti výzkumu PISA je také rozdělena do úrovní způsobilosti, které rozlišují a 
popisují, jaké dosažené výsledky lze u daného žáka typicky očekávat, spojováním zadávaných úloh 
s úrovněmi obtížnosti (OECD, 2009b). 

Průměrný výsledek je nejčastějším ukazatelem při porovnávání výkonnosti vzdělávacích systémů 
v mezinárodních hodnoticích výzkumech žáků. V EU-27 byl v roce 2009 průměrný výkon ve čtení 
490,5 (4) (viz obrázek 1). Jako v předchozích kolech hodnocení dosáhlo lepších výsledků než všechny 
ostatní země EU-27 Finsko (5). Průměrný výsledek ve Finsku (536) byl o zhruba 45 bodů vyšší než 
průměr EU-27, či téměř polovina mezinárodní směrodatné odchylky. Na celosvětové úrovni však finští 
žáci podali horší výkon než žáci v regionu Šanghaj-Čína s nejlepšími výsledky (556) a jejich výkon byl 
na přibližně stejné úrovni jako u žáků v Koreji (539) a Hong Kongu-Číně (533). 

Na druhém konci škály měli žáci v Bulharsku a Rumunsku podstatně nižší průměrný výsledek než 
jejich protějšky ve všech ostatních účastnících se zemích EU-27. Průměrné výsledky v těchto zemích 
byly o zhruba 60 bodů nižší než průměr EU-27. Tyto země měly také nejhorší výsledky v roce 2000 a 
jejich průměrná skóre zůstala přibližně stejná i v roce 2009. 

Mezi zeměmi je variace výkonů žáků pouze 11 % (6). Zbývající variace se nachází uvnitř jednotlivých 
zemí, tj. mezi vzdělávacími programy, mezi školami a mezi žáky ve školách. Relativní rozložení 
výsledků v rámci jednotlivé země, neboli mezera mezi studenty s nejlepšími a nejhoršími výsledky, 
slouží jako ukazatel míry rovnosti výsledků vzdělávání. V EU-27 byla v roce 2009 směrodatná 
odchylka 96,4 (viz obrázek 1), což znamená, že výsledky přibližně dvou třetin žáků v EU-27 byly mezi 
394 a 587 body. 

Země s podobnou úrovní průměrného výkonu mohou mít odlišná rozpětí žákovských výsledků. Je 
proto důležité vzít v úvahu průměrnou pozici dané země mezi ostatními zeměmi společně s rozpětím 
výsledků žáků. Obrázek 1 tyto dva ukazatele slučuje, přičemž na ose x ukazuje průměrné výsledky 
zemí (reprezentuje efektivitu vzdělávacích systémů) a na ose y směrodatnou odchylku (reprezentuje 
rovnost vzdělávacích systémů). Statisticky významné odlišnosti od průměru EU jsou vyznačeny 
v tabulce pod obrázkem 1. 

                                                 
(3) Metrika škál byla prvotně ustavena s hodnocením PISA 2000. Každé nové hodnocení v oblasti čtení udává výsledky na 

škálách vytvořených ve výzkumu PISA 2000, takže výsledky jsou přímo porovnatelné. Například hodnota 500 má stejný 
význam, jako měla ve výzkumu PISA 2000 – to jest průměrný výsledek testovaných žáků ve 27 zemích OECD, které se 
účastnily výzkumu PISA 2000. V důsledku toho se průměr OECD v každém novém kole hodnocení teoreticky může lišit od 
roku 2000. Rozdíly v následujících cyklech by mohly vyplývat ze skutečných změn v dosažených výsledcích, ze zařazení 
nových zemí OECD do výzkumu či z určité kombinace těchto a jiných faktorů. 

(4) Jde o průměrný odhad počítající s absolutní velikostí testované populace v každé zemi EU-27 účastnící se výzkumu PISA 
2009. Průměrný výsledek EU-27 byl konstruován stejným způsobem jako celkový výsledek OECD (tj. průměr ze všech 
zemí OECD počítající s absolutní velikostí vzorku). Průměr EU-27 byl podobný celkovému výsledku OECD (491 bodů se 
směrodatnou chybou 1,2). 

(5) Toto a další srovnání jsou založena na testování statistické významnosti při úrovni p<0,05. To znamená, že 
pravděpodobnost chybného předpokladu je nastavena na méně než 5 %. 

(6) Vypočítáno pomocí víceúrovňového modelu o 3 úrovních (země, škola a žák) pro zúčastněné země EU-27. 
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 Obrázek 1: Průměrný výsledek a směrodatná odchylka ve čtení u patnáctiletých žáků, 2009 

 Průměrný výsledek 
Horší výsledky/Velký rozptyl Lepší výsledky/Velký rozptyl  

Sm
ěr

od
at
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 o

dc
hy

lk
a 

 
Horší výsledky/Malý rozptyl Lepší výsledky/Malý rozptyl 

 
 

 EU- 
27 

BE
fr 

BE 
de 

BE 
nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

Průměrný výsledek 2009 490 490 499 519 429 478 495 497 501 496 483 481 496 486 x 484 468 472 

Rozdíl oproti 2000 -2,4 14,5 x -13,7 -1,3 -13,4 -2,0 13,3 x -31,0 9,0 -11,5 -9,1 -1,4 x 25,9 x m 

Směrodat. odchylka 2009 96 109 90 94 113 92 84 95 83 95 95 88 106 96 x 80 86 104 

Rozdíl oproti 2000 -4,5 -2,1 x -2,7 11,6 -4,0 -14,5 -16,5 x 1,6 -2,0 2,8 13,8 4,5 x -22,2 x m 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
(1) 

UK-
SCT  IS LI NO TR 

Průměrný výsledek 2009 494 x 508 470 500 489 424 483 477 536 497 494 500  500 499 503 464 

Rozdíl oproti 2000 14,2 x m m 21,4 19,2 -3,5 x x -10,6 -18,9 m m  -6,6 16,7 -2,1 x 

Směrodat. odchylka 2009 90 x 89 100 89 87 90 91 90 86 99 95 94  96 83 91 82 

Rozdíl oproti 2000 -3,7 x m m -10,6 -10,3 -12,1 x x -3,0 6,5 m m  3,6 -13,3 -12,5 x 
 

m Neporovnatelné x Země neúčastnící se studie 
 

Zdroj: OECD, databáze PISA 2000 a 2009.  UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 

Vysvětlivka 
Dvě stínované oblasti označují průměry EU-27. Jsou to intervalové ukazatele, které zohledňují směrodatné chyby. V zájmu 
dobré čitelnosti jsou průměry jednotlivých zemí zobrazeny jako tečky, je však důležité mít na paměti, že jde rovněž o intervalové 
ukazatele. Tečky, které se blíží oblasti průměru EU, se od průměrné hodnoty EU nemusí významně lišit. Hodnoty, které jsou 
statisticky významně (p<0,05) rozdílné oproti průměru EU-27 (či oproti nule, berou-li se v úvahu rozdíly), jsou v tabulce 
vyznačeny tučně. 
Pro směrodatné chyby viz přílohu dostupnou na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 
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Země, které měly významně lepší výsledky než průměr a významně nižší směrodatné odchylky než 
průměr EU-27, jmenovitě Belgie (Německy mluvící společenství), Dánsko, Estonsko, Nizozemsko, 
Polsko, Finsko, Lichtenštejnsko a Norsko, mohly být pokládány za efektivní i vyrovnané ve výsledcích 
vzdělávání (viz obrázek 1, pravá spodní čtvrtina). 

V Belgii (Francouzské společenství), Bulharsku, Francii a Lucembursku byla mezera mezi žáky 
s dobrými a špatnými výsledky obzvláště velká v roce 2009 (viz obrázek 1, horní polovina). Školy a 
učitelé v těchto zemích si musí poradit se širokou škálou schopností žáků. Jedním způsobem, jak 
zvýšit celkový výkon, by tudíž mohlo být zaměření na podporu žákům, kteří mají obtíže se čtením, 
s cílem vyvinout způsoby překonávání obtíží ve čtení (viz obrázky 1.3 a 1.4). To je obzvláště důležité 
v Bulharsku a Lucembursku, jediných dvou evropských zemích, které měly problémy v roce 2009 jak 
s nízkými průměrnými výsledky, tak s velkými rozdíly mezi žáky se špatnými a dobrými výsledky. 

Nakonec je zde několik evropských zemí, kde je průměrný výkon ve čtení nižší než průměr EU, ačkoli 
rozdíly mezi výsledky žáků nejsou velké. Česká republika, Španělsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, 
Slovinsko, Slovensko a Turecko by se tak měly zabývat výkonem ve čtení napříč škálou úrovní 
způsobilosti s cílem zvýšit průměrný výkon. 

 Obrázek 2: Procentní podíly patnáctiletých žáků s obtížemi ve čtení, 2009 

 
Země neúčastnící se studie 

 

 EU-27 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT LV LT LU 
2009 19,6 23,3 16,9 13,4 41,0 23,1 15,2 18,5 13,3 17,2 21,3 19,6 19,8 21,0 17,6 24,4 26,0 
Δ 0,1 -4,9 x 1,7 0,7 5,6 -2,7 -4,2 x 6,2 -3,1 3,3 4,6 2,1 -12,5 x m 
 HU NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK (1) UK-SCT  IS LI NO TR 

2009 17,6 14,3 27,6 15,0 17,6 40,4 21,2 22,2 8,1 17,4 18,6 16,3  16,8 15,7 15,0 24,5 
Δ -5,1 m m -8,2 -8,6 -0,9 x x 1,2 4,9 m m  2,3 -6,4 -2,5 x 

 

Δ Rozdíl oproti 2000 m Neporovnatelné x Země neúčastnící se studie 
 
Zdroj: OECD, databáze PISA 2000 a 2009.  UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 

Vysvětlivka 
Žáci s obtížemi ve čtení – žáci, kteří nedosáhli úrovně 2 (< 407,5). 
Hodnoty, které jsou statisticky významně (p <.05) odlišné od nuly, jsou označeny tučně. 
Pro směrodatné chyby viz přílohu dostupnou na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 

  

Podíl žáků, kteří si neosvojili základní dovednosti ve čtení, skýtá další důležitý ukazatel kvality a 
rovnosti vzdělávání. Žáci, kteří ve výzkumu PISA nedosáhnou úrovně 2, jsou Radou Evropské unie 
pokládáni za žáky s obtížemi. Podle OECD (2001, s. 48) jsou žáci dosahující úrovně 1 (335 až 
407 bodů) schopni splnit pouze nejjednodušší čtenářské úlohy jako vyhledání jednotlivé informace, 
rozpoznání hlavního tématu textu nebo jednoduché spojení s každodenními znalostmi. Žáci, jejichž 
výkon je pod úrovní 1, mají závažné potíže s používáním svých čtenářských dovedností jako účinného 
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nástroje pro zvyšování a rozšiřování svých znalostí a dovedností v dalších oblastech. Jak ukazuje 
obrázek 2, v průměru v EU-27 v roce 2009 mělo obtíže se čtením 19,6 % žáků. To znamená, že 
přibližně každý pátý patnáctiletý žák v EU-27 měl potíže s používáním čtení jako nástroje pro učení. 
Jak již bylo uvedeno dříve (viz Všeobecný úvod), členské státy EU stanovily referenční cíl snížit počet 
patnáctiletých žáků s nedostačujícími čtenářskými dovednostmi do roku 2020 na méně než 15 % (7). 
Pouze jedna evropská země, jmenovitě Finsko (8,1 %), tohoto cíle v roce 2009 dosáhla (tj. procentní 
podíl žáků s obtížemi ve čtení je podstatně nižší než 15 %). Podíl žáků s obtížemi byl přibližně 15 % 
v Belgii (Vlámské společenství), Dánsku, Estonsku, Polsku a Norsku. Podíl žáků bez základních 
dovedností ve čtení byl obzvláště velký v Bulharsku a Rumunsku – 2. úrovně způsobilosti v těchto 
zemích nedosáhlo zhruba 40 % žáků. Pro tyto dvě země je charakteristický velice nízký výkon žáků a 
mimořádně znevýhodněná prostředí (OECD 2010c, s. 105). 

Snížení počtu žáků s obtížemi se čtením a zlepšení efektivity vzdělávacího systému dané země není 
snadný proces. Navzdory politickému zaměření na snížení podílu žáků s obtížemi se evropský průměr 
a podíl žáků bez základních dovedností ve čtení v roce 2009 oproti roku 2000 nezměnil (8). Je však 
povzbudivé, že rozdíly mezi výsledky žáků či vyrovnanost vzdělávacích systémů v EU-27 se podle 
všeho zlepšuje. Směrodatná odchylka se snížila ze 100,9 v roce 2000 na 96,4 v roce 2009 (rozdíl -4,5 
se směrodatnou chybou 0,9 je statisticky významný) (9). Ve většině zemí, kde se rozdíly ve výsledcích 
žáků snížily, klesl rovněž podíl žáků s obtížemi. Z těchto zjištění vyplývá, že kvalita a rovnost jsou 
vzájemně se posilujícími charakteristikami vzdělávacích systémů. 

Třebaže průměr EU-27 a podíl žáků s obtížemi zůstaly poměrně stabilní, některé země zaznamenaly 
značné změny. V Německu, Lotyšsku, Polsku, Portugalsku a Lichtenštejnsku došlo od roku 2000 
k pozitivním změnám v průměrných výsledcích, zvýšení rovnosti a snížení podílu žáků s obtížemi. 
Díky těmto zlepšením nyní Německo, Polsko a Lichtenštejnsko dosahují lepších výsledků než průměr 
EU-27. Pokles v průměrných výsledcích ve čtení byl patrný v Irsku (-31) a Švédsku (-19). Navzdory 
těmto změnám zůstávají zmíněné země na evropské úrovni u průměrného či nadprůměrného výkonu. 

                                                 
(7) Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

(„ET 2020“), Úř. věst. C 119, 28.5.2009. 
(8) Z metodologického hlediska je však vhodnější srovnávat pouze ty země, které se zúčastnily výzkumu PISA 2000, a ty, 

které mají srovnatelné výsledky v obou hodnoceních (tj. s vyloučením Belgie (Německy mluvícího společenství), Estonska, 
Litvy, Lucemburska, Nizozemska, Rakouska, Slovinska, Slovenska a Spojeného království). Při porovnávání pouze těchto 
zemí nebyl rozdíl v průměrných výsledcích významný (5,4 bodů, směrodatná chyba rozdílu 5,12). Přesto průměrný podíl 
žáků s výsledky nižšími než 2. úroveň způsobilosti se v roce 2009 oproti roku 2000 statisticky významně snížil (rozdíl 
1,9 %, směrodatná chyba rozdílu 0,72). Metodologické důvody pro vyloučení ve srovnáních viz OECD (2010f, s. 26). 

(9) Toto platí i tehdy, porovnávají-li se pouze země, které se zúčastnily výzkumu PISA 2000, a ty, které mají porovnatelné 
výsledky v obou hodnoceních. Směrodatná odchylka ve výsledcích ve čtení v roce 2009 v těchto zemích byla 95,9 
(směrodatná chyba 0,79). Rozdíl oproti roku 2000 byl významný (-4,4 body, směrodatná chyba 1,09). 
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Výsledky ve čtení podle zjištění výzkumu PIRLS 
Jak je vidět na obrázku 3, žáci ve čtvrtém ročníku školní docházky v EU-27 dosáhli ve výzkumu PIRLS 
v průměru výsledku 533,3 bodů, což je více než mezinárodní průměr (stanovený na 500) (10). Nebyli 
zde žádní jasní favoriti nebo země, jež svým výkonem předstihly ostatní. 

 Obrázek 3: Průměrný výsledek a směrodatná odchylka ve čtení u žáků ve čtvrtém ročníku, 2006 

 Průměrný výsledek 

Horší výsledky/Velký rozptyl Lepší výsledky/Velký rozptyl 

Sm
ěr

od
at

ná
 o

dc
hy

lk
a 

Horší výsledky/Malý rozptyl Lepší výsledky/Malý rozptyl 
 

 EU- 
27 

BE
fr 

BE 
de 

BE 
nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

Průměrný výsledek 533 500 x 547 547 x 546 548 x x x 513 522 552 x 541 537 557 

Směrodatná odchylka 73,8 68,6 x 55,6 82,7 x 69,7 67,0 x x x 71,0 66,6 67,9 x 62,6 56,9 66,4 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK-
ENG 

UK
( ) 

UK- 
SCT IS LI NO TR 

Průměrný výsledek 551 x 547 538 519 x 490 522 531 x 549 540 x 527 511 x 498 x 

Směrodatná odchylka 70,2 x 53,0 63,7 75,3 x 91,5 70,7 74,2 x 63,6 86,9 x 79,9 68,1 x 66,6 x 
 

x Země neúčastnící se studie 
Zdroj: databáze IEA, PIRLS 2006.  UK ( ): UK-WLS/NIR 

                                                 
(10) Mezinárodní průměry PIRLS jsou založeny na všech účastnících, včetně zemí se středními příjmy a rozvojových zemí 

z celého světa. Toto nelze přímo srovnávat s mezinárodními průměry PISA, které jsou založeny na zemích OECD. 
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Vysvětlivka 
Dvě stínované oblasti označují průměry EU-27. Jsou to intervalové ukazatele, které zohledňují směrodatné chyby. V zájmu 
dobré čitelnosti jsou průměry jednotlivých zemí zobrazeny jako tečky, je však důležité mít na paměti, že jde rovněž o intervalové 
ukazatele. Tečky, které se blíží oblasti průměru EU, se od průměrné hodnoty EU nemusí významně lišit. Hodnoty, které jsou 
statisticky významně (p<0,05) rozdílné oproti průměru EU-27, jsou v tabulce vyznačeny tučně. 
Pro směrodatné chyby viz přílohu dostupnou na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 

  

Jak již bylo uvedeno výše, je důležité posuzovat relativní výsledky jednotlivých zemí pro průměrná 
skóre žáků společně s rozdíly ve výsledcích, tj. efektivitu vzdělávacích systémů společně s jejich 
rovností. Obrázek 3 prezentuje tyto dva ukazatele v porovnání s průměrem účastnících se zemí EU-
27. Dvě rozdělující oblasti označují průměry EU-27 na těchto ukazatelích (viz vysvětlivku k obrázku 3). 
Země, které mají významně vyšší než průměrné výsledky a významně nižší směrodatné odchylky než 
průměry EU-27, lze považovat za země s efektivními a vyrovnanými výsledky vzdělávání (viz obrázek 
3, pravá spodní čtvrtina). K těmto zemím/regionům patří Belgie (Vlámské společenství), Dánsko, 
Německo, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Rakousko a Švédsko. 

Podobně jako u zjištění výzkumu PISA zde bylo pouze několik vzdělávacích systémů, které se 
vyznačovaly významně většími rozdíly ve výsledcích žáků ve čtení, než je průměr EU pro účastnící se 
země, jmenovitě Bulharsko, Rumunsko a Spojené království (viz obrázek 3, horní polovina). Průměrný 
výsledek Rumunska byl obzvláště nízký, s podílem žáků, kteří mají obtíže se čtením, mnohem vyšším 
než v ostatních vzdělávacích systémech (viz obrázek 4). 

Konečně, v Belgii (Francouzské společenství), Francii, Slovinsku, na Islandu a v Norsku byly 
průměrné výsledky nižší než průměr EU-27, avšak rozdíly mezi nimi nebyly velké. Z toho vyplývá, že 
v těchto zemích většina žáků ve čtvrtém ročníku své oficiální školní docházky má podobně špatné 
výsledky. Úsilí o zvýšení dosahovaných výsledků by se proto mělo zaměřit na širší školní populaci. 

Stejně jako PISA stanovuje i výzkum PIRLS na škále výsledků několik bodů, které tuto škálu rozdělují 
na kvalitativně rozdílné úrovně zvané „mezinárodní referenční úrovně“ (International Benchmarks). Ve 
výzkumu PIRLS 2006 žáci, kteří nedosáhli prostřední mezinárodní referenční úrovně (Intermediate 
International Benchmark, stanovené na 475 bodů na výsledkové škále PIRLS), mohli být považováni za 
žáky, kteří mají obtíže se čtením. Patřily k nim dvě skupiny žáků: ti, kteří prokázali některé základní 
čtenářské dovednosti, např. dosáhli nízké mezinárodní referenční úrovně (Low International Benchmark, 
400 bodů), a ti, kteří nevykazovali ani minimální čtenářské dovednosti (méně než 400 bodů). Podle 
definice PIRLS žáci, kteří dosáhli nízké mezinárodní referenční úrovně, byli schopni rozpoznat, nalézt 
a reprodukovat explicitně vyjádřené podrobnosti z informačních textů, zejména pokud se tyto 
podrobnosti nacházely poblíž začátku tohoto textu. Byli rovněž úspěšní u některých úloh vyžadujících 
přímé vyvozování (Mullis et al. 2007, s. 78). Přesto tito žáci téměř nebyli schopni rozpoznat zápletky 
literárního typu nebo nalézt informace, jež nebyly v textu explicitně vyjádřeny či naznačeny. 

Obrázek 4 ukazuje procentní podíl žáků čtvrtého ročníku, kteří prokázali základní nebo nižší než 
základní čtenářské dovednosti. V průměru v účastnících se evropských vzdělávacích systémech 
nebylo 20 % žáků schopno rozpoznat zápletky literárního typu či identifikovat nikoli výslovně uvedené 
informace. Počty žáků s obtížemi se čtením dosáhly přibližně 30 % či více v Belgii (Francouzské 
společenství), Rumunsku a Norsku. Na druhém konci škály Belgie (Vlámské společenství), Dánsko, 
Německo, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko a Švédsko měly 
žáků s obtížemi ve čtení méně, než je evropský průměr. 

Žáci bez třeba jen základních čtenářských dovedností tvořili v průměru ve všech zemích EU méně než 
5 %. Nejvyšší procentní podíl žáků s výraznými obtížemi ve čtení (těch, jejichž výsledky byly pod 
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nízkou mezinárodní referenční úrovní) byl v Rumunsku, kde 16 % žáků nebylo schopno rozpoznat, 
nalézt a reprodukovat výslovně uvedené podrobnosti z daných textů. Tento podíl byl významně vyšší 
než ve všech ostatních evropských vzdělávacích systémech. V Belgii (Francouzské společenství), 
Španělsku, Polsku, Spojeném království, na Islandu a v Norsku byly podíly žáků s vážnými obtížemi 
ve čtení rovněž významně vyšší, než je průměr EU. 

 Obrázek 4: Procentní podíl žáků, kteří mají obtíže ve čtení, mezi žáky čtvrtého ročníku, 2006 

 

 
 

400 nebo méně 401-475 Země neúčastnící se studie 
 

  EU-27 BE fr BE nl BG DK DE ES FR IT LV LT LU 
475 nebo méně 20,1 34,4 10,2 17,8 14,9 13,2 28,0 23,7 13,2 14,2 13,9 11,2 
400 nebo méně 4,7 7,9 0,8 5,2 3,5 2,6 6,5 4,1 1,8 1,8 1,3 1,2 
  HU NL AT PL RO SI SK SE UK-ENG UK-SCT IS NO 
475 nebo méně 13,8 9,0 16,1 26,9 38,9 24,4 20,2 12,3 21,6 23,4 27,8 33,5 
400 nebo méně 2,6 0,6 2,4 7,0 16,1 5,6 5,6 1,8 6,8 6,9 6,8 8,2 

Zdroj: IEA, databáze PIRLS 2006. 

Vysvětlivka 
Hodnoty, které jsou statisticky významně (p<0,05) odlišné od průměru EU, jsou vyznačeny tučně. 
Pro směrodatné chyby viz přílohu dostupnou na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 

  

V mnoha zemích se průměrné výsledky žáků čtvrtých ročníků v čtenářské gramotnosti v roce 2006 
oproti roku 2001 významně změnily (Mullis et al. 2007, s. 44). K podstatnému zlepšení průměrných 
výsledků došlo v Německu, Itálii a Slovinsku. Podstatně nižší pak byly průměrné výsledky ve Francii, 
Lotyšsku, Litvě, Rumunsku, Švédsku a Spojeném království (Anglie). V některých zemích lze sledovat 
i dřívější trendy. V roce 1991 provedla Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání 
Studii čtenářské gramotnosti, která byla v roce 2001 v šesti evropských zemích zopakována. Podle 
tohoto průzkumu se mezi lety 1991 a 2001 výsledky ve čtenářské gramotnosti významně zlepšily 
v Řecku, Maďarsku, Slovinsku a na Islandu. K žádné významné změně nedošlo v Itálii, zatímco 
Švédsko zaznamenalo významný pokles výkonu (Martin, Mullis, Gonzalez a Kennedy, 2003). Ze 
zemí, které se zúčastnily všech čtenářských výzkumů Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků 
vzdělávání, vykazují pouze Slovinsko a Švédsko souvislé trendy. Slovinské výsledky se s každým 
kolem značně zlepšily, ačkoli stále zůstávají pod průměrem EU (tento vzorec platí také pro slovinské 
patnáctileté žáky ve výzkumu PISA). Průměrné výsledky švédských žáků čtvrtého ročníku v každém 
šetření IEA významně poklesly. Tento trend se odráží ve výzkumu PISA, který rovněž ukazuje, že 
průměrné výsledky ve čtení patnáctiletých žáků ve Švédsku se mezi lety 2000 a 2009 významně 
snížily. Navzdory těmto trendům zůstává Švédsko mezi zeměmi s lepšími výsledky, pokud jde 
o výsledky ve čtení žáků čtvrtých ročníků, a je zemí s průměrným výkonem, pokud jde o patnáctileté 
žáky. 
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Hlavní faktory spojené s čtenářským výkonem 
Mezinárodní výzkumy žákovských výsledků zkoumají faktory, které mají vliv na čtenářský výkon, na 
třech úrovních: charakteristiky (1) jednotlivých žáků a jejich rodin, (2) učitelů a škol a (3) vzdělávacích 
systémů. Některé atributy jednotlivých žáků, jako například domácí a rodinné prostředí nebo pohlaví, 
nemohou být vzdělávacími systémy přímo ovlivněny, je však důležité znát jejich vliv s cílem správně 
zaměřit konkrétní intervence. U dalších faktorů, jako je úroveň aktivního čtenářského zapojení či 
kvalita vzdělávání učitelů, pak existuje větší možnost zlepšení. 

Charakteristiky žáků a domácího prostředí 

Výzkumy jednoznačně potvrdily, že zázemí a domácí prostředí mají na školní výsledky velmi 
významný vliv (Breen a Jonsson, 2005). Podle výzkumu PISA domácí a rodinné prostředí velmi silně 
ovlivňuje výkon žáků ve čtení (OECD, 2004, 2010c). Výzkum PIRLS také referuje o silném vztahu 
mezi výsledky žáků ve čtení a nejvyšší dosaženou vzdělanostní a profesní úrovní rodičů (Mullis et al., 
2007). Většina žáků, kteří mají obtíže se čtením, má méně vzdělané rodiče a pochází ze 
socioekonomicky znevýhodněných rodin, v nichž obvykle chybí vzdělávací zdroje, včetně knih. Ve 
většině zemí může mít imigrantské zázemí významné negativní účinky na výsledky ve čtení, zejména 
pro žáky, kteří doma mluví jiným jazykem než jazykem vyučovacím (11). Přesto se míra vlivu domácího 
a rodinného prostředí mezi jednotlivými zeměmi liší, z čehož vyplývá, že v některých vzdělávacích 
systémech může být tento silný vztah mezi zázemím a výkonem redukován (OECD, 2010c). 

Čtenářská gramotnost má mnohem silnější genderový rozměr než jiné často testované dovednosti 
jako matematika nebo přírodní vědy (EACEA/Eurydice, 2010). V téměř každé zemi mají podle 
výzkumu PIRLS i PISA dívky v průměru lepší výsledky ve čtení než chlapci. Dívky se v porovnání 
s chlapci do čtení aktivněji zapojují a chlapce zajímají odlišné typy čtení než dívky. V průměru čtou 
dívky častěji beletrii a časopisy, zatímco chlapci čtou častěji noviny a komiksy (OECD, 2002, 2010d). 

Rozdíly mezi dívkami a chlapci jsou obzvláště viditelné mezi žáky s horšími výsledky. Obrázek 5 
ukazuje relativní riziko obtíží se čtením dle pohlaví žáků podle dat z výzkumů PIRLS a PISA. Výsledky 
výzkumu PIRLS 2006 ukázaly, že chlapci byli ve většině zemí častěji mezi žáky s nejhorším výkonem 
ve čtení. V průměru mělo v EU obtíže se čtením 18 % dívek a 22 % chlapců. Pouze ve Španělsku, 
Itálii, Lucembursku a Maďarsku nebyly mezi dívkami a chlapci žádné rozdíly. V Lotyšsku a Litvě byly 
naopak rozdíly mezi dívkami a chlapci obzvláště výrazné – chlapci měli obtíže se čtením téměř 
dvakrát častěji než dívky. 

Výzkum PISA ukazuje větší genderové rozdíly než výzkum PIRLS (viz obrázek 5) (mohlo by to však 
být způsobeno odlišnou definicí žáků s obtížemi ve čtení či metodologickými rozdíly). Ve věku 15 let 
byla ve všech zkoumaných evropských vzdělávacích systémech u chlapců přibližně dvakrát větší 
pravděpodobnost obtíží se čtením než u dívek. To znamená, že v Evropě v průměru 12 % dívek a 
26 % chlapců nedosáhlo ve výzkumu PISA úrovně 2. Největší rozdíl byl pozorován ve Finsku, kde 
chlapci vykazovali více než čtyřikrát větší pravděpodobnost obtíží ve čtení než dívky. To by mohlo být 
částečně způsobeno skutečností, že v porovnání s ostatními zeměmi EU-27 bylo ve Finsku méně 
žáků klasifikováno jako žáci s obtížemi ve čtení. Srovnáme-li genderové výsledky výzkumů PISA 2000 
a PISA 2009, byly v roce 2009 významně větší průměrné rozdíly pozorovány ve Francii, Portugalsku, 
Rumunsku a Švédsku. 

                                                 
(11) Není zde však žádný vztah mezi velikostí populace žáků-přistěhovalců a průměrným výkonem na úrovni zemí. Tato zjištění 

jsou v rozporu s předpokladem, že vysoká míra imigrace nevyhnutelně sníží průměrný výkon školských systémů (OECD, 
2010c). 
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 Obrázek 5: Relativní riziko obtíží ve čtení podle pohlaví pro žáky ve čtvrtém ročníku, 2006, a pro 
patnáctileté žáky, 2009 

 EU-27 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
4. ročník 1,2 1,1 x 1,4 1,4 x 1,3 1,2 x x x 1,1 1,3 1,2 x 1,7 1,8 1,1 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK- 
ENG 

UK- 
SCT  IS LI NO TR 

4. ročník 1,0 x 1,4 1,3 1,3 x 1,2 1,5 1,4 x 1,5 1,3 1,5  1,4 x 1,3 x 

Zdroj: IEA, databáze PIRLS 2006. 

 EU-27 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
patnáctiletí 1,9 1,4 2,7 1,6 1,8 2,1 1,7 1,9 2,7 2,1 2,2 1,6 1,8 2,3 x 2,7 2,7 1,6 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK-ENG/
WLS/NIR

UK- 
SCT  IS LI NO TR 

patnáctiletí 2,2 x 1,6 1,7 2,9 23 1,6 3,0 2,5 4,4 2,3 1,6 1,7  2,5 2,0 2,6 2,1 

Zdroj: OECD, databáze PISA 2009. 
x   Země neúčastnící se studie 

Vysvětlivka 
Relativní riziko obtíží ve čtení podle pohlaví žáků ukazuje poměr pravděpodobnosti obtíží žáků ve čtení pro chlapce versus 
dívky. Hodnoty v této tabulce, které nejsou vyznačeny tučně, označují rovné šance pro dívky i chlapce, hodnoty vyznačené 
tučně ukazují, že chlapci mají významně (p<0,05) vyšší riziko obtíží ve čtení. 
Žáci, kteří mají obtíže ve čtení, jsou podle výzkumu PISA žáci, kteří nedosáhli úrovně 2 (<407,5). 
Žáci, kteří mají obtíže ve čtení, jsou podle výzkumu PIRLS žáci, kteří nedosáhli prostřední mezinárodní referenční úrovně (<475 
bodů). 
Pro směrodatné chyby viz přílohu dostupnou na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 

  

Přestože metodologické rozdílnosti brání přímým srovnáním mezi výzkumy PIRLS a PISA, odpovídají 
takové výsledky dalším studiím referujícím o genderových rozdílech ve čtení zvětšujících se s věkem 
(Böck, 2000; Harmgarth, 1997; Johnsson-Smaragdi a Jönsson, 2006). Tento trend by mohl u mládeže 
souviset se silnějším vlivem genderové stereotypizace, která čtení asociuje s ženskou aktivitou. (Daly, 
1999; Garbe, 2007). To by pak mohlo ovlivnit aktivní čtenářské zapojení a frekvenci, které se s věkem 
rychleji snižují u chlapců nežli u dívek (Harmgarth, 1997; Johnsson-Smaragdi a Jönsson, 2006). 
Rozhodně však neplatí, že by si v úlohách souvisejících s gramotností všechny dívky vedly dobře a že 
by si naopak všichni chlapci vedli špatně. Rozdíly v rámci jednotlivých pohlaví jsou větší než rozdíly 
mezi pohlavími. Genderová mezera se navíc mezi všemi zeměmi značně liší, což nasvědčuje tomu, 
že chlapci a dívky nemají vrozené studijní výhody a rozdílné zájmy, nýbrž že tyto jsou z většiny 
získané a sociálně navozené. 

Faktor individuální úrovně nejnáchylnější ke změnám je aktivní účast žáků na čtenářských aktivitách. 
Spojení mezi aktivním zapojením do čtení a dosahováním vysokých úrovní čtenářské způsobilosti 
tvoří kruh: tím, že více čtou, se žáci stávají lepšími čtenáři, a když čtou dobře, mají tendenci číst více a 
mít ze čtení radost (viz více v kapitole 3). Ze zjištění výzkumů PISA 2000 a 2009 vyplývá, že aktivní 
zapojení má potenciál vyrovnat rozdíly ve výsledcích čtení mezi chlapci a dívkami či žáky z rozdílných 
sociálních prostředí (OECD, 2002, 2010d). Čtení pro radost však nestačí; pro to, aby se žáci stali 
lepšími čtenáři, je také zásadní povědomí o účinných strategiích porozumění psanému textu. Rozdíly 
v míře aktivního zapojení do čtení a používání strategií porozumění psanému textu do značné míry 
vysvětlují genderové a socioekonomické rozdíly ve čtenářském výkonu. Proto když chlapce baví čtení, 
čtou různorodé materiály a osvojí si strategie porozumění psanému textu, mohou dosáhnout vyšší 
úrovně výkonu ve čtení než dívky. Podobně znevýhodnění žáci, kteří čtou rozmanitou škálu textů a 
používají účinné čtenářské strategie, dosáhnou zpravidla ve čtení dobrého výkonu. Patnáctiletí však 
v roce 2009 čtou pro radost méně než v roce 2000, a protože byl tento pokles výraznější u chlapců, 
hrozí ještě větším rozšířením genderové mezery (OECD, 2010f). 
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Charakteristiky škol 

Školní faktory (například zdroje, velikost, místo, školní klima) přispívající k lepším výsledkům žáků se 
v jednotlivých zemích liší a jejich vlivy je třeba interpretovat při současném zohlednění národních 
kultur a rozdílů ve vzdělávacích systémech. Rozdíly ve výsledcích žáků pozorované v rámci škol nebo 
mezi školami se napříč zeměmi velmi liší. Obrázek 6 ukazuje rozbor variance ve výkonech žáků. 
Délka sloupců představuje procentní podíl celkových rozdílů ve výsledcích ve čtení, které jsou 
vysvětleny charakteristikou škol. Ve 12 zemích je většina rozdílů ve výsledcích žáků způsobena 
rozdíly mezi školami. V těchto zemích je rozdíl v kvalitě škol velký, a proto škola, kterou žák 
navštěvuje, velkou měrou rozhoduje o výsledcích jeho učení. K tomu zpravidla dochází proto, že se 
žáci s podobným socioekonomickým zázemím seskupují v konkrétních školách. Meziškolní rozdíly 
vysvětlují více než 60 % rozdílů ve výsledcích žáků v Německu, Maďarsku, Nizozemsku a Slovinsku. 
Naopak v Dánsku, Španělsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království (Skotsko), na Islandu a 
v Norsku spočívá mezi školami méně než jedna pětina variace. V těchto vzdělávacích systémech je 
kvalita škol mnohem rovnoměrnější. 

 Obrázek 6: Procentní podíl celkové variance vysvětlené meziškolní variancí na škále čtení pro patnáctileté 
žáky, 2009 

 
 Země neúčastnící se studie

 

BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT LV LT LU 
56,8 56,8 54,8 58,1 53,9 15,9 61,2 22,9 25,1 41,8 19,4 58,1 55,5 24,0 31,9 34,2 
HU NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK (1) UK-SCT IS LI NO TR 
69,0 62,0 56,7 15,9 31,0 57,0 63,6 45,0 7,3 16,0 21,8 13,5 13,8 43,9 10,5 55,3 

Zdroj: OECD, databáze PISA 2009. UK (1): UK-ENG/WLS/NIR 

  

Výzkum PIRLS i výzkum PISA dospívají k závěru, že ve většině zemí je sociální zázemí dané školy 
(měřené jako podíl sociálně znevýhodněných žáků či průměrné socioekonomické postavení) silně 
spojeno s výkonem ve čtení. Celkový vliv sociálního zázemí školy je větší než souhrn zázemí 
jednotlivých žáků. Mimoto vliv ekonomického, sociálního a kulturního postavení školy na výkony žáků 
značně převyšuje vlivy sociálně-ekonomického zázemí jednotlivého žáka. Výhoda plynoucí 
z navštěvování školy, kde mnoho žáků má příznivé domácí zázemí, souvisí s různými faktory, včetně 
vlivů skupin vrstevníků, pozitivního klimatu pro učení, očekávání učitelů a rozdílů ve zdrojích či kvalitě 
škol (OECD, 2004, 2010c, 2010e). 
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Charakteristiky vzdělávacích systémů 

Mezinárodní výzkumy žákovských výsledků se často používají pro porovnávání zemí. Přesto podle 
výzkumu PISA 2009 vysvětlují rozdíly mezi evropskými zeměmi pouze 10,6 % celkové variance 
výkonů ve čtení, zatímco rozdíly mezi školami představují 37,3 % a uvnitř škol 52,1 % celkové 
variance (12). Míra, do níž jsou vzdělávací příležitosti žáků ovlivněny zemí, v níž žijí, by se proto 
neměla zveličovat. Přesto je však možné rozpoznat určité rysy vzdělávacích systémů, které lze 
spojovat s obecnou úrovní žákovských výsledků a/nebo podílem slabých čtenářů. Výzkum PIRLS 
kupříkladu referuje o pozitivním vztahu mezi výsledky ve čtení žáků čtvrtého ročníku a množstvím 
času stráveného v preprimárním vzdělávání (Mullis et al., 2007). Výzkum PISA zjistil, že v zemích, kde 
více žáků opakuje ročníky, mají celkové výsledky tendenci být horší. Rovněž v zemích a školách, kde 
jsou žáci na základě svých schopností směrováni na různé dráhy, se celkový výkon nelepší, ale 
sociálně-ekonomické rozdíly se zvětšují (OECD, 2004, 2010e). 

Vysvětlit změny ve výsledcích konkrétní země je poměrně obtížné. Efekty jakékoli konkrétní 
vzdělávací reformy nejsou okamžité a významné trendy zpravidla souvisejí se společným vlivem 
několika faktorů. Přesto může několik analytických publikací a zpráv do této otázky vnést nějaké 
světlo. Například jedna z analýz OECD (2010b) ukazuje, že za významným zlepšením Polska stojí 
zejména odklad diferenciace žáků v rámci odborného vzdělávání o jeden rok. K dalším důležitým 
změnám patřilo navýšení hodin výuky, větší expozice testování a zvýšená motivace žáků i učitelů. 
V Lotyšsku vzestup rovnosti mezi školami rovněž souvisí s restrukturalizací vzdělávacího systému, 
v jejímž rámci se odsunul výběr žáků pro akademické programy či programy odborného vzdělávání 
(OECD, 2010f). Bayeová et al. (2010) při vysvětlování zlepšení výsledků v Belgii (Francouzské 
společenství) zdůrazňují, že obavy následující po alarmujících výsledcích PISA v roce 2000 spustily 
vlnu reflexí, opatření a výzkumů v oblasti čtení. Bylo zavedeno nové kurikulum se silným zaměřením 
na základní schopnosti, položil se větší důraz na vzdělávání učitelů a vznikly nové podpůrné nástroje 
a výukové materiály. Obdobně k polské situaci zmiňují Bayeová et al. (2010) jakožto důležitý faktor, že 
se studenti více obeznámili s externími průzkumy. V Německu se zlepšení rovnosti také zdá být 
spojeno s reakcemi na hodnocení PISA 2000, které odhalilo významné nerovnosti. V důsledku toho 
spolkové země i školy silně investovaly do podpory znevýhodněných žáků, včetně žáků 
z imigrantských prostředí (OECD, 2010f). 

Švédská analýza (Skolverket, 2009) klesajících výsledků žáků zdůrazňuje vliv rostoucí segregace ve 
švédském školském systému a negativní účinky decentralizace a rozdělování žáků do skupin podle 
prospěchu. Individualizace ve výukových postupech či přesun odpovědnosti směrem od učitelů 
k žákům měly rovněž negativní dopad. Tyto faktory zvýšily vliv socioekonomického zázemí žáků, ať už 
prostřednictvím vyšší koncentrace žáků z podobných prostředí ve stejných školách či posílením 
důležitosti domácí podpory, kde pro výsledky vzdělávání žáků nabyla většího významu dosažená 
úroveň vzdělání rodičů. 

Celková zlepšení či zhoršení výsledků ve čtení jsou obvykle spojována s výukou všech ostatních 
základních dovedností a často jsou spojena se všeobecnou restrukturalizací vzdělávacích systémů. 
Změny ve výkonech žáků navíc mohou signalizovat také změny v demografických podmínkách a 
v socioekonomickém složení populací žáků. 

 

                                                 
(12) Tato čísla jsou vypočítána pomocí víceúrovňového modelu o třech úrovních (země, škola a žák) pro účastnící se země 

EU-27. 
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* 
* * 

Mezinárodní výzkumy žákovských výsledků poskytují hojnost informací o výsledcích ve čtení, 
převážně se však zaměřují na individuální a školní faktory; neshromažďují systematicky údaje 
o vzdělávacích systémech (PISA) ani takové údaje neanalyzují (PIRLS) s cílem zhodnotit jejich vliv na 
výsledky ve čtení žáků. Tato studie zkoumá kvalitativní údaje o různých aspektech evropských 
vzdělávacích systémů za účelem určení hlavních faktorů ovlivňujících výkon ve čtení a upozorňuje na 
osvědčené postupy ve výuce i podpoře čtení. Sekundární analýza údajů z mezinárodních výzkumů 
doplní pojednání o výsledcích výzkumu a národních politikách v oblasti každého z klíčových témat této 
studie. 
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KAPITOLA 1: VYUČOVACÍ PŘÍSTUPY VE VÝUCE ČTENÍ 

Vybavit všechny občany náležitými čtenářskými dovednostmi bylo a je již po mnoho desetiletí jedním 
z hlavních cílů evropských vzdělávacích systémů. Vyučování těchto dovedností a učení se jim však 
představuje velmi složitý proces. Hlavní cíl této kapitoly je dvojí: zaprvé tento proces osvětlit a 
poukázat na hlavní překážky jeho úspěchu, zadruhé pak představit podporu poskytovanou učitelům a 
pedagogickým pracovníkům pro vyučování čtenářských dovedností prostřednictvím analýzy oficiálních 
pokynů, přičemž se bude do značné míry čerpat z národních kurikul a souvisejících politik. 

Oddíl 1.1 poskytuje přehled akademického výzkumu souvisejícího s různými složkami procesu výuky 
čtení a s pedagogickými postupy, které jsou účinné během hlavních fází rozvoje čtení. Obzvláště se 
také zaměřuje na výukové metody a aktivity, jež mohou pomáhat žákům s obtížemi se čtením. Oddíl 
1.2 se soustředí na národní a ústřední kurikula a pokyny. Zabývá se zejména tím, zda odrážejí 
poslední výsledky mezinárodního výzkumu hlavních fází rozvoje čtení a nejúčinnějších pedagogických 
postupů. Upozorňuje také na hlavní podobnosti a rozdíly mezi zeměmi v jejich politikách týkajících se 
výuky čtení. Oddíl 1.3 se zaměřuje na žáky, kteří mají obtíže se čtením, a zabývá se obvyklými 
přístupy používanými k jejich podpoře. Analýza je založena na údajích z Mezinárodního výzkumu 
čtenářské gramotnosti (PIRLS) 2006. Oddíl 1.4 analyzuje národní politiky a postupy související 
s podpůrnými pracovníky ve vzdělávání, kteří pomáhají učitelům pracovat s žáky trpícími obtížemi se 
čtením. Zabývá se také konkrétními a úspěšnými iniciativami realizovanými v rámci vzdělávacích 
systémů s cílem těmto žákům pomáhat. 

1.1. Přehled odborné literatury o výuce čtení a řešení obtíží ve čtení 

Čtenářské dovednosti osvojené prostřednictvím školního vzdělávání poskytují základ pro raný a trvalý 
úspěch žáků ve škole a jejich pozdější začlenění a zapojení do společenského, kulturního a 
profesního života. Rozvoj dobrých čtenářských dovedností skutečně zpravidla vede k lepším 
výsledkům vzdělávání. Naopak, pokud se žáci nenaučí číst plynule a s dobrým porozuměním, může to 
vést k obtížím při učení i při rozvoji nových dovedností. 

Současný výzkum v oblasti čtenářské gramotnosti zdůrazňuje účinné způsoby, jak podpořit osvojování 
čtení a porozumění psanému textu u mladých dětí a dospívajících, a doporučuje správnou praxi 
založenou na vědeckých důkazech v tom, jak řešit obtíže se čtením. Existuje velké množství studií, 
které spojují rozvoj čtenářských dovedností s výukovými postupy a, což je možná důležitější, umožňují 
nám zjistit, co dělají dobří čtenáři a co chybí špatným čtenářům. 

Následující oddíl předkládá přehled výsledků výzkumu týkajících se hlavních fází rozvoje čtení a 
rovněž účinných výukových postupů a strategií hodnocení. Zvláštní zaměření napříč tímto přehledem 
bude patřit způsobům řešení potřeb žáků čelících obtížím se čtením. Měli bychom poznamenat, že 
popisované procesy se neřídí lineární posloupností, kde by každý prvek rozvoje čtení byl nezbytným 
předpokladem pro následující. Namísto toho všechny jednotlivé fáze a vyučovací přístupy musí být 
řešeny vyváženým, jednotným a dynamickým způsobem s cílem podporovat čtenářské dovednosti 
v rámci komplexního programu jazykové výuky založeného na porozumění. 
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1.1.1.  Základy raného rozvoje č tení 

Raná základní fáze rozvoje čtení je klíčovou fází osvojování čtení žáky. V následujících odstavcích 
budou představeny některé dimenze výuky základů čtení, u nichž se prokázalo, že jsou v raných 
fázích rozvoje čtení nejvlivnější. Jsou to: fonologické a fonematické uvědomování, hlásková metoda 
výuky čtení a plynulost v četbě. 

F o n o l o g i c k é  u v ěd o m o v á n í  

Panuje široká shoda v tom, že fonologické uvědomování se do rozvoje čtení silně promítá, zejména 
pak v raných fázích (viz například Chall, 1996b; Cowen, 2003; Patel et al., 2004; Caravolas et al., 
2005). Pojem fonologické uvědomování – často používaný zaměnitelně s uvědomováním 
fonematickým – odkazuje na „schopnost objevovat zvukové segmenty mluvených slov a manipulovat 
s nimi“ (Pufpaff, 2009). Fonematické uvědomování, tj. porozumění fonémům, nejmenším jednotkám 
zvuku, je součástí fonologického uvědomování (Cunningham, Cunningham, Hoffman & Yopp, 1998). 

Výuka fonologického uvědomování je klíčovou složkou raného rozvoje gramotnosti. Existující 
nedostatky v této oblasti lze skutečně zlepšit prostřednictvím náležitého vzdělávání u žáků primárních 
škol nebo již v preprimární fázi. Studie o programech na podporu gramotnosti v kurikulech mateřských 
škol 10 evropských zemí (Tafa, 2008) referuje o čím dál větším uznávání vlivu fonologického 
uvědomování na úspěch dětí ve čtení a psaní a naznačuje, že začlenění strategií pro zlepšení 
fonologického uvědomování v třídách mateřských škol je klíčové pro úspěšnost dětí v nabývání 
gramotnosti. 

Raná výuka dovedností fonologického uvědomování může mít obzvláště významný vliv na rozvoj a 
výsledky čtenářských dovedností u dětí s rizikem vzniku obtíží se čtením. To bylo prokázáno například 
ve studiích Ballové a Blachmanové (1991) a Foormanové et al. (1997a, b), které doplnily programy 
v mateřských školách pro děti ohrožené vznikem obtíží se čtením o aktivity a úlohy zahrnující 
dovednosti fonologického uvědomování. Obě studie prokázaly, že zařazení takových aktivit vedlo ke 
zvýšení čtenářských dovedností mezi účastnícími se dětmi v porovnání s dětmi, které se učily podle 
standardního kurikula bez rozvíjení dovedností fonologického uvědomování. 

Podobné studie ukázaly, že výhody výuky dovedností fonologického uvědomování nadále existují a 
jsou rovněž patrné při čtení slov v raných ročnících primárního vzdělávání. Torgesen (1997) zjistil, že 
individuální doučování strategií fonologického dekódování a procvičování čtení a psaní umožnily 
přibližně 75 % žáků první třídy, kteří byli v mateřské škole ve skupině s nižší úrovní fonologických 
dovedností, postoupit na úroveň národního průměru. Stejných výsledků bylo dosaženo u starších 
čtenářů s vážným postižením, ačkoli individuální doučování bylo mnohem časově náročnější; 
národních průměrů bylo navíc dosaženo v přesnosti dekódování, avšak ne v rychlosti. Olson et al. 
(1997) získali srovnatelně pozitivní výsledky u žáků třetí až šesté třídy, kteří byli individuálně 
doučováni ve strategiích fonologického dekódování. 

H l á s k o v á  m e t o d a  v ý u k y  č t e n í  

Výzkum rovněž poskytl důkazy o významné roli tzv. hláskové metody výuky čtení – založené na 
korespondenci mezi grafémem a fonémem – v učení se číst (viz například Foorman et al., 1998; 
Torgeson, 2000; Torgeson et al., 2001; Goswami, 2005; Torgerson et al., 2006; Brooks, 2007; de 
Graaff et al., 2009). Hlásková výuka čtení žáky učí, „jak jsou písmena spojena se zvuky (fonémy) 
s cílem vytvářet korespondence písmeno-zvuk a pravopisné jevy a s cílem pomoci jim naučit se, jak 
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tyto znalosti používat při svém čtení“ (NRP 2000, s. 8). Většina výzkumů zdůrazňuje potřebu 
systematické hláskové výuky čtení podle jasného plánu či programu, jako protiklad ke sporadičtější 
pozornosti věnované korespondenci grafém-foném, ve které učitel rozvíjí vyučovací hodinu v reakci na 
potřeby žáků. Ukazuje, že systematická hlásková výuka čtení má pozitivní vliv na dovednosti 
identifikace slov a pravopisné dovednosti začínajících čtenářů, a poskytuje účinnou intervenci ke 
zvýšení postupu dětí s nižší úrovní gramotnosti na úroveň výsledků získaných jejich vrstevníky (ibid.). 

Posledně zmíněné zjištění také potvrdila novější zpráva Národního panelu pro čtení (Shanahan, 
2005). Tato zpráva navíc zdůraznila skutečnost, že ačkoli lze hláskovou metodu všeobecně vyučovat 
prostřednictvím výuky v malých skupinkách či v celé třídě, žáci, kteří mají obtíže se čtením, by mohli 
mít prospěch z intenzivnější výuky v malých skupinkách. Ne každý žák rozumí všem pojmům hláskové 
metody hned při jejich prvním představení, a zpráva proto doporučuje průběžné sledování pokroku 
žáků a poskytování intenzivní hláskové výuky čtení ve skupinkách, které jsou tak malé, jak je praktické 
pro ty, kteří ji potřebují. 

Jiný přehled se zaměřuje na zjištění výzkumu ze Spojeného království, Austrálie, Kanady a Spojených 
států o alternativních přístupech pro žáky, kteří mají obtíže se čtením, v primárním vzdělávání (Slavin 
et al., 2009). Podporuje rovněž významnou roli hláskové metody a navíc zjistil, že programy, které 
jsou pro žáky s obtížemi ve čtení obzvláště účinné, jsou programy individuálního doučování, v nichž 
doučovali učitelé a nikoli asistenti učitelů nebo dobrovolníci. 

E x k u r s :  v l i v  p r a v o p i s u  n a  u č e n í  s e  č t e n í  

Korespondence grafém-foném může být v určitých zemích pro výuku čtení důležitější než v jiných, 
neboť úsilí potřebné pro naučení se číst se mezi jednotlivými jazyky liší. V jazycích s konzistentním 
pravopisem se totéž písmeno v různých slovech vždy vyslovuje stejně, kdežto vztahy písmeno-zvuk 
v nekonzistentních pravopisech mají mnoho variací. Například pravopisné a sylabické struktury 
angličtiny, francouzštiny, dánštiny a portugalštiny jsou značně rozdílné a složitější v porovnání 
s ostatními evropskými jazyky s konzistentnějším pravopisem, například finštinou, řečtinou, italštinou a 
španělštinou. To má významné důsledky pro rozvoj čtení a potažmo pro doporučení k výuce čtení 
v Evropě. 

Seymour et al. (2003) studovali ranou (základní) fázi osvojování čtení v angličtině a dvanácti dalších 
evropských ortografiích. Jejich výsledky ukazují, že žáci z většiny evropských zemí získávají přesnost 
a plynulost ve čtení základní úrovně před koncem první třídy primárního vzdělávání. Jsou zde však 
některé výjimky, zejména ve francouzštině, portugalštině, dánštině a především v angličtině. Tento jev 
zřejmě nelze připsat rozdílům ve věku, kdy se žáci začínají učit číst, nebo jejich znalosti písmen. 
Autoři namísto toho tvrdí, že za to může základní jazykový rozdíl v sylabické komplexnosti a 
konzistentnosti pravopisu. Zdá se, že rozvoj základních čtenářských dovedností v ortograficky 
nekonzistentních jazycích trvá více než dvakrát tak dlouho jako v jazycích s pravopisem 
konzistentním. 

Projekt PROREAD (Blomert, 2009), který porovnával kognitivní dovednosti jednotlivých žáků 
primárních škol v šesti evropských zemích, dospěl k podobným závěrům. Výsledky tohoto projektu 
ukázaly, že děti používají pro učení se čtení tytéž kognitivní dovednosti v konzistentních i 
nekonzistentních ortografiích. Avšak čím je vztah mezi písmeny a zvuky řeči méně konzistentní, tím je 
rychlost rozvoje čtení nižší. Vliv konzistentnosti pravopisu je tedy významný především v prvních 
letech osvojování čtení. Představuje rovněž významný faktor špatného rozvoje čtení během tohoto 
období, z čehož zase vyplývá, že pomoc pro špatné čtenáře by měla přijít co možná nejdříve, nejlépe 
hned v první třídě. 
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P l y n u l o s t  v  č e t b ě  

Rozvoj plynulosti čtení je dalším důležitým prvkem rozvoje základních čtenářských dovedností, 
protože bez plynulosti mohou mít čtenáři potíže s porozuměním tomu, co čtou. Plynulost v četbě 
popisuje Rasinski (2003) jako schopnost číst pasáže textu přesně, rychle, bez námahy a s náležitým 
výrazem („prozódie“). Nichols et al. (2009, s. 4) tuto definici rozšiřují zdůrazněním role rychlosti 
v plynulosti čtení jako „automatičnost rozpoznávání slov“. I žáci s obtížemi ve čtení mohou dosáhnout 
vysoké přesnosti ve čtení, avšak nemohou dosáhnout plynulosti, a to v důsledku malé rychlosti, s níž 
čtou. 

Všeobecně se má za to, že čtenáři nejprve začínají číst s přesností, poté s rychlostí a pak začleňují 
rysy mluveného a psaného jazyka, jako je gramatika a interpunkce. Čím větší automatičnost 
v provádění dovedností nižších úrovní žáci získávají, tím mohou svoji pozornost v plnější míře obrátit 
k úkolu porozumění tomu, co čtou. To bylo potvrzeno zjištěními amerického Národního panelu pro 
čtení, v nichž se uvádí, že „plynulost pomáhá umožňovat porozumění psanému textu uvolněním 
kognitivních zdrojů pro interpretaci” (NICHHD 2000, s. 36). 

Zatímco výzkum zdůrazňuje důležitost plynulosti v četbě v raném rozvoji čtení a upozorňuje na 
faktory, které k ní přispívají, méně důkazů je k dispozici o účinnosti výukových metod používaných ke 
zlepšení plynulosti. Všeobecně se má za to, že plynulosti v četbě lze dosáhnout procvičováním a 
zkušenostmi s konvencemi textu, gramatiky a interpunkce. Bylo rovněž navrženo, že samostatné 
opakované čtení může fungovat pro čtenáře, kteří jsou schopni sledovat a vyhodnocovat své vlastní 
čtení. Avšak pro většinu mladších čtenářů a čtenářů s obtížemi se opakovaná čtení zdají být účinnější, 
pokud probíhají pod vedením učitele (Rasinski et al., 2009). Výukové přístupy, které byly navrženy, 
zahrnují opakované čtení ve dvojicích, asistované čtení a čtení po větných celcích (viz například 
Nichols et al., 2009). 

V y v á ž e n ý  p ř í s t u p  k  v ý u c e  č t e n í  

Celkově je důležité mít na paměti, že ačkoli fonologické uvědomování, fonematické uvědomování, 
hlásková výuka čtení a plynulost se staly nejpopulárnějšími, nejčastěji používanými a 
nejzkoumanějšími přístupy k výuce čtení, nejsou přístupy jedinými. Věnují se pouze některým 
z procesů, které je třeba rozvíjet společně s dalšími, aby se žák stal čtenářem. Například Cowen 
(2003, s. 2) posoudil šest velkých výzkumných studií o učení se číst a dospěl k závěru, že čtení pro 
význam a porozumění by se mělo učit odděleně od přímé hláskové výuky čtení a naopak. Volá proto 
po „vyváženém programu“ pro ranou výuku čtení, který „vyžaduje velmi komplexní, ucelený přístup 
vyžadující, aby učitelé měli rozsáhlé znalosti o gramotnostním výzkumu týkajícím se raného vývoje 
gramotnosti, výuky založené na hodnocení, fonologického a fonematického uvědomování, 
alfabetického principu, hláskové výuky čtení a studia slov, výběru čtenářů odpovídající úrovně, 
čtenářské odezvy, procesu psaní a konstruktivistického učení.“ 

Příkladem vyváženého přístupu pro děti, které mají obtíže s osvojováním čtenářských dovedností 
v rané fázi jejich školních dráhy, je tzv. pomoc se čtením (Reading Recovery), která se zaměřuje na 
porozumění psanému textu i jeho tvorbu (pro více informací o tomto programu v některých evropských 
zemích viz oddíl 1.4). V podobě, v níž je nyní prováděn, se snaží kombinovat zaměření na fonologické 
a fonematické uvědomování a rovněž hláskovou metodu a plynulost pro začínající čtenáře a autory 
psaných textů. V průběhu řady intenzivních, individuálních lekcí učitelé zapojují děti do řady aktivit 
okolo vybraných textů, včetně opakovaného čtení textu, poznávání písmen a slov, poslechu a psaní 
zvuků ve slovech atd. Program pomoci se čtením je zaměřen na děti, které dosáhly nejnižších 
výsledků v učení se gramotnosti ve svých prvních letech ve škole, a snaží se řešit obtíže 
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s gramotností, než stačí ovlivnit studijní výkon dětí. Hodnocení programu Reading Recovery ukázala, 
že tento program má pozitivní účinky na raný rozvoj gramotnostních dovedností žáků (viz například 
Iversen and Tunmer, 1993; Stahl et al., 1999) a že je obzvláště účinný pro sociálně znevýhodněné 
děti (Sylva & Hurry, 1996); nedávné přehledy přesto upozorňují na skutečnost, že potřebuje silnější 
zaměření na systematickou, strukturovanou hláskovou výuku čtení (Rose, 2009; Singleton, 2009). 

1.1.2.  Rozvoj porozumění psanému textu 

Po počátečních letech výuky základů čtení a rozvoje dovedností je zapotřebí, aby si žáci upevnili své 
základní čtenářské dovednosti tak, aby mohli „číst kvůli učení“. Potřebují si dále rozvíjet své 
dovednosti poznávání slov, zvýšit plynulost v četbě a rychlost, s níž čtou souvislé texty. Žáci, kteří 
nedosáhnou pokroku v těchto základních čtenářských dovednostech, mohou zakusit mnoho obtíží při 
dosahování konečných cílů čtení – porozumění tomu, co čtou, a používání čtení jako nástroje pro 
učení. 

R o z v o j  s l o v n í  z á s o b y  

Rozvoj znalosti slovní zásoby je důležitým prvkem učení se čtení. U žáků, kteří mají dobrou znalost 
slovní zásoby, lze očekávat, že se budou zlepšovat ve čtení i porozumění, zatímco ti, kteří některá 
slova nemají ve své ústní slovní zásobě, jim možná neporozumí, až se objeví v tištěné podobě. 
Výsledky výzkumů potvrzují důležitost slovní zásoby a její spojení s porozuměním psanému textu. 
Studie například prokázaly, že velikost rozvinuté slovní zásoby v mateřské škole je účinným 
prediktorem porozumění psanému textu ve středních letech základního vzdělávání (Scarborough, 
1998); ústní slovní zásoba na konci první třídy je významným prediktorem porozumění psanému textu 
o deset let později (Cunningham and Stanovich, 1997); a mezera mezi slovními zásobami se v raných 
ročnících rozšiřuje, tj. žáci, kteří do školy nastoupí s omezenou znalostí slovní zásoby, se v průběhu 
času ještě více vzdálí od svých spolužáků, kteří do školy nastoupili s bohatou slovní zásobou 
(Biemiller & Slonim, 2001). 

Tato výzkumná zjištění zdůrazňují důležitost zavedení komplexního programu rozvoje slovní zásoby 
již od raných let školní docházky. Mělo by se však poznamenat, že znalost slovní zásoby musí být 
považována za kontinuální, začínající od toho, že člověk nemá žádnou znalost významu daného 
slova, poté má všeobecné povědomí o jeho významu a pak úzkou kontextově vázanou znalost, až po 
to, že nakonec má bohatou, dekontextualizovanou znalost významu daného slova, jeho vztahu 
k ostatním slovům a jeho rozšíření na metaforická použití (Beck et al., 2002). Určitý žák tak může 
rozumět určitému slovu v obecném smyslu, avšak potřebuje absolvovat další výuku, aby dosáhl vyšší 
úrovně porozumění. V tomto případě bude hrát klíčovou roli v určování toho, jaké výuky je zapotřebí, 
náležité zhodnocení žákova porozumění danému slovu. 

V přehledu výzkumu týkajícího se rozvoje slovní zásoby Baumann (2009) uvádí, že výuka slovní 
zásoby může zlepšit porozumění psanému textu, zahrnuje-li tato výuka: definiční a kontextové 
informace; poskytuje mnohonásobná setkání s danými slovy v rámci výuky; a vyžaduje od žáků aktivní 
zapojení do zpracování významů slov. K účinným metodám, které žáky přímo zapojují do tvorby 
významu, patří ty, které používají jejich osobní zkušenosti k rozvoji slovní zásoby při vyučování. Žáci 
například mohou spontánně vytvořit seznam slov asociovaných s nějakým běžným slovem a dávat 
dohromady své znalosti související slovní zásoby a současně diskutovat o méně běžných slovech na 
seznamu; nebo se mohou zapojit do tvorby příběhu a vyprávění příběhů za účelem rozvoje jejich 
porozumění psanému textu a s ním spojené slovní zásoby a rovněž porozumění při poslechu a s ním 
spojené slovní zásoby (Smith, 1997). 
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Pro žáky na sekundární úrovni se rozvoj slovní zásoby ve čtení posouvá do odborného jazyka a slovní 
zásoby používané ke sdělování pojmů v rámci a mezi disciplínami jako matematika, přírodní vědy 
nebo historie. Odborná slovní zásoba v rámci jednotlivých disciplín je většinou vysoce specializovaná 
(např. „osmóza“, „perimetr“, „parametr, „geografický“) a odlišuje se od každodenní slovní zásoby 
používané ke komunikaci na méně formální úrovni mimo třídu. Podle Marzana (2005) probíhá účinná 
výuka odborné slovní zásoby prostřednictvím přímé výuky daných nových termínů i opakovaným 
setkáváním s nimi. Tento přístup umožní žákům vybudovat a udržet si znalost slovní zásoby, která je 
rozhodující pro porozumění informacím, jež budou číst a které uslyší při vyučování. Shanahanová a 
Shanahan (2008) k tomu dodávají, že vzhledem ke specifickým gramotnostním nárokům 
představovaným jednotlivými školními předměty by výuka čtení na sekundární úrovni měla být 
začleněna přímo do výuky konkrétních disciplín. Jinými slovy, učitelé obsahových oblastí by měli 
využívat odpovídající strategie porozumění zaměřené přímo a explicitně na specializovanou slovní 
zásobu potřebnou k tomu, aby dospívající žáci splnili konkrétní požadavky čtení a psaní v každé 
disciplíně. 

Je zde nedostatek studií, které zkoumají dopad programů pro rozvoj slovní zásoby na pomoc 
čtenářům s horšími výsledky. Bylo však prokázáno, že žáci s obtížemi ve čtení často ve svém 
porozumění psanému textu nečiní pokroky, protože mají omezenou čtenářskou slovní zásobu. 
Podpora rozvoje slovní zásoby u dětí, které mají obtíže se čtením, jim tak může pomoci lépe 
identifikovat klíčové pojmy v textech, které čtou, odvozovat v rámci textů i mezi nimi a zvyšovat své 
schopnosti porozumění (viz například Brooks, 2007; Scammacca et al., 2007; Rupley a Nichols, 
2005). Přestože neexistuje všeobecná shoda o účincích využití počítačů pro žáky s obtížemi ve čtení 
(Brooks, 2007), některé studie s žáky různých ročníkových úrovní zjistily pozitivní vliv na učení a 
porozumění žáků plynoucí z používání elektronických mluvících knížek a elektronických textů na 
podporu rozvoje slovní zásoby pro žáky s obtížemi ve čtení (viz například Anderson-Inman & Horney, 
1998; De Jong a Bus, 2003). 

S t r a t e g i e  p o r o z u m ěn í  p s a n é m u  t e x t u  

Jak žáci postupují školní výukou, jsou konfrontováni s čím dál náročnějšími úkoly porozumění 
psanému textu souvisejícími s literárními a informativními texty v různých předmětových oblastech. 
Těžiště ve čtení se přesouvá ze schopnosti dekódovat slova ke schopnosti porozumět určitému 
sdělení či celému textu. V této fázi lze porozumění psanému textu definovat jako „záměrné uvažování, 
v jehož průběhu je konstruován význam prostřednictvím interakcí mezi čtenářem a textem“ (Durkin, 
citováno v Harris a Hodges 1995, s. 207). Porozumění psanému textu tudíž zahrnuje jak lingvistické, 
tak kognitivní procesy, které na sebe v průběhu čtení vzájemně působí, když se čtenář snaží 
z psaného textu extrahovat a vytvářet význam. 

Podle Studijní skupiny pro čtení RAND (2002) by porozumění psanému textu mělo být již součástí 
výuky čtení u začínajících čtenářů a nikoli pouze zaměřením výuky v postprimárních ročnících poté, 
co si čtenáři již do značné míry osvojili dovednosti rozpoznávání slov. Zejména výuka mluveného 
jazyka, slovní zásoby a poslechového porozumění by měla začít v preprimárním vzdělávání a 
pokračovat po celou dobu primární školy. Kromě dobrých dovedností mluveného jazyka popisuje 
skupina RAND další předpoklady pro úspěšné porozumění psanému textu včetně úspěšné počáteční 
výuky čtení. Děti, které umí číst slova přesně a rychle, mají pevný základ pro dobrý pokrok 
v porozumění. Navíc sociální interakce a zapojení do sečtělých komunit – doma a ve třídách i v širších 
komunitách a širším společensko-kulturním kontextu – zvyšují motivaci žáků a pomáhají utvářet jejich 
čtenářskou identitu. U žáků, kteří jsou bohatě vystaveni gramotnostním zážitkům a mají také snadný 
přístup k psaným textům, je větší pravděpodobnost rozvoje dobrého porozumění psanému textu. 
Výukové strategie pro rozvoj porozumění žáků psanému textu proto musejí zohledňovat jejich zázemí 
a míru, do níž jsou připraveni z výuky porozumění psanému textu těžit. 
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Výuka používání strategií porozumění psanému textu může žákům pomoci porozumět textu před, 
během a po čtení. Strategie porozumění psanému textu jsou specifické postupy umožňující žákům, 
aby si uvědomili, jak dobře v průběhu čtení rozumí danému textu, a zlepšili své porozumění a učení se 
z něj. Dobří čtenáři vědomě i podvědomě používají při čtení textu celou řadu strategií porozumění. 
Může k nim patřit používání jejich kontextových znalostí, pokládání otázek o daném textu či využití 
jejich znalostí typu textu s cílem snáze porozumět jazykové struktuře a souvislostem v textu. Slabí 
čtenáři mají na druhou stranu velmi malý repertoár strategií porozumění psanému textu a často se 
raději rozhodnou pokračovat dále ve čtení textu, i když mu nerozumí. 

V posledních letech se dostává značné podpory explicitní výuce strategií porozumění psanému textu 
během celé školní docházky. Za tímto přístupem stojí myšlenka formulovaná Národním panelem pro 
čtení (NICHHD, 2000), že porozumění psanému textu lze zlepšit vyučováním žáků, aby používali 
specifických kognitivních strategií či strategického myšlení, když při čtení narazí na překážky svému 
porozumění. Učitel zpravidla vysvětlí účel daných strategií, předvede modely a vede žáky při jejich 
osvojování a používání, dokud žáci nejsou schopni je používat samostatně. Jako výsledek 
metaanalýzy Národního panelu pro čtení studií zabývajících se výukou strategií bylo označeno sedm 
strategií, které se zdají být nejúčinnější při zlepšování porozumění psanému textu u žáků: 

• sledování porozumění, při němž se čtenáři učí sledovat, jak dobře rozumí; 

• kooperativní učení, při němž se žáci učí čtenářské strategie a společně diskutují o čtenářských 
materiálech; 

• používání grafických a sémantických organizačních postupů (včetně map příběhů), kdy čtenáři 
vytvářejí grafická znázornění daného materiálu s cílem podpořit porozumění a paměť; 

• odpovídání na otázky, kdy čtenáři zodpovídají dotazy položené učitelem a dostávají okamžitou 
zpětnou vazbu; 

• tvoření otázek, kdy se čtenáři učí sami sobě pokládat a zodpovídat deduktivní otázky; 

• příběhová struktura, kdy se žáci učí používat strukturu příběhu k tomu, aby jim pomohla 
vzpomenout si na obsah příběhu a zodpovědět otázky o tom, co četli; a  

• sumarizace, kdy se čtenáři učí shrnovat myšlenky a zobecňovat z informací v textu. 

Národní panel pro čtení navíc poznamenal, že řada těchto strategií je účinnější, když se používají jako 
součást vícestrategické metody. Současné používání několika strategií může vést k efektivnějšímu 
učení, lepšímu přenosu učení, lepší paměti a obecnému zlepšení porozumění. Příkladem výuky 
využívající vícero strategií je tzv. reciproční výuka (Palincsar a Brown, 1984), při níž učitel vysvětluje a 
demonstruje čtyři strategie porozumění – tvoření otázek, sumarizaci, vysvětlování a předvídání – a 
doplňuje je prostřednictvím dialogu s žáky, když se tito pokoušejí zjistit z textu význam. 

Nedávný výzkum v Evropě poskytuje důkazy pro výhody reciproční výuky pro porozumění psanému 
textu pro žáky primární a sekundární úrovně vzdělávání. Například ve Finsku Takalaová (2006) 
zjistila, že reciproční výuka je nejúčinnější ve výuce porozumění psanému textu žáků s obvyklou 
úrovní dovedností (čtvrté a šesté ročníky), ale že je rovněž prospěšná pro žáky se specifickou 
jazykovou poruchou. V jednom z rozborů výzkumu dospěl Brooks (2007) k závěru, že reciproční 
výuka žáků s obtížemi ve čtením má užitečný dopad na přesnost jejich čtení a podstatný dopad na 
jejich porozumění. Spörerová, Brunstein a Kieschke (2009) studovali 210 německých žáků primární 
školy, kteří byli vyučováni strategiím sumarizace, kladení otázek, vysvětlování a předvídání a byli 
přiřazeni k jedné ze tří podmínek reciproční výuky: malá skupina, dvojice nebo malé skupiny pod 
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vedením lektora. Tito výzkumní pracovníci zjistili, že ti žáci, kteří byli součástí reciproční výuky 
v malých skupinkách spolužáků, si ve standardizovaných testech porozumění psanému textu vedli 
lépe než žáci ve skupině vedené lektorem. 

Druhá jmenovaná studie rovněž potvrzuje účinnost výukových postupů prosazujících tzv. kolaborativní 
učení, které lze definovat jako „učení se prostřednictvím společné práce v malých skupinách s cílem 
porozumět novým informacím či vytvořit společný produkt“ (Harris a Hodges 1995, s. 35). Protože 
kolaborativní učení obnáší to, že žáci pracují společně jako partneři nebo v malých skupinách na 
jasně definovaných úkolech, vyžaduje zapojení každého z žáků. Skupiny žáků se smíšenými 
schopnostmi mohou pracovat společně a čtenáři mohou vyučovat jeden druhého. Výuka 
prostřednictvím kolaborativního učení byla úspěšně používána k výuce strategií porozumění psanému 
textu v obsahových oblastech předmětů i pro výuku napříč kurikulem. Bylo prokázáno, že vede 
k lepším školním výsledkům, větší motivaci k učení a delší době věnované úlohám (Bramlett, 1994). 
Kolaborativní učení přináší prospěch žákům všech schopností a obzvláště pozitivní efekt může mít 
u žáků, kteří mají obtíže se čtením. Tento druh spolupráce se spolužáky může dát žákům, kteří mají 
obtíže se čtením, novou aktivní roli v přispění k procesu sociální konstrukce významu ve třídě (Slavin 
et al., 2009). Byla také zjištěna účinnost této metody při integraci žáků s postižením a obtížemi při 
učení do běžných tříd (Klingner et al., 1998). 

Příkladem programu kolaborativního učení jsou učební strategie založené na vzájemné pomoci žáků 
(PALS – Peer-Assisted Learning Strategies) (Fuchs & Fuchs, 2001), kdy žáci pracují ve dvojicích, 
střídají se ve vzájemném čtení si nahlas a účastní se aktivit sumarizace a předvídání. Účinky strategií 
PALS na znalost strategií, používání strategií a výkonnost při úlohách na porozumění zkoumali 
u německých žáků na sekundární úrovni Spörerová a Brunstein (2009). Jejich studie zjistila, že 
v porovnání s žáky, kteří absolvovali tradiční výuku porozumění psanému textu, měli žáci učící se dle 
strategií PALS lepší výsledky v testech porozumění psanému textu, a rovněž se ve větší míře zlepšili 
ve svém porozumění samoregulovanému čtení. 

Posledně zmíněný pojem samoregulovaného učení, které zahrnuje sledování výkonu prostřednictvím 
reflexe a zejména používání výše zmíněných „metakognitivních dovedností“, je ještě dalším důležitým 
prvkem porozumění psanému textu (Hacker, 1998). Obnáší přemýšlení o vlastním procesu čtení, 
ověřování porozumění, usměrnění obtíží a kontrolu pochopení. Čtenáři potřebují mít strategie pro 
dekódování a porozumění, stejně jako dostatečné znalosti kontextu, aby byli schopni sledovat, zda 
význam je odhad, nebo jistota. 

Učitelé mohou pomáhat žákům tyto dovednosti rozvíjet, například když vzorově předvádějí sledování 
sebe sama přemýšlením nahlas při čtení (Davey, 1983; Baumann et al., 1993; Wilhelm, 2001). Učitel 
během tohoto procesu verbalizuje své myšlenky, když čte, zpracovává informace nebo plní nějakou 
učební úlohu. Žáci vidí, jak se učitel pokouší konstruovat význam u neznámé slovní zásoby, zabývá 
se textem či rozpozná, když neporozumí a zvolí nějakou alternativní strategii, která řeší jeho současný 
problém. Zdá se, že žáci s obtížemi ve čtení mají obzvláštní prospěch z pozorování toho, o čem 
zkušení čtenáři při čtení přemýšlejí. Anderson navíc (2002) podotýká, že učitelé mohou žákům 
pomáhat sledovat a vyhodnocovat jejich používání strategií tím, že je žádají, aby odpověděli na 
následující otázky: Čeho se snažím dosáhnout? Jaké strategie právě používám? Jak dobře je 
používám? A co dalšího bych mohl(a) dělat? Když se žáci na sekundární úrovni učili takové strategie 
jako ptaní se sebe sama, jejich porozumění se prokazatelně zlepšilo (Gaultney, 1995). 

Kromě zlepšení v porozumění psanému textu vybavení žáků metakognitivními nástroji rovněž buduje 
jejich sebejistotu jakožto čtenářů, která zase může zvýšit „motivaci“ žáků ke čtení. Výuka, která 
kombinuje kognici a motivaci, tudíž může optimalizovat výsledky ve čtení. Jedním přístupem k posílení 
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motivace použitím kognitivních strategií je pojmově zaměřená výuka čtení (Concept Orientated 
Reading Instruction, CORI) (Guthrie et al., 1999; Guthrie et. al., 1996). Cílem přístupu CORI je 
vychovávat „aktivně zapojené“ čtenáře, kteří jsou vnitřně motivovaní k budování znalostí 
prostřednictvím rozmanité škály textů a kteří jsou zdatní v používání kognitivních strategií pro 
porozumění psanému textu. Proto CORI kombinuje výuku strategií s motivačními prvky s cílem naučit 
žáky učit se z textu. K motivačním složkám patří poskytování praktických aktivit, dávání žákům 
možnosti volby a zodpovědnosti, používání zajímavých textů různých žánrů a poskytování příležitostí 
pro spolupráci a pro používání obsahových cílů během výuky. Ke strategickým složkám patří učení 
žáků aktivovat kontextové znalosti, klást otázky a hledat informace v rozmanitých textech, sumarizovat 
a graficky uspořádávat informace. Hodnocení programu CORI ukázala, že může pomáhat žákům ve 
znevýhodněných školách naučit se a používat škálu různých strategií pro porozumění textu, zlepšit 
jejich pojmové učení a přenášet jejich pojmové znalosti (Guthrie et al., 1998); je také účinný pro 
pomoc žákům, kteří mají obtíže se čtením (Guthrie, 2004). 

Nedávný evropský projekt nazvaný ADORE (Teaching Struggling Adolescent Readers. A Comparative 
Study of Good Practices in European Countries) (Garbe et al., 2009) dále zkoumal výuku čtení pro 
dospívající žáky, kteří mají ve čtení obtíže, v jedenácti evropských zemích. Zjistil, že některé 
z hlavních překážek ve čtení těchto žáků jsou ve výše zmíněných oblastech porozumění psanému 
textu, metakognitivních dovedností, používání čtenářských strategií a čtenářské motivace. V rámci 
tohoto projektu byl následně vytvořen tzv. cyklus výuky čtení (Reading Instruction Cycle) jako model 
dobré výuky, v jehož centru leží nejvyšší cíl podpory pozitivní sebekoncepce a sebeúčinnosti u žáků. 
Klíčové prvky tohoto výukového cyklu na úrovni třídy zahrnují: 

• zapojení žáků do plánování učebního procesu a umožnění jim podílet se na rozhodnutích 
o jejich učebním procesu; 

• umožnění žákům vybírat si své vlastní čtenářské materiály, kdykoli je to možné, a poskytování 
jim širokého výběru textů; 

• zapojení žáků do textů tím, že se jim umožní vypracovávat jejich vlastní osobní odpovědi a 
stanovisko k danému textu ve spolupráci s jejich spolužáky a učiteli; 

• vyučování metakognitivních strategií a rozvíjení seberegulačních schopností s cílem učinit 
jejich porozumění psanému textu více uvědomělým a strategickým; a 

• používání formativního či diagnostického hodnocení pro přizpůsobení výukových rozhodnutí 
učebním potřebám jednotlivých žáků a jako základ pro pokračující s obsahem a s úlohami 
související komunikaci s žáky o jejich výkonu a pokroku. 

1.1.3.  Intenzivní intervence pro žáky s obtížemi ve čtení  

I při vynikající výuce někteří žáci ve čtení nedosáhnou uspokojivého pokroku. Mohou tak potřebovat 
doplňkovou podporu od odborníka v oblasti čtení, který může poskytovat intenzivní výuku individuální 
či v malé skupině, koordinovanou s třídní výukou poskytovanou učitelem. Závěry studie provedené 
americkou Národní radou pro výzkum (Snow, Burns a Griffin, 1998) o prevenci obtíží se čtením 
u mladších dětí zdůrazňují důležitost zajištění toho, aby byli důkladně proškolení odborníci na čtení 
k dispozici pro intervence u dětí a pro pokračující podporu třídním učitelům. Navíc školy, které mají 
odborníky na čtení i další odborné pracovníky, např. školní psychology nebo logopedy, by měly 
koordinovat role těchto odborníků a zajistit, aby byli dobře informováni o výzkumu v oblasti rozvoje 
čtení a prevence obtíží se čtením. 
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V rámci třídy se účinnými způsoby zvyšování intenzity učení pro žáky, kteří mají obtíže se čtením, 
ukázaly být výuka učitele s malými skupinkami žáků nebo individuální výuka. Oba přístupy umožňují 
zacílení výuky na specifické potřeby žáků a umožňují poskytnout jim více možností reagovat a 
dostávat zpětnou vazbu. 

Jak již bylo zmíněno výše, prokázalo se, že individuální doučování v oblasti strategií fonologického 
dekódování je pro žáky, kteří mají obtíže se čtením, obzvláště účinné (Torgesen, 1997; Olson et al., 
1997). Podobně bylo zjištěno i to, že výuka fonematického uvědomování je účinnější, pokud se 
odehrává při intenzivnějším doučování v malých skupinách pro ty, kdo mají problémy s přiměřeným 
pokrokem pouze na základě celotřídní výuky (Shanahan, 2005). 

Ve své přehledové práci o účinných programech pro žáky, kteří mají obtíže se čtením, dospívají Slavin 
et al. (2009) k závěru, že intenzivní individuální doučování hláskové metody pro děti, které mají obtíže 
se čtením v raných letech primárního vzdělávání, může nejen pozvednout většinu čtenářů s obtížemi 
na jejich věkovou čtenářskou úroveň, ale také jim pomoci nadále zůstat sebejistými čtenáři. Vysoké 
finanční náklady spojené s tímto řešením lze ospravedlnit snížením potřeby učební podpory či 
opakování ročníků v pozdějších letech. 

Stejně jako u fonologického a fonematického uvědomování a hláskové výuky čtení jsou zřejmě 
nejvhodnějšími prostředími pro provádění opakovaných vedených čtenářských sezení s mladšími 
čtenáři, kteří mají potíže s plynulostí, výuka v malých skupinách a individuální vyučování (Rasinski et 
al., 2009; Nichols et al., 2009). Navíc i u výuky metakognitivních strategií bylo zjištěno, že je 
efektivnější při výuce v malých skupinách oproti velkým skupinám či výuce individuální (Chiu, 1998). 

1.1.4.  Formativní hodnocení jako nedílná součást výuky čtení 

Rozvoj čtenářských dovedností žáků lze účinně zlepšit prostřednictvím vhodné výuky, jak je uvedeno 
výše. Hodnocení je zásadní součástí tohoto procesu výuky a učení. Může hrát významnou roli 
v podpoře rozvoje čtenářských dovedností žáků prostřednictvím velmi důkladného vyhodnocení jejich 
čtenářských schopností a pokroků. 

Nejčastějšími typy hodnocení používaného v povinném vzdělávání jsou sumativní a formativní 
hodnocení. Sumativní hodnocení odkazuje na systematický a periodický sběr informací, jehož 
výsledkem je v určitém časovém bodě posudek týkající se rozsahu a kvality učení žáků. Zpravidla se 
uskutečňuje na konci každého pololetí, ročníku a úrovně vzdělávání, a používají jej učitelé k podávání 
zpráv o výsledcích žáků jak jejich rodičům, tak žákům samotným, nebo k přijímání rozhodnutí, která 
mohou ovlivnit jejich školní dráhu (Harlen, 2007). Formativní hodnocení zpravidla provádějí učitelé na 
pokračující bázi jakožto nedílnou součást své činnosti během celého školního roku. Jeho cílem je 
sledování a zlepšování procesů výuky a učení prostřednictvím poskytování přímé zpětné vazby jak 
učitelům, tak žákům (OECD, 2005a). 

Formativní hodnocení má proto vždy klíčovou diagnostickou funkci v tom, že slouží jako nástroj pro 
interpretaci výsledků hodnocení žáků a určování toho, jak by toto vyhodnocení mohlo být významné 
pro budoucí učení. Podpora používání formativního hodnocení se nachází v práci Blacka a Wiliama 
(1998), kteří zpracovali přehled více než 250 studií a zjistili pozitivní účinky používání strategií, jako 
jsou častá hospitace učitelů, diskuse v rámci třídy a čtení s žáky ke sledování jejich pokroku, na 
pozdější výkon žáků. Mimoto, přínosnost z hlediska výsledků byla největší ve školách, do nichž byly 
zapsány velké počty socioekonomicky znevýhodněných žáků. Black et al. (2002) určili pět klíčových 
faktorů, které zlepšují učení prostřednictvím formativního hodnocení; patří k nim: 
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• poskytování účinné zpětné vazby žákům; 

• aktivní zapojení žáků do jejich vlastního učení; 

• přizpůsobení výuky s ohledem na výsledky hodnocení; 

• uznání intenzivního vlivu, který má hodnocení na motivaci a sebevědomí žáků, přičemž obojí 
je pro učení klíčové; a 

• zohlednění potřeby toho, aby žáci byli schopni hodnotit sami sebe a rozuměli tomu, jak se 
zlepšit. 

Garbe et al. (2009) na základě výsledků projektu ADORE obhajují používání formativních druhů 
hodnocení, které mohou usnadnit diagnózu silných a slabých stránek žáků, pomoci přizpůsobit výuku 
vzdělávacím požadavkům a informovat žáky o jejich učebním procesu, povzbudit je a ukázat jim 
způsoby, jak si sami hodnotit své vlastní schopnosti čtení a učení. 

Myšlenka, že jsou žáci zapojeni do hodnocení a učení a mohou je dokonce řídit, je konečně jádrem 
pojmu „sebehodnocení“, popřípadě „vzájemné hodnocení žáků“, do nějž je zapojeno několik žáků. 
Používání sebehodnocení zvyšuje povědomí žáků o sobě samých jako aktérech v procesu čtení a 
o jejich vlastních individuálních vzdělávacích potřebách (Guthrie a Wigfield, 1997). U dospívajících 
žáků, kteří mají obtíže se čtením, mohou tyto typy hodnocení přispět k posílení sebevědomí a pocitu 
vlastní výkonnosti a podpořit motivaci žáků ke čtení (Garbe et al., 2009). 

1.2. Kurikula týkající se čtenářské gramotnosti a oficiální pokyny (1) 

Tento oddíl analyzuje kurikulum pro čtenářskou gramotnost, které je zakotveno v oficiálních řídicích 
dokumentech pro preprimární, primární a nižší sekundární úroveň vzdělávání. Řídicí dokumenty jsou 
definovány jako oficiální dokumenty obsahující programy studia a mohou zahrnovat některé či 
všechny následující prvky: obsah učení, cíle učení, cíle pro dosahované výsledky, pokyny pro 
hodnocení žáků či vzorové sylaby. V určité zemi či státě může ve stejnou dobu a na stejné úrovni 
vzdělávání existovat několik typů dokumentů umožňujících různé stupně pružnosti ve způsobu, jímž 
se používají. Všechny však tvoří základní rámec, v němž učitelé musejí (nebo je jim to doporučeno, 
tam, kde neexistují závazné požadavky) rozvíjet svoji vlastní výuku, aby splnili potřeby svých žáků. 
V tomto oddílu se termíny „kurikula“ a „řídicí dokumenty“ používají zaměnitelně. 

Tento oddíl se zabývá důležitou otázkou, zda evropské řídicí dokumenty odrážejí nejnovější výsledky 
výzkumu čtenářské gramotnosti, zejména s ohledem na rozhodující fáze rozvoje čtení a nejúčinnější 
výukové postupy představené v přehledu literatury. Zdůrazňuje také podobnosti a hlavní rozdíly mezi 
evropskými zeměmi v doporučených či předepsaných vyučovacích přístupech. 

                                                 
(1) Lucembursko tento oddíl neověřilo. 
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Po stručném přehledu metod použitých k analýze řídicích dokumentů tento oddíl nejprve předkládá 
kontext a poskytuje základní informace o řídicích dokumentech. Za druhé stručně pojednává o cílech 
učení a škálách výsledků – dvou hlavních směrných rámcích, které učitelé používají k vytváření svých 
vlastních plánů práce a praktických výukových postupů. Zatřetí, oddíl týkající se výuky čtení se 
specificky zabývá tím, co se žáci potřebují naučit, aby byli schopni číst. Zaměřuje se na raný rozvoj 
gramotnosti a základní čtenářské dovednosti a rovněž na strategie porozumění psanému textu. 
Konečně, protože je zapotřebí, aby žáci rozvíjeli nejen své dovednosti, ale také dobré návyky, aby se 
stali způsobilými čtenáři, zabývá se poslední část tohoto oddílu důležitou otázkou aktivního zapojení 
do čtení. 

1.2.1.  Metodologie 

Zdrojem informací pro tuto analýzu jsou řídicí dokumenty. Analyzovány byly pouze dokumenty či 
konkrétní části dokumentů týkající se vyučovacího jazyka. Po stanovení společného rámce byla 
národní oddělení Eurydice pověřena vybráním relevantních dokumentů na základě poskytnuté 
definice. V zemích, které mají několik školských systémů používajících různé vyučovací jazyky a 
čerpajících z různých řídicích dokumentů, se analyzovaly pouze dokumenty pro školy s nejšířeji 
používaným vyučovaným jazykem v rámci daného vzdělávacího systému. Seznam všech těchto 
dokumentů seřazených podle zemí je k dispozici v přílohách. 

Vědecký pracovník se specializací na čtenářskou gramotnost vytvořil s pomocí výzkumné literatury 
referenční strukturu (k dispozici na internetové stránce Eurydice) sestávající z 9 klíčových prvků. Tato 
referenční struktura tvoří základ analýzy řídicích dokumentů. Jejími klíčovými prvky jsou: 

1. Popisné informace (např. počet stran)  

2. Hlavní cíle výuky čtení 

3. Rámec/informace pomáhající učitelům realizovat kurikulum 

4. Poslech a mluvení – rané cíle (porozumění mluvenému slovu) 

5. Čtení – rané cíle 

6. Strategie porozumění 

7. Kolaborativní učení založené na textu 

8. Aktivní zapojení do čtení 

9. Opatření pro „žáky, kteří mají obtíže se čtením“ 

Zde předložená analýza nepokrývá dva z těchto titulů: „poslech a mluvení – rané cíle“ a „žáci, kteří 
mají obtíže se čtením“. Bohužel ukazatele použité ke zkoumání „poslechu a mluvení – raných cílů“ 
neumožnily učinit dostatečný rozdíl mezi porozuměním mluvenému slovu obecně (např. porozumění 
pokynům) a porozuměním mluvenému slovu souvisejícím s procesem učení se číst (např. porozumění 
příběhům předčítaným učitelem). Pokud jde o pomoc pro žáky, kteří mají obtíže se čtením, nebylo 
možné shromáždit o tomto tématu z řídicích dokumentů dostatek informací. Národním oddělením 
Eurydice však byl poslán navazující dotazník o této konkrétní otázce a samostatný oddíl o národních 
politikách a programech pro řešení obtíží se čtením je k dispozici v oddílu 1.4. 

Některé z těchto devíti klíčových prvků byly dále rozděleny. Týká se to například prvku 
„rámec/informace pomáhající učitelům realizovat kurikulum“, který byl rozčleněn pomocí čtyř 
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proměnných. Kromě toho byly vytvořeny soubory ukazatelů pro každou proměnnou či prvek 
v případech, kde nejsou žádné proměnné. Například 4 ukazatele se pokoušejí pojmout „plynulost“, 
proměnnou prvku „čtení – rané cíle“: 

• Samostatné čtení jednoduchých vět/jednoduchých textů; 

• Opakované procvičování čtení nahlas; 

• Plynulý přechod ze čtení nahlas ke čtení potichu; 

• Čtení různých druhů textů plynule, bez chyb a se správnou intonací. 

Většina prvků a proměnných je relevantní pro analýzu preprimární, primární a nižší sekundární 
úrovně. Některé proměnné prvku „čtení – rané cíle“ však nejsou relevantní pro nižší sekundární 
úroveň. „Strategie porozumění psanému textu“ a také „kolaborativní učení založené na textu“ se 
nevztahují na preprimární úroveň. 

Dvacet tři odborníků na vzdělávání s velmi dobrou znalostí jazyka každého souboru řídicích 
dokumentů sestavilo referenční strukturu v angličtině pro každý vzdělávací systém. Tímto způsobem 
byly analyzovány všechny řídicí dokumenty z 31 zemí sítě Eurydice. Dokončené referenční struktury 
ukazují, zda lze definované ukazatele v řídicích dokumentech nalézt. Ve většině případů rovněž 
poskytují příklady z řídicích dokumentů, které každý ukazatel ilustrují. Odborníci podstoupili 
jedenapůldenní školení se specialistou, který referenční strukturu vytvořil, aby plně porozuměli tomu, 
jak ji používat. 

Dokončené referenční struktury jsou vlastně jediným informačním zdrojem pro tuto analýzu kurikula, 
vyjma pododdíly o reformách a výzkumech, kde byl národním oddělením Eurydice poslán zvláštní 
dotazník žádající o doplňující informace. 

1.2.2.  Ř ídicí  dokumenty souvisej ící  s čtenářskou gramotností  

Tento pododdíl poskytuje informace o množství a struktuře řídicích dokumentů: uvádí se počet 
dokumentů pro každý vzdělávací systém a délka oddílu/části týkající se vyučovacího jazyka (počítáno 
na stránky). Pak/dále je poskytnuto/předloženo shrnutí zjištění národních šetření o názorech učitelů a 
škol na řídicí dokumenty; následuje přehled hlavních/nejvýznamnějších reforem. 

M n o ž s t v í  a  s t r u k t u r a  d o k u m e n t ů  

Všechny země mají řídicí dokumenty, které pokrývají preprimární, primární a nižší sekundární úroveň. 
V Německu nejsou na spolkové úrovni definovány žádné oficiální pokyny týkající se preprimárního 
vzdělávání, existují však na úrovni jednotlivých spolkových zemí (2). 

Počet relevantních řídicích dokumentů se mezi zeměmi významně liší. Může tomu tak být z řady 
důvodů, například může existovat samostatný dokument pro každou úroveň vzdělávání. Ve většině 
zemí existují 2 nebo 3 řídicí dokumenty. Ve Španělsku a Francii jsou 4. Ve Španělsku byly 
analyzovány pouze řídicí dokumenty vydané ústředními vzdělávacími orgány. V Rakousku a 
Rumunsku jich je 6; v Irsku a Portugalsku 7 a konečně v Řecku a na Kypru existuje 14 řídicích 
dokumentů. V těchto dvou zemích musejí učitelé používat specifické učebnice předepsané ústředními 
vzdělávacími orgány. V této záležitosti nemají na výběr. V důsledku toho jsou manuály pro učitele 
doprovázející tyto učebnice považovány za řídicí dokumenty. V Belgii (Francouzské společenství) byla 

                                                 
(2) Tyto dokumenty nebyly v této zprávě analyzovány. Jejich seznam je dostupný na:  

http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=2027 
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v této zprávě analyzována pouze příloha vyhlášky stanovující základní klíčové kompetence pro 
všechny žáky ve věku mezi 2 ½ a 14 roky (socles de compétences). Každý zřizující subjekt může 
volně definovat své vlastní programy pod podmínkou, že tyto umožní žákům osvojit si právně 
definované schopnosti. 

V rámci těchto řídicích dokumentů se mezi zeměmi podstatně liší i počet stran zabývajících se 
výslovně vyučovacím jazykem. V Belgii (Vlámské společenství), České republice, na Slovensku a ve 
Švédsku není obsah týkající se výuky vyučovacího jazyka příliš rozsáhlý (třem uvedeným úrovním 
vzdělávání je přiděleno do 10 stran). Na druhém konci této škály jsou mnohočetné řecké a kyperské 
řídicí dokumenty, stejně jako turecké, s přibližně 700 stranami o výuce vyučovacího jazyka. Tato míra 
podrobnosti a délky vyjadřuje odhodlanost ústředních vzdělávacích orgánů vést učitele či dokonce 
některé aspekty výuky standardizovat. Tyto informace o počtu stran slouží pouze k naznačení 
stávající rozmanitosti řídicích dokumentů; na tomto základě nelze vyvodit žádný závěr o jejich obsahu 
a uspořádání. 

P o h l e d  u č i t e l ů  a  š k o l  n a  ř í d i c í  d o k u m e n t y  

V sedmi zemích provedly vzdělávací orgány průzkumy s cílem shromáždit informace o názorech 
jednotlivých učitelů a škol na obsah řídicích dokumentů. Získané výsledky ve většině případů poskytují 
informace o daném kurikulu jako celku. V některých zemích jsou však k dispozici názory učitelů a škol 
na konkrétnější aspekty kurikula, například ve vztahu k čtenářské gramotnosti. 

V Irsku učitelé primárních škol hlásili obtíže s používáním řídicích dokumentů k výuce angličtiny 
(Department of Education and Science, 2005). Tyto obtíže z většiny plynuly ze způsobu, jímž byly 
prezentovány čtyři prvky kurikulárního prohlášení (tj. „vnímavost k jazyku“, „schopnosti a sebejistota 
v používání jazyka“, „rozvíjení kognitivních schopností prostřednictvím jazyka“ a „emoční rozvoj a 
rozvoj imaginace prostřednictvím jazyka“). Kurikulum pro angličtinu bylo následně revidováno a 
zmíněné čtyři zastřešující prvky byly nahrazeny třemi bloky prvků – „mluvený jazyk“, „čtení“ a „psaní“. 
Ve Finsku v šetření (Luukka et al., 2008) zaměřeném na žáky a učitele v 9. školním ročníku 58 % 
učitelů mateřského jazyka uvedlo, že je při stanovování učebních cílů pro žáky národní kurikulum 
hodně ovlivnilo. 

V Belgii (Vlámské společenství) podle šetření provedeného v roce 2008 (Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming, 2008) jedna třetina učitelů primárních škol a ředitelů uváděla, že nejsou dobře 
obeznámeni s rozvojovými a konečnými cíli primárního vzdělávání. Ve Švédsku podle průzkumu 
provedeného v roce 2007 (Skolverket, 2008) měli učitelé pocit, že řídicí dokumenty by mohly být 
jasnější, obzvláště při vyjadřování cílů ukazujících směr, jímž by se měla ubírat práce ve školách, a při 
definování kritérií pro známkování. Nová kurikula platná od roku 2011 obsahují méně cílů, které jsou 
však zato jasněji vyloženy. Nicméně podle dřívějšího průzkumu učitelé také uváděli, že oceňují míru 
autonomie, která jim je přiznána pro plánování jejich vlastní výuky. V Turecku pilotní studie (2006) (3) 
ukázala, že učitelé školních ročníků 1 až 6 byli toho mínění, že části řídicích dokumentů týkající se 
hodnocení postrádaly srozumitelnost. 

V České republice jsou, počínaje prvními ročníky primárního a prvními ročníky sekundárního 
vzdělávání, od roku 2007 postupně zaváděny školní vzdělávací programy založené na „Rámcovém 
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání“ formulovaném na národní úrovni. V roce 2007 bylo 
na reprezentativním vzorku 4 000 základních škol provedeno šetření týkající se zavádění školních 
vzdělávacích programů. Podle jeho výsledků se obavy z náročnosti práce, kterou tato změna obnáší, 

                                                 
(3) http://earged.meb.gov.tr/earged/subeler/olcme_degerlendirme/dokumanlar/mufredat_degerlendirme/degerlendirme_raporu6/turkce.pdf 
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zmenšily, jakmile školy začaly program skutečně zavádět. Výhody takovýchto programů (tj. obsah 
výuky, týmová spolupráce a komunikace) pak byly více oceněny ve větších školách a v soukromých a 
církevních školách (Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007). 

V Maďarsku existuje 71 schválených rámcových kurikul. Každé z nich bylo vypracováno pro konkrétní 
druhy škol či drah a všechny jsou akreditovány ministerstvem. Průzkum efektivnosti škol z roku 2006 
zkoumal, kolik škol a učitelů tyto rámce používá, vzhledem ke skutečnosti, že školy mají možnost 
používat existující akreditovaný rámec nebo mohou používat kombinace akreditovaných rámců, a 
nebo si mohou dokonce vytvořit svá vlastní místní kurikula založená na těchto rámcích. Podle 
zmíněného průzkumu používalo přes 60 % škol více než jeden kurikulární rámec; téměř 25 % škol 
používalo jeden kurikulární rámec; 6 % převzalo rámce od ostatních škol; přibližně 5 % vytvářelo své 
vlastní rámce; zatímco 5 % používalo jiné metody k vypracování svých místních kurikul (Oktatáskutató 
és Fejlesztő Intézet, 2006). 

R e f o r m y  

Ve všech zemích řídicí dokumenty pro vyučovací jazyk buď prošly nějakou reformou v posledních 
deseti letech, nebo je to v blízké budoucnosti čeká. Některé reformy byly velmi komplexní a netýkaly 
se pouze vyučovacího jazyka jakožto předmětu, nýbrž všech předmětů v kurikulu. Jiné se konkrétněji 
zaměřují na vyučovací jazyk a některé z nich se pak zabývají konkrétními aspekty čtenářské 
gramotnosti. 

Nedávné reformy 

V posledních deseti letech pouze ve dvou zemích (Bulharsko a Island) neproběhly žádné reformy 
kurikula pro vyučovací jazyk či konkrétněji čtenářské gramotnosti. Tento pododdíl na úvod stručně 
zmiňuje komplexní reformy; později pak popisuje reformy konkrétně zaměřené na vyučovací jazyk a 
čtenářskou gramotnost. 

V České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku, kde proběhly široké kurikulární reformy, 
vyústila řada změn ve větší autonomii pro školy. Tyto čtyři země, vedle Estonska, Řecka, Španělska, 
Lotyšska, Litvy, Malty, Rumunska, Slovinska a Turecka, také důkladně změnily své vyučovací přístupy 
a metody. Reformovaná kurikula v Estonsku, Řecku, Lotyšsku a Slovinsku nyní podněcují propojení 
mezi kurikulárními předmětovými oblastmi. V České republice má nové kurikulum, schválené v roce 
2005 a ve školách postupně zaváděné od roku 2007, za cíl rozvíjení klíčových kompetencí a přípravu 
žáků na každodenní život. 

Litva, Rumunsko a Spojené království (Anglie) zavedly kurikulum na preprimární úrovni (ISCED 0), 
kde předtím žádné nebylo. V Lichtenštejnsku bylo v roce 1999 zavedeno nové závazné kurikulum na 
této úrovni, kde dříve byly pouze pedagogické pokyny. 

V Německu byly vzdělávací standardy zavedeny v roce 2005 pro povinné vzdělávání, což dalo 
kurikulu nový směr. Ve Francii v roce 2006 ústřední vzdělávací orgány zavedly Společnou základnu 
znalostí a dovedností. Tento dokument definuje 7 klíčových kompetencí, přičemž osvojení si 
francouzského jazyka je první z nich. V roce 2008 byla všechna kurikula pro ISCED 0, 1 a 2 
v důsledku toho revidována s cílem umožnit všem žákům osvojení si všech schopností. V Norsku 
v roce 2006 proběhla komplexní kurikulární reforma, tzv. Reforma pro podporu znalostí. Týkala se 
všech předmětů kurikula na primárních i sekundárních úrovních. 

V Itálii se reformy z let 2004 a 2007 znatelně zaměřily na nastolení určité kontinuity mezi preprimární a 
primární úrovní. Záměrem kurikulárních reforem v roce 2008 ve Spojeném království (Anglie), které se 
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dotkly pouze sekundárního vzdělávání, bylo poskytnout více soudržnosti a pružnosti. Ve Walesu se 
nové kurikulum, zavedené v roce 2008, zaměřilo na rozvoj dovedností. V Severním Irsku kladlo 
kurikulum z roku 2007 důraz na efektivní předávání, aplikaci a používání dovedností. Ve Skotsku se 
nové Kurikulum pro nejvyšší kvalitu, schválené v roce 2009, ve školách stále zavádí. 

Nejnovější reformy v Belgii (Vlámské společenství (2009) a Francouzské společenství (2006)), Irsku 
(2005), Nizozemsku (2010), Finsku (2004) a Švédsku (2008) se vztahovaly výslovně k vyučovacímu 
jazyku. 

V Belgii (Francouzské společenství) by podle nového zákona (2006) všichni žáci měli mít hodinu 
výuky francouzštiny navíc v prvním ročníku společného prvního stupně nižšího sekundárního 
vzdělávání a hodinu výuky matematiky navíc v druhém ročníku nižšího sekundárního vzdělávání. 
Cílem těchto opatření je zlepšit základní klíčové kompetence všech žáků. V Nizozemsku státní 
tajemníci pro primární a sekundární vzdělávání vydali pro obě úrovně vzdělávání programy kvality. 
V centru těchto programů spočívá starost o udržení a další zvyšování národních úrovní dosažených 
výsledků v matematice a nizozemštině. V důsledku prvních debat nizozemský parlament v dubnu 
2010 schválil referenční rámec. Tento referenční rámec jasně popisuje jazykové a matematické 
dovednosti, které by žáci měli mít rozvinuty v konkrétních fázích svého vzdělávání (byly vymezeny 
čtyři úrovně). Rámec se také snaží zavést kontinuální vzdělávací dráhy, čímž by žáci dostali příležitost 
své znalosti rozvíjet, ať jsou jejich předchozí znalosti a minulé zkušenosti ve školském systému 
jakékoli. Navíc s cílem řešit obtíže se čtením co možná nejdříve se obcím poskytují peníze navíc, aby 
bylo možné nabízet preprimární školní vzdělávací programy. Ve Švédsku se reforma také týká 
vyučovacího jazyka (švédštiny) a matematiky. Zavedení nových cílů a rovněž nového národního testu 
pro 3. ročník má za cíl zlepšit následnou kontrolu a sledování učení žáků tak, aby rané intervence 
mohly být cílenější a efektivněji plánované. 

V Belgii (Vlámské společenství) by podle nového kurikula měli žáci zlepšit své pochopení toho, jak 
analyzovat jazyk a jeho strukturu a jak jej používat v různých kontextech. V Irsku bylo kurikulum pro 
angličtinu na primární úrovni vzdělávání přepracováno reorganizací čtyř zastřešujících prvků 
(„vnímavost k jazyku“, „schopnosti a sebejistota v používání jazyka“, „rozvíjení kognitivních schopností 
prostřednictvím jazyka“ a „emoční rozvoj a rozvoj imaginace prostřednictvím jazyka“). Ve Finsku byl 
navýšen čas pro výuku předmětu kurikula „mateřský jazyk a literatura“, což zase mělo dopad na 
vzdělávací cíle. 

Učebnice pro výuku řečtiny jako předmětu a související manuály pro učitele byly revidovány v Řecku a 
také na Kypru, kde se ve školách používají stejné učebnice jako v Řecku. Dva hlavní nové prvky 
revidovaných manuálů jsou zavedení mezipředmětových metod a analýza jazykových jevů v po sobě 
jdoucích modulech, což je podporováno spirálovým modelem vzdělávání. Jak se vysvětluje výše, 
protože ústřední vzdělávací orgány rozhodují, které učebnice musejí učitelé používat, související 
učitelské manuály jsou považovány za součást pomocných materiálů. 
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V třinácti vzdělávacích systémech proběhly v průběhu posledních deseti let reformy přímo spojené 
s čtenářskou gramotností. K hlavním aspektům těchto reforem patří: 

• prodloužení času věnovaného výuce čtení (Španělsko a Maďarsko); 

• čtení jako mezipředmětový cíl (Belgie (Německy mluvící společenství), Dánsko, Španělsko, 
Francie, Rakousko, Spojené království (Severní Irsko, Wales a Skotsko) a Norsko; 

• rané čtení na preprimární úrovni (Dánsko, Itálie, Rakousko, Portugalsko a Spojené království 
(Anglie); 

• výukové metody: vzájemná závislost mezi čtením a psaním; vysoce kvalitní práce s hláskovou 
metodou; (Francie, Rakousko, Spojené království (Anglie) a Norsko). 

Ve Španělsku a Maďarsku ústřední vzdělávací orgány rozhodly o navýšení školního času/ročníků, 
které by žáci měli strávit čtením. Ve Španělsku položil nový zákon o vzdělávání (2006) větší důraz na 
čtení. Konkrétně doporučil, aby se na primární úrovni věnovalo denně alespoň 30 minut čtení. 
V Maďarsku ministerská vyhláška o vzdělávání z roku 2003 prodloužila výuku čtení dále za 4. ročník. 
Od učitelů se nyní očekává, že budou vyučovat čtenářské dovednosti starší žáky s cílem pomoci jim 
stát se pokročilejšími čtenáři. 

Nedávné reformy v Belgii (Německy mluvící společenství), Dánsku, Španělsku, Francii, Rakousku, 
Spojeném království (Severní Irsko, Wales a Skotsko) a Norsku položily větší důraz na rozvoj 
čtenářských dovedností napříč celým kurikulem. V Belgii (Německy mluvící společenství) je podle 
nových kurikul (2008) čtenářská gramotnost mezipředmětovou kompetencí, k jejímuž osvojení by žáci 
měli dostat příležitost prostřednictvím všech předmětů kurikula. Na čtenářskou gramotnost se také 
pohlíží jako na prostředek k učení, neboť rozvíjením čtenářských dovedností, technik a strategií se 
žáci vybavují učebními nástroji k plnění různých úkolů a řešení úloh. V Dánsku od roku 2009 všechny 
předměty kurikula v primárních a nižších sekundárních školách sdílejí společný cíl zlepšování 
čtenářských dovedností žáků. Ve Španělsku by podle zákona o vzdělávání z roku 2006 měly být 
všechny předměty kurikula vyučovány takovým způsobem, aby všechny podporovaly porozumění 
psanému textu a zájem o čtení, stejně jako dobré čtenářské návyky. Ve Francii programy pro primární 
a nižší sekundární úroveň z roku 2008 žádají učitele, aby pracovali na všech specifických jazykových 
stránkách, především pak čtení, souvisejících s jakýmkoli předmětem, který vyučují. V Rakousku 
ústřední pokyny vydané v roce 1999 pro primární a sekundární vzdělávání definovaly čtenářskou 
gramotnost jako základní dovednost pro učení, která se musí vyučovat ve všech předmětech. 
Učitelům všech předmětů se proto doporučuje pracovat v týmech s cílem vyučovat čtenářské 
dovednosti a strategie mezipředmětovým způsobem, a to jak žáky s obtížemi ve čtení, tak pokročilé 
čtenáře. Ve Spojeném království (Severní Irsko) bylo od září 2007 jako předmět zavedeno průřezové 
téma komunikační dovednosti, což zahrnuje čtenářskou gramotnost. Ve Skotsku dává nové Kurikulum 
pro nejvyšší kvalitu (Curriculum for Excellence, 2007) všem učitelům odpovědnost za rozvíjení 
čtenářských dovedností a schopností jako součást procesu učení v jejich předmětech. Norská 
Reforma pro podporu znalostí (2006) se ve větší míře zaměřila na pět základních dovedností, jež jsou 
začleněny v každém předmětu kurikula napříč celým primárním i sekundárním vzděláváním a jemu 
přizpůsobeny. Těmito dovednostmi jsou: schopnost ústně se vyjadřovat, schopnost číst, matematická 
gramotnost, schopnost písemně se vyjadřovat a schopnost používat digitální nástroje. 

V Dánsku, Itálii, Rakousku, Portugalsku a Spojeném království (Anglie) podpořily nedávné reformy 
rozvíjení raných čtenářských dovedností na preprimární úrovni. V Dánsku se od roku 2009 stal 
povinnou tematickou oblastí napříč celým kurikulem „jazyk a způsob vyjadřování“. V Itálii pokyny pro 
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kurikulum na preprimární úrovni a v prvním cyklu primární úrovně z roku 2007 kladly větší důraz na 
čtenářskou praxi. V Rakousku je od září 2010 poslední ročník v mateřské škole – kindergarden – pro 
všechny žáky povinný. Během tohoto roku dostanou všechny děti příležitost zapojit se do řady 
předškolních čtenářských aktivit s cílem položit základy pro další rozvoj na primární úrovni. Ve 
Spojeném království (Anglie) závěry Roseovy zprávy (2006), které se týkají kurikula na úrovních 
ISCED 0 a 1, obzvláště zdůrazňovaly význam pěstování řečnických a poslechových dovedností 
v prostředí prvních ročníků a ve školách, které by měly připravovat půdu pro práci s hláskovou 
metodou potřebnou v kontextu výuky raných čtenářských dovedností. V Portugalsku rovněž ústřední 
vzdělávací orgány uznaly důležitost školních aktivit na preprimární úrovni pro rozvoj čtenářských 
dovedností. V roce 2008 byly publikovány dva nevládní dokumenty („Objevování psaného jazyka“ a 
„Jazyk a komunikace“) s cílem pomoci učitelům přenést kurikulární pokyny pro předškolní vzdělávání 
do praxe. 

Školy a učitelé si mohou do značné míry libovolně vybírat takové výukové metody, jaké chtějí. Ve 
většině zemí však kurikulární dokumenty ukazují některé široké vyučovací přístupy. Ve Francii vedly 
neuspokojivé výsledky v národních i mezinárodních výzkumů vládu k provedení některých reforem 
kurikula (2002; 2008) s cílem snížit počet žáků s obtížemi se čtením ve věku 12 let. Na primární úrovni 
jsou nyní učební cíle konkrétnější a náročnější. Na nižší sekundární úrovni (2008) nové programy 
doporučují různé přístupy k výuce čtení, s použitím textů národního dědictví, stejně jako současnější 
literatury pro mladé lidi. Ve všech případech je rozvíjení žákovských dovedností porozumění textu 
jednotícím cílem. V Rakousku jsou nyní čtení a psaní zkombinovány v kurikulu pro primární školy a 
zdůrazňuje se jejich vzájemná závislost. Ve Spojeném království (Anglie) Roseův přezkum z roku 
2006 důrazně doporučil používání vysoce kvalitní práce s hláskovou metodou; podle této zprávy by to 
mělo být metodou volby pro výuku raných čtenářských dovedností. Norská Reforma pro podporu 
znalostí (2006) kladla větší důraz na čtení, včetně znalosti písmen od 1. ročníku. 

Chystané reformy 

Jedenáct zemí nyní plánuje nové kurikulární reformy. V některých z nich tyto plánované reformy 
budou mít přímý vliv buď na vyučovací jazyk jako předmět, či ještě konkrétněji na výuku čtení. 

V Bulharsku, Řecku, Irsku, Lotyšsku a Finsku jsou plánované reformy dosti obecné, přesto však 
zahrnují prvky přímo související s čtenářskou gramotností. V Bulharsku budou vypracována nová 
kurikula s cílem zvýšit standardy čtenářské gramotnosti. Tuto reformu urychlily žákovské výsledky 
testů čtenářských dovedností, které v posledních letech zaznamenaly pokles. V Řecku by po pilotní 
fázi měly všechny školy v letech 2012/13 zavádět nová kurikula na preprimární, primární a sekundární 
úrovni. Pokud jde o změny, nové kurikulum pro první dva ročníky primárního vzdělávání stanovuje 
hodinu novořečtiny týdně navíc pro čtení literárních textů. Zatímco v Irsku byla po mnoho let 
kurikulární reforma obecná, vydání národního plánu pro čtenářskou a matematickou gramotnost 
v listopadu 2010 zdůrazňuje obnovené zaměření na základní kurikulární oblasti čtenářské a 
matematické gramotnosti. K návrhům na kurikulární reformu patří: vyjasnění výsledků učení pro děti 
v jazykovém kurikulu; zvýšení doporučeného množství času, který má být věnován výuce čtenářské a 
matematické gramotnosti na primárních školách; restrukturalizace kurikula počátečního vzdělávání; a 
pověření všech učitelů na sekundární úrovni podporováním gramotnosti. 

V Lotyšsku je záměrem reformy na preprimární a primární úrovni nastolit lepší koordinaci mezi těmito 
úrovněmi vzdělávání; podpořit výuku a učení soustředěné na žáky; a podporovat čtenářskou 
gramotnost a informační dovednosti. Finské ministerstvo školství a kultury plánuje zrevidovat 
všeobecné národní cíle a rovněž rozložení času věnovaného výuce napříč předměty kurikula 
v primárním a nižším sekundárním vzdělávání. Všechny předměty kurikula vztahující se k jazykovému 
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vzdělávání by měly být součástí stejné předmětové oblasti, a tímto způsobem by měly být posíleny. 
Reforma navíc zdůrazní ranou intervenci a víceoborovou pomoc pro žáky s obtížemi se čtením. 

V Lichtenštejnsku vedlo znepokojení ohledně úrovně znalosti vyučovacího jazyka k návrhům na 
reformu. Vláda teprve nedávno vymezila tzv. obsahové standardy pro němčinu a matematiku a 
zamýšlí pro tyto dva základní předměty zavést standardizované systémy testů. První testy se 
uskuteční v roce 2010/11. Vláda se tímto způsobem snaží pozvednout úroveň výsledků v celé zemi. 

V Itálii, Rumunsku, Portugalsku, Švédsku a na Islandu jsou reformy poměrně obecné, tj. výslovně se 
nezaměřují na čtenářskou gramotnost. V Portugalsku ústřední vzdělávací orgány nedávno zveřejnily 
nové výstupy učení. Tyto nové výstupy by měly být postupně začleněny do všech školních kurikul. 
Navíc v roce 2011/12 bude zavedeno nové kurikulum pro předmět portugalština. Jeho cílem je 
aktualizace lingvistické terminologie a harmonizace psaných forem portugalského jazyka, které jsou 
v Portugalsku a Brazílii v současné době odlišné. 

1.2.3.  Učební cí le a škály výsledků  

Učební cíle a škály výsledků pomáhají učitelům v průběhu let vybudovat koherentní a progresivní 
školní kurikulum. 

Učební cíle definují znalosti, dovednosti a chápání, jejichž rozvinutí se u žáků různých schopností 
očekává do konce určité vzdělávací úrovně, cyklu nebo školního roku. Poskytují základ, na němž si 
učitelé plánují své vlastní programy práce. 

Výsledkové škály popisují jednotlivé úrovně výsledků pro každý učební cíl nebo pro soubor učebních 
cílů. Jsou to nástroje, jimiž učitelé hodnotí práci žáků s ohledem na předepsané učební cíle. Škály 
výsledků, které se běžně vytvářejí pro formativní účely, tj. s cílem pomoci učitelům (a také žákům) 
získat potřebné informace pro vedení své výuky (či učení), se v některých případech rovněž používají 
k poskytování informací o pokroku žáků a výsledcích vzdělávání pedagogům, rodičům či tvůrcům 
politik. Zpravidla pokrývají několik cyklů či dokonce úrovní vzdělávání. Indikace ohledně toho, které 
úrovně by daný žák měl dosáhnout v konkrétním školním ročníku, se nutně neudávají. 

Stručně řečeno, učební cíle a škály výsledků od sebe nejlépe odlišuje použití, které je jim přiřazeno: 
učební cíle v zásadě vedou učitele v jejich plánovací práci a výsledkové škály jim umožňují hodnotit a 
známkovat výkony žáků. Obé je však zřetelně spojeno, neboť výkony žáků lze známkovat pouze ve 
vztahu k tomu, co se měli naučit. Je také možné obojí jmenované spojit do jednoho jediného rámce. 

Všeobecným trendem v Evropě je u většiny kurikul a oficiálních pokynů zahrnutí učebních cílů, avšak 
nikoli škál výsledků. 

U če b n í  c í l e  

V Evropě všechna kurikula a oficiální pokyny obsahují učební cíle související s čtenářskou 
gramotností na primární a nižší sekundární úrovni. Na preprimární úrovni udávají tři země (Rakousko, 
Slovinsko a Finsko), že nemají vytvořené učební cíle pro čtenářskou gramotnost. Může tomu tak být 
z několika důvodů: některé řídicí dokumenty možná připisují při přípravě na primární školu větší 
význam osobnímu a sociálnímu rozvoji dětí než rozvíjení gramotnosti, zatímco jiné možná 
neformalizovaly vzdělávací a učební pokrok do učebních cílů. 
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Evropská kurikula zpravidla specifikují učební cíle pro každý vzdělávací cyklus. Délka trvání 
vzdělávacích cyklů se mezi jednotlivými zeměmi i v jejich rámci liší. Kupříkladu na primární úrovni ve 
Španělsku trvá první cyklus dva roky, zatímco v Portugalsku pokrývá čtyři roky. Zpravidla však jeden 
cyklus trvá dva nebo tři roky. 

Na preprimární úrovni jsou učební cíle definovány v rámci kurikula pro celou úroveň vzdělávání, 
s výjimkou Lotyšska, kde jsou vymezeny pro každý ročník. Na primární úrovni osm zemí nedefinuje 
učební cíle podle cyklů. V Bulharsku, Francii, Rumunsku a Turecku jsou vymezeny v programu studia 
pro každou ročníkovou skupinu. V Belgii (Vlámské společenství), Německu, Nizozemsku a na 
Slovensku jsou stanoveny široké učební cíle pro konec úrovně ISCED 1. Tyto země mají velmi 
decentralizované vzdělávací systémy a/nebo kurikulum, které je co do počtu stran krátké. Tyto rysy 
mohou vysvětlovat, proč tamní kurikula definují pouze široké učební cíle. Na nižší sekundární úrovni je 
obrázek pestřejší. Kurikulární dokumenty v některých zemích vymezují učební cíle pro celou úroveň 
vzdělávání, jiné zase pro každý cyklus. V některých zemích, například v Dánsku, se vzdělávací cyklus 
a úroveň na úrovni ISCED 2 kryjí. V Bulharsku a ve Francii jsou učební cíle stanoveny pro každý 
ročník, jako na primární úrovni. 

Jsou-li stanoveny pro každý cyklus či školní rok a nikoli každou úroveň vzdělávání, poskytují učební 
cíle přesnější pokyny k tomu, co by žáci měli v dané fázi znát a chápat. Proto tedy poskytují učitelům 
přesnější vodítka pro plánování toho, co a kdy by se mělo vyučovat. Pokud jsou však učební cíle 
stanoveny pro každý školní rok, je možné, že budou příliš preskriptivní a neumožní učitelům 
dostatečnou pružnost pro přizpůsobení své výuky učebním potřebám a učebnímu tempu svých žáků. 
Jaká je přesně ta správná rovnováha mezi poskytováním příliš podrobných pokynů a neposkytnutím 
dostatečné volnosti učitelům k vytvoření školního kurikula odpovídajícího potřebám jejich žáků, nelze 
v zásadě definovat. Při zohlednění vzdělávacích tradic a charakteristik konkrétní země a rovněž jejích 
dostupných zdrojů musejí tvůrci politik a pedagogové nalézt tu správnou rovnováhu pro jejich vlastní 
konkrétní systém. Například v zemích, kde učitelé pravidelně pracují v týmech a využívají výhod 
častého dalšího vzdělávání, v jehož rámci se učí vytvářet progresivní a koherentní studijní programy, 
nemusí být nutné stanovovat podrobné učební cíle pro každý ročník. Učitelé mohou tuto pružnost 
využít k definování svých vlastních učebních cílů a respektovat při tom učební tempo svých žáků 
uvnitř širšího rámce vymezeného obecnějšími učebními cíli. 

Kupříkladu v Belgii (Vlámské společenství) obsahuje kurikulum pro primární školy velmi široké učební 
cíle pro konec primární úrovně. Cíle stanovené pro nizozemštinu jsou seskupené podle čtyř hlavních 
schopností (mluvení, poslech, čtení a psaní). Oddíl čtení má pouze sedm cílů uspořádaných podle tří 
prvků (4): 

1. Žáci jsou schopni nalézt informace (úroveň zpracování = popis) v: 

o Instrukcích pro řadu jim určených aktivit; 

o Údajích v tabulkách a grafech pro veřejné použití; 

o Jim určených časopisových textech. 

                                                 
(4) Všechny cíle viz na http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/english/corecurriculum/primary/primdutch.htm 
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2. Žáci jsou schopni uspořádat informace (úroveň zpracování = strukturace) nacházející se v: 

o Jim určených školních a studijních textech a pokynech pro školní zadání; 

o Jim určených příbězích, dětských knihách, dialozích, básních, dětských časopisech a 
encyklopediích pro mladé. 

3. Žáci jsou schopni vyhodnocovat informace založené na svých vlastních názorech či informace 
založené na jiných zdrojích (úroveň zpracování = evaluace) nacházející se v: 

o Různých jim určených dopisech a pozvánkách; 

o Reklamních textech, které přímo souvisejí s jejich vlastním světem. 

Francouzské kurikulum pro primární vzdělávání, které obsahuje učební cíle pro každý ročník, je 
podrobnější. Narozdíl od Belgie (Vlámské společenství) nejsou cíle založeny na schopnostech. 
Učební cíle zde jsou v prvních dvou letech rozděleny do šesti oblastí: mluvený jazyk, čtení, psaní, 
slovní zásoba, gramatika a pravopis. V posledních třech letech je osm oblastí; k šesti již zmíněným se 
přidává literatura a psaní příběhů. Podle konkrétního ročníku obsahuje každá oblast čtení mezi šesti a 
dvanácti učebními cíli. Učební cíle pro čtení pro 1. školní ročník (5) jsou: 

• Znát písmena abecedy, popořadě; 

• Rozlišovat mezi písmeny a zvuky, které představují; znát korespondence písmeno-zvuk pro 
jednoduché psané formy (např. „f“; „o“) i složité písemné formy (např. „ph“; „au“; „eau"); 

• Vědět, že jedna slabika je složená z jedné či několika psaných forem, vědět, že jedno slovo je 
složeno z jedné či několika slabik; být schopen nalézt tyto prvky (psané formy, slabiky) ve 
slově; 

• Rozumět vztahu mezi malými a velkými písmeny v tištěných formách a velkými a malými 
písmeny v psaném spojovaném písmu; 

• Bez obtíží číst naučená slova; 

• Dekódovat běžná slova, která jsou neznámá; 

• Bez obtíží číst nejběžnější slova (tj. funkční slova); 

• Nahlas přečíst krátký text složený ze známých slov, mluvit při tom srozumitelně a správně a 
respektovat interpunkci; 

• Znát a používat specifickou slovní zásobu vztahující se k textům: kniha, obal, strana, řádek, 
autor, titul, text, věta, slovo, začátek, konec, postava, příběh; 

• Vysvětlit, o čem se v textu hovoří; nalézt v textu nebo jeho ilustracích odpověď na otázky 
týkající se přečteného textu; přeformulovat význam; 

• Poslouchat, jak někdo čte nezkrácené dětské knihy. 

                                                 
(5) Všechny učební cíle viz na: http://eduscol.education.fr/pid23391/programmes-ecole-

college.html?pid=23391&page=0&formSubmitted=1&niveau=2&classe=0&discipline=0 



Výuk a  č t en í  v  Ev ropě :  s ouv is l os t i ,  po l i t i k y  a  p rax e  

52 

Š k á l y  v ý s l e d k ů  

Pouze šest vzdělávacích systémů má kurikula nebo oficiální pokyny zahrnující škály výsledků. Tyto 
škály tvoří nástroj sdílený všemi učiteli v dané zemi k hodnocení a známkování výkonů žáků. V Litvě, 
Rumunsku a Spojeném království (Anglie a Wales) se vztahují na primární a nižší sekundární úroveň. 
V Nizozemsku pokrývá výsledková škála zejména nižší a vyšší sekundární úroveň, neboť první úrovně 
výsledků by normálně mělo být dosaženo do konce primárního vzdělávání. Konečně v Portugalsku se 
vztahují pouze na primární úroveň. 

Následující škály výsledků jsou příklady přejaté z anglických a litevských řídicích dokumentů. Tyto tři 
škály ukazují společné rysy jako nástroje k hodnocení a známkování výkonu žáků. Jejich různorodé 
formy však rovněž ilustrují, jak může být jedna jediná koncepce odlišně přenesena do skutečných 
nástrojů. 

Ve Spojeném království (Anglie) obsahuje kurikulum pro angličtinu tzv. studijní programy a výsledkové 
cíle. Studijní programy stanovují, co by mělo být obsahem výuky žáků v angličtině na klíčových 
stupních 1, 2, 3 a 4, a poskytují základ pro plánování programů práce. Pro tři široké „výsledkové cíle“ 
byly definovány tři škály výsledků: mluvení a poslech, čtení a psaní. Každá škála obsahuje osm 
výkonových úrovní popisujících znalosti, dovednosti a chápání očekávané od žáků ve věku 5 až 14 
let. Existuje také devátá úroveň odpovídající výjimečnému výkonu. Běžný žák by měl postoupit 
z jedné úrovně na další každé dva roky. 

Například popisy prvních tří úrovní pro výsledkový cíl „čtení“ v kurikulu pro angličtinu jsou uvedeny 
níže (6). 

• Úroveň 1: „Žáci rozpoznají běžná slova v jednoduchých textech. Používají své znalosti 
písmen a vztahů zvuk-symbol za účelem čtení slov a určení významu při čtení nahlas. Při 
těchto činnostech někdy potřebují pomoci. Vyjadřují své reakce na básně, příběhy a naučnou 
literaturu určením aspektů, které se jim líbí.“ 

• Úroveň 2: „Žáci při čtení jednoduchých textů prokazují porozumění a jejich čtení je zpravidla 
přesné. Vyjadřují názory týkající se hlavních událostí či myšlenek v příbězích, básních a 
naučné literatuře. Při čtení neznámých slov a určování významu používají více než jednu 
strategii, například fonetickou, grafickou, syntaktickou a kontextovou.“ 

• Úroveň 3: „Žáci čtou celou řadu textů s plynulostí a přesností. Čtou samostatně a náležitým 
způsobem při tom používají strategie k určení významu. Když řadou způsobů reagují na 
beletrii i naučnou literaturu, prokazují pochopení hlavních myšlenek a vyjadřují své 
preference. Využívají svých znalostí abecedy a metod vyhledávání ke zjištění zdrojů a 
nalezení informací.“ 

Tyto popisy jednotlivých úrovní jasně ukazují očekávaný pokrok. Zahrnují klíčové aspekty učení se 
číst, jako je rozvoj rozpoznávání slov; používání korespondencí grafém-foném; a rozvoj plynulosti ve 
čtení a strategií porozumění (viz oddíl o výuce čtení). Na úrovni 1 by žáci měli být schopni číst slova a 
určovat význam. Na úrovni 2 se od nich očekává nejen čtení slov, ale i jednoduchých textů. Měli by 
také prokázat porozumění a jejich čtení je všeobecně přesné. Na úrovni 3 žáci čtou celou řadu textů 
plynule a přesně. Čtou také samostatně, což se od nich na úrovni 1 neočekávalo; naopak na této 
úrovni se uznává, že by mohli potřebovat určitou pomoc. Tentýž směr postupu je zřetelný při pohledu 
na techniky čtení a reakce na texty, jež se od žáků očekávají. 

                                                 
(6) Popisy všech úrovní jsou k dispozici na http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx 
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Litevské kurikulum rovněž obsahuje učební cíle a škály výsledků definované pro každý cyklus. V části 
věnované hodnocení toto kurikulum popisuje tři výkonové úrovně pro konkrétní učební cíle. Tři 
uvedené popisy úrovní se týkají pouze jednoho cyklu a kurikulum obsahuje podobný popis pro každý 
cyklus. První výkonová úroveň nese označení „dostatečná“, druhá „průměrná“ a třetí „vyšší“. 

Pro první cyklus je popis výkonových úrovní učebního cíle „Zvládnout proces čtení: číst věty, slova, 
slabiky, rozumět tomu, co čte“ rozdělen na tři úrovně: 

• dostatečná – číst slova nebo věty s přípravou nebo s pomocí učitele a zodpovědět některé 
otázky týkající se obsahu; 

• průměrná – číst věty a odpovídat na otázky týkající se obsahu; 

• vyšší – číst text plynule s náležitou intonací a zodpovědět otázky. 

1.2.4.  Výuka čtení  

Pro účely této analýzy je výuka čtení schematicky rozdělena na: 

• raný rozvoj gramotnostních dovedností (tj. fonologické uvědomování a uvědomělé vnímání 
grafické podoby jazyka); 

• výuku základů čtení (zaměřující se na rozpoznávání slov, používání korespondencí grafém-
foném a plynulost); a 

• výuku strategií porozumění psanému textu (definice viz níže). 

Na nižší sekundární úrovni se výuka čtení může zaměřovat také na vyučování gramotnostních 
dovedností spojených s konkrétními předměty, včetně obohacování žákovských znalostí odborné 
slovní zásoby. Tato dimenze zde však není zahrnuta. V zájmu realizovatelnosti se analýza kurikul 
nerozšířila na pokyny k výuce čtení zaměřené na jiné učitele než vyučující jazyka výuky. 

Tento pododdíl bude zkoumat, jak jsou zmíněné tři dimenze výuky čtení vybrané pro analýzu pokryty 
v řídicích dokumentech od preprimární po nižší sekundární úroveň. Jak je zdůrazněno v přehledu 
literatury, mělo by se pamatovat na to, aby tyto jednotlivé dimenze byly ve výuce i učení vzájemně 
propojeny. 

Posuzované ukazatele v každé dimenzi výuky čtení jsou specifikovány níže. V řídicích dokumentech 
mohou mít podobu učebních cílů, obsahu výuky či výukových aktivit. 

Před podrobným pojednáním o tom, jak řídicí dokumenty pojímají výuku čtení, bude prezentován první 
pohled na míru důrazu, který se jí v řídicích dokumentech přikládá, s cílem umožnit představu 
o rozpětí, které mezi zeměmi existuje. Ve většině zemí je míra podrobnosti věnované každé z těchto 
tří dimenzí výuky čtení relativně podobná, ať už je velmi podrobná, či nikoli. Řídicí dokumenty v Irsku, 
Řecku, Španělsku, Lucembursku, Slovinsku, Finsku, Spojeném království (Anglie a Severní Irsko) a 
Turecku jsou nejpodrobnější, v alespoň dvou ze tří uvedených dimenzí výuky čtení. Na druhém konci 
škály, na Slovensku (primární a nižší sekundární úroveň) a ve Švédsku, jsou učební cíle týkající se 
výuky čtení mnohem stručnější. Ve Švédsku určují řídicí dokumenty všeobecné zaměření každého 
předmětu a vyjmenovávají, kterých cílů mají žáci dosáhnout, pokud jde o znalosti, postoje atd. Je na 
učitelích, aby pak rozhodli, jak těchto cílů dosáhnout – neexistují žádné ústřední pokyny ke 
specifickým dílčím prvkům jakéhokoli předmětu. Na Slovensku jak ústřední kurikula pro primární, tak 
nižší sekundární vzdělávání stanovují pouze široké učební cíle, jichž je třeba na konci každé úrovně 
dosáhnout. 
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V Belgii (Francouzské a Vlámské společenství) a v Nizozemsku jsou analyzované centralizované 
řídicí dokumenty také mimořádně stručné, pokud jde o ranou a základní výuku čtení, avšak ve větší 
šíři a podrobněji pojednávají o výuce strategií porozumění psanému textu. V těchto třech případech 
jsou učební cíle zformulovány pro celou primární úroveň (Vlámské společenství Belgie a Nizozemsko) 
nebo pro období od prvního ročníku preprimárního až po 8. ročník povinného vzdělávání 
(Francouzské společenství Belgie). To by mohlo vysvětlovat, proč učební cíle obsahují drobné či 
žádné zmínky o raných či základních čtenářských dovednostech, které si mají žáci osvojit v dřívější 
fázi procesu. 

R a n ý  r o z v o j  g r a m o t n o s t n í c h  d o v e d n o s t í  

S cílem vybudovat základy pro učení se číst jsou rané gramotnostní dovednosti dětí rozvíjeny 
prostřednictvím řady aktivit, které nezahrnují skutečné dekódování psaných textů. K této přípravě 
přispívá zlepšování fonologického uvědomování dětí (tj. schopnosti rozdělovat mluvený jazyk na 
zvukové jednotky jako slabiky a fonémy). Další velmi významnou složkou raného vývoje gramotnosti 
je rozvíjení pojmu a znalostí žáků o grafické podobě jazyka, jehož záměrem je podpořit je při 
konceptualizaci psaní jako znázornění mluveného jazyka. Tomuto výstupu se také říká „uvědomělé 
vnímání grafické podoby jazyka“. 

Z výzkumů vyplývá, že osvojení raných gramotnostních dovedností v raném věku usnadňuje u dětí 
budoucí rozvoj čtení (Tafa, 2008). Kurikula téměř všech zemí pro preprimární úroveň obsahují učební 
cíle či obsah výuky vztahující se k ukazatelům vybraným pro podporu fonologických znalostí a 
uvědomělého vnímání grafické podoby jazyka (7) (viz obrázek 1.1). Výjimečně ústřední řídicí 
dokumenty v Belgii (Francouzské společenství) a Nizozemsku vůbec neodkazují na fonologické 
uvědomování dětí a téměř se nezmiňují o uvědomělém vnímání grafické podoby jazyka. Navíc 
některé řídicí dokumenty pro preprimární úroveň nezmiňují žádný z ukazatelů přiřazených v této 
analýze k uvědomělému vnímání grafické formy jazyka (Estonsko a Maďarsko). 

Naprostá většina zemí se v řídicích dokumentech pro primární úroveň vzdělávání o učebních cílech či 
aktivitách spojovaných s uvědomělým vnímáním grafické podoby jazyka a fonologickými znalostmi 
nadále zmiňuje. V Bulharsku, Francii, Itálii, Finsku, Lichtenštejnsku a Turecku již řídicí dokumenty 
neobsahují žádné zmínky o ukazatelích vybraných pro průpravu ve fonologickém uvědomování, jako 
je hra s jazykem či rozpoznávání zvuků při řeči. S výjimkou Lichtenštejnska se však všechny zmiňují 
o výuce korespondencí mezi zvuky a slovy poskytované žákům, což by mohlo zahrnovat aspekty 
fonologického uvědomování. 

Důraz kladený na raný rozvoj gramotnostních dovedností se mezi jednotlivými zeměmi liší. Velmi 
komplexní pokrytí lze nalézt v národních preprimárních a/nebo primárních kurikulech 13 zemí (8). 
Jejich řídicí dokumenty obsahují alespoň čtyři z šesti různých ukazatelů určených v této analýze 
k charakterizaci uvědomělého vnímání grafické formy jazyka, zatímco pro fonologické uvědomování 
prezentují dva nebo tři ze tří vybraných ukazatelů. 

                                                 
(7) Dánský řídicí dokument pro preprimární úroveň (Nařízení o výuce v předškolních třídách) se v této analýze neposuzuje. 
(8) Řecko, Irsko, Španělsko, Francie, Lucembursko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Finsko, Spojené království 

(ENG/WLS/NIR), Island a Turecko. 
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 Obrázek 1.1: Raný rozvoj gramotnostních dovedností v řídicích dokumentech, preprimární a primární 
vzdělávání, 2009/10 

a. Znalosti a chápání grafické podoby jazyka 
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vzdělávání 

Zdroj: Eurydice. 

Poznámky k jednotlivým zemím 
Dánsko: Řídicí dokument pro preprimární úroveň zabývající se gramotnostními dovednostmi, tj. Nařízení o výuce 
v předškolních třídách, není v tomto grafu zohledněn.  
Lucembursko: Údaje neověřeny národním oddělením Eurydice. 

  

V ý u k a  z á k l a d ů  č t e n í   

Základní výuka čtení se zaměřuje na rozvoj rozpoznávání slov, používání korespondencí grafém-
foném (9) (či znalosti spojené s hláskovou metodou) a plynulost ve čtení. Jak bylo uvedeno výše, 
může být rovněž podpořena posilováním fonologického uvědomování. Všechny tyto složky výuky 
základů čtení hrají klíčové role v učení se číst a rovněž v pokroku směřujícímu ke „čtení kvůli učení“. 

Jak ukazuje obrázek 1.2, naprostá většina kurikul poskytuje alespoň dva různé druhy ukazatelů 
týkajících se v tomto pořadí rozpoznávání slov, plynulosti a znalosti korespondencí grafém-foném. 
Nejkomplexnější pokrytí základní výuky čtení lze nalézt v Irsku, Řecku, Španělsku, na Kypru, 
v Lucembursku, Rumunsku a Slovinsku. Jejich kurikula obsahují mezi čtyřmi a šesti různými ukazateli 
pro poznávání slov a znalosti spojené s hláskovou metodou a minimálně tři ukazatele pro plynulost. 

 

                                                 
(9) Korespondence grafém-foném jsou vztahy mezi symbolem a zvukem používané při dekódování slov. Základní vztahy 

symbol-zvuk (korespondence písmeno-zvuk, slučování písmen za účelem tvoření jednoduchých slov) se vyučují 
především u žáků raného věku. Hlásková výuka čtení na vyšší úrovni zahrnuje tvoření slabik a používání předpon a 
přípon. 
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 Obrázek 1.2: Základní gramotnostní dovednosti v řídicích dokumentech, preprimární a primární vzdělávání, 
2009/10 

a. Rozlišování/rozpoznávání slov 
 

 

Samostatně přečíst určitou škálu známých a 
běžných slov 

Pokrok v rozpoznávání slov (krátká až dlouhá) 

Obohacování slovní zásoby 
Používání rozpoznávání slov jako čtenářské 

strategie 

Napsání vlastního jména zpaměti 

Napsání dalších slov zpaměti  
 

b. Znalosti spojené s hláskovou metodou 
 

 

Spojování zvuků s písmeny,  
vyjmenování a vyslovení písmen abecedy 

Používání znalosti písmen,  
zvuků a slov při čtení 

Nakreslení tvarů písmen 

Kombinování písmen, pochopení toho, že tentýž 
zvuk se může různě psát 

Používání znalosti písmen,  
zvuků a slov při psaní 

 

 

c. Plynulost 
 

Samostatné čtení jednoduchých vět či  
jednoduchých textů  

Opakovaný nácvik čtení nahlas 
Postupný přechod ze čtení nahlas ke čtení 

potichu 
Plynulé čtení různých druhů textů bez chyb a 

s náležitou intonací 
 
 

Levá část 
Preprimární 
vzdělávání  

Pravá část 
Primární 
vzdělávání 

Zdroj: Eurydice. 

Poznámky k jednotlivým zemím 
Dánsko: Řídicí dokument pro preprimární úroveň zabývající se gramotnostními dovednostmi, tj. Nařízení o výuce 
v předškolních třídách, není v tomto grafu zohledněn.  
Lucembursko a Malta: Údaje neověřeny národním oddělením Eurydice. 

  

Výuka základů čtení obvykle začíná v preprimárních zařízeních výukou aspektů souvisejících 
s rozpoznáváním slov a/nebo spojeními mezi písmeny a zvukem. V Itálii a ve Finsku však základní 
výuka čtení začíná ve školách primární úrovně. Je tomu tak i v případě Malty, kromě toho, že se po 
dětech, u nichž se má za to, že jsou na to připravené, může ke konci preprimární úrovně chtít psaní 
jednoduchých písmen či slov. 

Jak bylo uvedeno výše, v Belgii (Francouzské a Vlámské společenství), Nizozemsku, na Slovensku a 
ve Švédsku řídicí dokumenty pro primární úroveň téměř nezmiňují dílčí prvky základní výuky čtení. 
Všechny nicméně obsahují cíle či výsledkové cíle, které od žáků implicitně či explicitně vyžadují 
osvojení základních čtenářských dovedností. Kupříkladu ve švédských řídicích dokumentech takovýto 
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související všeobecný cíl odkazuje na schopnost žáků číst po celou dobu primárního vzdělávání 
s plynulostí texty rostoucí obtížnosti. 

Co se týče kontinuity ve výuce základních čtenářských dovedností během primárního vzdělávání, 
kurikulární dokumenty odhalují napříč zeměmi velmi podobné vzorce, pokud jde o rozpoznávání slov a 
plynulost. V tomto srovnání se berou v úvahu pouze kurikula pro země, kde jsou učební cíle 
specifikovány pro každý vzdělávací cyklus či ročník v rámci primárního vzdělávání (viz oddíl 1.2.3). Ve 
většině zkoumaných zemí je zjevné, že rozpoznávání slov a rozvíjení plynulosti ve čtení jsou 
podporovány po celé období primárního vzdělávání. Pouze v Lotyšsku nejsou cíle související 
s rozvojem plynulosti čtení žáků zaváděny na začátku primárního vzdělávání, nýbrž později směrem 
k prostředním ročníkům. 

V případě hláskové výuky čtení je situace rozmanitější. Země nebo regiony, kde jsou učební cíle 
specifikovány pro každý vzdělávací cyklus nebo ročník v rámci primárního vzdělávání, zaujaly ke 
znalostem spojeným s hláskovou metodou dva hlavní přístupy (viz obrázek 1.3). V přibližně dvou 
třetinách těchto zemí či regionů řídicí dokumenty naznačují, že by znalosti spojené s hláskovou 
metodou měly být nadále rozvíjeny až do konce primárního vzdělávání. Ve zbývajících zemích (10) 
končí hlásková výuka čtení dříve, obvykle před polovinou primárního vzdělávání, tj. mezi 7 a 10 lety 
věku. V Belgii (Francouzské společenství) a na Islandu analyzované řídicí dokumenty hláskovou 
výuku čtení na primární úrovni nezmiňují. 

Doporučují-li řídicí dokumenty pokračovat v hláskové výuce čtení po celou dobu primárního 
vzdělávání, pokyny se mohou vztahovat k základům hláskové metody i k hláskové metodě vyšší 
úrovně. Například v kurikulu pro školy primární úrovně pro angličtinu v Irsku nalezneme řadu 
obsahových cílů souvisejících s rozvíjením hláskové metody po dobu celé primární úrovně. Důraz 
začíná s výukou základních dovedností spojených s hláskovou metodou, jako je vyjmenování a 
tvarování písmen abecedy a rozpoznání některých vztahů písmeno-zvuk pro děti v prvních dvou 
ročnících primární školy. Od 6 let věku se klade důraz na používání znalostí grafo-fonických 
korespondencí (vztahů písmeno-zvuk) k poznávání neznámých jednoduchých slov. K pozdější práci 
patří tvoření slabik a používání kořenů slov, předpon a přípon. Zdatnosti v používání pravidel hláskové 
metody by mělo být dosaženo během posledních dvou let primárního vzdělávání. 

Jak je nastíněno v přehledu literatury, když se žáci učí číst v jazycích se složitými pravopisnými a 
sylabickými strukturami, zdá se, že naučit se a používat korespondence grafém-foném trvá déle než 
u žáků učících se číst v pravopisně konzistentních jazycích (Seymour et al., 2003). Proto by pro jazyky 
s komplexními pravopisnými a sylabickými strukturami bylo vhodné neukončovat hláskovou výuku 
čtení příliš brzy. Vskutku, ve všech zemích s ortograficky komplexními jazyky – a tam, kde se 
analyzovaná kurikula otázce základních čtenářských dovedností věnují – tj. v Dánsku, Irsku, Francii, 
Portugalsku a Spojeném království, se výukové pokyny související s hláskovou výukou čtení vztahují 
na všechny cykly či ročníky primárního vzdělávání. 

Ústřední pokyny se rovněž liší ve způsobu, jímž se o výuce dovedností souvisejících 
s korespondencemi grafém-foném vyjadřují. Drtivá většina (11) explicitně zmiňuje dovednosti žáků ve 
vytváření vztahů mezi zvuky obsaženými uvnitř slov a písmeny nebo shluky písmen.  

Avšak v Belgii (Německy mluvící společenství), Německu a Lichtenštejnsku ústřední kurikula 
k takovýmto vztahům přímo neodkazují. Všechny doporučují aktivity související s rozvojem 

                                                 
(10) Bulharsko, Estonsko, Řecko, Itálie, Maďarsko, Malta, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Finsko a Norsko.  
(11) Samozřejmě s výjimkou pokynů v oněch pěti zemích či reionech, kde řídicí dokumenty téměř nepokrývají základní výuku 

čtení: Belgie (Francouzské a vlámské společenství), Nizozemsko, Slovensko a Švédsko.  
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grafematických znalostí žáků a psaní písmen a slov, avšak nezdůrazňují schopnost žáků spojovat 
písmena či shluky písmen se zvuky. Absence přímých zmínek o hláskové výuce čtení v ústředních 
kurikulech by mohla odrážet politickou snahu vyhnout se předepisování výukových metod, jež jsou 
příliš specifické. V Německu však lze nalézt explicitní zmínky o studiu vztahů písmen a zvuků 
v kurikulech zavedených na úrovni spolkových zemí. 

 Obrázek 1.3: Kontinuita hláskové výuky čtení po celou dobu primárního vzdělávání, jak je vyjádřena 
v řídicích dokumentech, 2009/10 

 
Zdroj: Eurydice. 

Vysvětlivka 
Kontinuita hláskové výuky čtení po celou dobu primárního vzdělávání byla analyzována pouze pro země, kde jsou učební cíle 
specifikovány pro každý vzdělávací cyklus či ročníkovou skupinu. Pro více podrobností o zemích zařazených do třetí kategorie 
(hlásková výuka nezmiňována a/nebo primární vzdělávání nerozděleno do cyklů), viz oddíl 1.2.3 o učebních cílech. 

Poznámka k jednotlivým zemím 
Lucembursko: Údaje neověřeny národním oddělením Eurydice. 

  

S t r a t e g i e  p o r o z u m ěn í  p s a n é m u  t e x t u  

Jak jsme viděli v přehledu literatury (viz oddíl 1.1), porozumění psanému textu je usnadňováno 
dobrým ovládáním rozpoznávání slov a vysokou úrovní plynulosti ve čtení. Tyto dva předpoklady však 
k zajištění úspěšného porozumění textům nestačí. Extrakce a tvorba významu z psaného textu 
zahrnuje jazykové i kognitivní procesy, které v průběhu čtení vzájemně působí. Tyto kognitivní 
procesy souvisejí s řadou strategií porozumění. Jak je zdůrazněno v přehledu literatury, může 
explicitní výuka strategií porozumění zlepšovat porozumění psanému textu mezi čtenáři s různou 
úrovní schopností. Poslední výsledky výzkumu PISA rovněž přinášejí důkazy o tom, že žáci, kteří si 
osvojí strategie porozumění psanému textu, jsou zdatnějšími čtenáři než ti, kteří si je neosvojí. 

Zejména žáci, kteří vědí o účinných strategiích pro sumarizaci textů a často používají strategie ke 
kontrole svého vlastního porozumění během procesu čtení, zpravidla dosahují lepších výsledků na 
škále čtenářských výkonů než žáci, kteří si je neosvojí (OECD, 2010d). 

 

Hlásková výuka čtení  
rozvíjena po celou dobu  
primárního vzdělávání 

Hlásková výuka čtení  
ukončena po prvním nebo prostředním cyklu  
primárního vzdělávání 

 
Hlásková výuka čtení  
nezmiňována a/nebo  
primární vzdělávání nerozděleno do cyklů 
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Výuka strategií porozumění psanému textu by měla být součástí výuky čtení po celé období 
povinného vzdělávání. Vskutku, učení se čtenářským dovednostem jako postupný proces (osvojení si 
základních čtenářských dovedností následované strategiemi porozumění) nemusí podporovat 
motivaci žáků ani jim pomáhat utvářet jejich identitu jakožto čtenářů. Pokračování s explicitní výukou 
dovedností porozumění psanému textu i po primární úrovni je rovněž klíčové. 

Měli bychom poznamenat, že již preprimární úroveň hraje roli v budování základů pro pozdější výuku 
strategií porozumění psanému textu, a to prostřednictvím aktivit zaměřených na porozumění textům 
čteným učitelem nahlas. Jak je však vysvětleno v oddílu o metodách (viz oddíl 1.2.1), informace 
týkající se porozumění mluvenému textu shromážděné z řídicích dokumentů nebyly dostatečně 
spolehlivé na to, aby se mohly stát součástí této analýzy. 

S cílem zhodnotit, jak velký důraz se klade na výuku strategií porozumění psanému textu v národních 
kurikulech pro primární a nižší sekundární vzdělávání, jsme posoudili následující řadu procesů (či 
strategií) používaných ke zlepšení porozumění žáků: 

• Odvozování či interpretace při čtení textových a grafických dat: extrakce významu 
přesahujícího doslovnost; tvoření otázek z textu a odpovídání na ně; vyvozování závěrů 
z textu; vytváření asociací mezi textem a obrázky. 

• Sumarizace textu a selektivní zaměření na nejdůležitější informace: určení hlavních 
myšlenek jejich odlišením od druhotných bodů v textech; vytvoření struktury s dílčími nadpisy; 
určení hlavních postav, událostí či prvků v literárních dílech. 

• Vytváření spojení mezi různými částmi textu: používání organizačních prvků textu 
(nadpisy, obsah, rejstřík) k vyhledávání informací; vytváření a ověřování hypotéz o jeho 
obsahu či žánru; rozpoznání stavebních rysů (úvod, hlavní části, konec, narativní části, dialog 
atd.); stanovení časové posloupnosti událostí v případě literárních textů. 

• Používání kontextových znalostí: spojování psaných textů s osobními zkušenostmi, kulturou 
a znalostmi, a to před, při i po čtení. 

• Kontrolování/sledování vlastního porozumění: objasnění slov a pasáží, jež nebyly 
okamžitě pochopeny; kladení otázek a používání referenčních nástrojů; opakované čtení 
nejasných pasáží; přeformulování části textu vlastními slovy. 

• Vytváření vizuálních znázornění: vyjádření psaného obsahu kreslením, načrtnutím kroků 
daného textu formou diagramu; převádění psaných textů do grafů, tabulek, schémat nebo do 
literárnějšího kontextu; představování si prostorů ze scény při čtení hry. 

Kromě toho byly zkoumány dva další indikátory – zmínění a/nebo definice pojmu „strategie 
porozumění psanému textu“ a jakákoli zmínka o žácích přemýšlejících o svých vlastních čtenářských 
procesech. 
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 Obrázek 1.4: Strategie porozumění psanému textu v řídicích dokumentech, primární a nižší sekundární 
vzdělávání, 2009/10 

 Pojem zmíněn/definován 
 

 Strategie porozumění 

Odvozování 

Sumarizace textu 

Vytváření spojení mezi 
částmi textu 

Používání 
kontextových znalostí 

Sledování vlastního 
porozumění 

Vytváření vizuálních 
znázornění 

 

 Žáci přemýšlejí o vlastním procesu čtení 
 

 

Levá část 
Primární 

vzdělávání  

Pravá část 
Nižší sekundární 
vzdělávání 

Zdroj: Eurydice. 

Poznámky k jednotlivým zemím 
Lucembursko a Malta: Údaje neověřeny národními odděleními Eurydice. 
Rumunsko: Pro nižší sekundární vzdělávání byly pro tento graf brány v úvahu pouze řídicí dokumenty týkající se prvních čtyř 
ročníků tzv. Gimnaziu (10-14letí žáci). 

  

Všechny země stanovují specifické cíle pro porozumění psanému textu na primární a nižší sekundární 
úrovni vzdělávání a naprostá většina kurikul obsahuje konkrétní části nebo oddíly, kde se strategie 
porozumění psanému textu zmiňují. V přibližně dvou třetinách zemí či regionů používají řídicí 
dokumenty pro popis výuky strategií porozumění psanému textu nějaký zastřešující výraz, avšak 
používaná terminologie se liší. Například v Nizozemsku hovoří hlavní cíle pro sekundární vzdělávání 
o strategiích získávání informací z psaných textů“. Portugalské kurikulum pro základní vzdělávání se 
zmiňuje o „strategiích pro konstrukci významů“, zatímco ve Finsku a Spojeném království (Anglie) 
odkazují řídicí dokumenty na výuku „strategií, jež zlepšují porozumění textu“. Pouze dánské kurikulum 
však nabízí podrobnou a komplexní definici strategií porozumění psanému textu: 

„Strategie porozumění psanému textu je duševní aktivita iniciovaná čtenářem za účelem porozumění textu před, během 
a po čtení. Dobří čtenáři podvědomě používají při čtení textu celou řadu strategií porozumění. Může k nim patřit 
aktivování jejich kontextových znalostí, kladení otázek o daném textu či využití znalostí daného textového typu s cílem 
snáze porozumět jazykové struktuře a souvislostem v textu. Slabí čtenáři mají velmi malý repertoár strategií 
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porozumění psanému textu a často se raději rozhodnou pokračovat dále ve čtení textu, i když mu nerozumí.“ (Společné 
cíle pro dánský jazyk, 2009, s. 38). 

Dánské kurikulum rovněž zdůrazňuje skutečnost, že strategie porozumění psanému textu lze skrze 
náležitou výuku používat ke zlepšení dovedností jak dobrých, tak slabých čtenářů. 

Všechna národní kurikula se při referování o výuce porozumění psanému textu zmiňují o jedné až 
šesti ze strategií porozumění zvýrazněných na obrázku 1.4. Výjimku představuje Slovensko, kde 
národní kurikulum nezmiňuje žádný z těchto procesů ke zlepšení porozumění psanému textu. Počet 
strategií porozumění psanému textu je také poměrně omezen v bulharských, lotyšských, švédských a 
islandských kurikulárních dokumentech. Zmiňují maximálně dva různé procesy ke zlepšení 
porozumění psanému textu na jednu vzdělávací úroveň. 

Limitovaný počet strategií porozumění zmíněných v řídicích dokumentech může být spojen se 
změnami ve vyučovacích postupech hlášených ve výzkumu PIRLS 2006 (viz Mullis et al. 2007, 
s. 217). Například ve Švédsku a na Islandu byly žákům zadávány úlohy na porozumění psanému 
textu méně často než ve většině evropských zemí. Stejně tomu bylo v Rakousku, kde byly standardy 
týkající se rozvoje porozumění žáků psanému textu na konci 4. a 8. ročníku zavedeny po roce 2006, 
tj. v lednu 2009. Na Islandu pouze 40 % učitelů vyučujících žáky čtvrtého ročníku uvádělo, že po 
žácích alespoň každý týden chtějí, aby „určili hlavní myšlenky toho, co přečetli“, a téměř žádný z nich 
(1 %) neuváděl, že by po žácích požadoval, aby popsali styl či strukturu textu. Ve Švédsku bylo 
zhruba 19 % žáků alespoň každý týden žádáno, aby použili předvídání, a pouze po 5 % se chtělo 
popsání stylu či struktury textu. Široce používány se v některých těchto zemích zdály být pouze 
sumarizační strategie. A skutečně, v Rakousku a Švédsku se po 80-90 % žáků alespoň každý týden 
chtělo, aby „vysvětlili či podložili své porozumění tomu, co přečetli“. 

Ve dvou dalších zemích, kde je v řídicích dokumentech zmíněno pouze několik strategií porozumění 
psanému textu (Bulharsko a Lotyšsko), se však v praxi úlohy na porozumění psanému textu zdají být 
používány velmi často. Například v Bulharsku měli všichni žáci čtvrtého ročníku (100 %) učitele, kteří 
uváděli, že po žácích alespoň jedenkrát týdně chtějí „vysvětlení či podložení svého porozumění tomu, 
co přečetli“, „určení hlavních myšlenek toho, co přečetli“ a „generalizace a odvozování“ (Ibid.). 

Takové údaje by mohly naznačovat rozdílné používání kurikul v evropských zemích. V Rakousku a 
dvou výše jmenovaných skandinávských zemích strategie porozumění psanému textu byly nebo stále 
jsou v kurikulu méně často zmiňovány a učitelé je méně často používají. V jiných zemích učitelé 
vyučují různé strategie porozumění v rámci své každodenní práce, navzdory tomu, že některé z nich 
nejsou v kurikulu zmíněny. 

Jak bylo naznačeno v přehledu literatury, výuka porozumění psanému textu je účinnější, když 
kombinuje používání několika strategií. Na primární úrovni nabízejí kurikula 12 zemí (12) širokou škálu 
různých strategií (pět nebo šest) ke zlepšení porozumění žáků psanému textu. Řídicí dokumenty pro 
nižší sekundární úroveň nabízející takto širokou škálu strategií existují pouze v Belgii (Francouzské 
společenství), Dánsku, Španělsku, Slovinsku a Lichtenštejnsku. Navíc ve většině zemí, kde řídicí 
dokumenty pro primární úroveň zmiňují alespoň tři ze šesti klíčových strategií porozumění psanému 
textu vybraných pro tuto analýzu, je tato škála na nižší sekundární úrovni redukována. 
Nejvýznamnější redukce mezi primární a nižší sekundární úrovní v rozmanitosti strategií porozumění 
psanému textu zmíněných v řídicích dokumentech se nachází ve Francii, Rumunsku, Spojeném 
království (Anglie a Severní Irsko), Norsku a Turecku. V těchto zemích řídicí dokumenty pro nižší 

                                                 
(12) Belgie (Francouzské a Německy mluvící společenství), Dánsko, Irsko, Španělsko, Lucembursko, Nizozemsko, Slovinsko, 

Finsko, Spojené království (Anglie a Severní Irsko), Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko. 
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sekundární úroveň zmiňují pouze dvě strategie porozumění psanému textu (tj. odvozování, sumarizaci 
textů či vytváření spojení mezi různými částmi textu) oproti čtyřem až šesti na úrovni primární. 

V řídicích dokumentech pro primární a nižší sekundární úroveň lze identifikovat zřetelné trendy ve 
výskytu různých strategií. Dvě nejčastěji zmiňované jsou „odvozování“ a „sumarizace textu“, 
bezprostředně je následuje strategie „vytváření spojení mezi různými částmi v textu“. Méně rozšířené 
jsou pak zmínky o „používání kontextových znalostí“ a „samostatném sledování porozumění“, z nichž 
každou nalezneme v přibližně polovině zemí. Konečně, „vytváření vizuálních znázornění“ je nejméně 
běžnou strategií, neboť je zmíněna pouze v řídicích dokumentech dvanácti zemí. 

Sledování svého vlastního porozumění je velmi důležitým aspektem porozumění psanému textu a žáci 
by se měli naučit jej začlenit do svého repertoáru čtenářských strategií. S cílem sestavit jednotnou a 
přesvědčivou interpretaci textu musí být čtenáři schopni soustavně kontrolovat, zda jsou jejich 
interpretace správné, a v případě potřeby je upravit (Bianco 2010, s. 232). Kupříkladu irské kurikulum 
primární úrovně vzdělávání pro anglický jazyk zdůrazňuje důležitost sledování sebe sama ve čtení 
následovně: „dítěti by mělo být umožněno opravit si své vlastní čtenářské chyby, když to, co čte, 
nedává smysl“. 

Jak je však uvedeno výše, „sledování vlastního porozumění žáky“ nefiguruje mezi nejčastěji 
zmiňovanými strategiemi v evropských ústředních kurikulech, a to zejména na nižší sekundární 
úrovni, kde je o něm zmínka v kurikulech pouze devíti zemí či regionů. Mimoto, přestože sledování 
vlastního porozumění může žákům pomoci při aplikaci ostatních strategií porozumění psanému textu, 
podle řídicích dokumentů Francie, Polska a Rumunska se v primárním vzdělávání zavádí později než 
ostatní strategie. Například v Rumunsku je sledování porozumění (např. žáci žádající o vysvětlení, 
pokud slyšenému či čtenému textu nebylo rozuměno) zavedeno od 4. ročníku primární školy, zatímco 
sumarizace je zahrnuta od 2. ročníku. Narozdíl od situace v těchto třech zemích je jedinou strategií 
porozumění explicitně zmíněnou ve vztahu s prvními dvěma ročníky primárního vzdělávání ve finském 
národním rámcovém kurikulu pro základní vzdělávání sledování porozumění („děti v průběhu čtení 
začaly pozorovat, zda rozumějí tomu, co právě čtou“). 

Údaje z výzkumu PIRLS 2006 (Mullis et.al 2007, s. 217) mohou nabídnout další vhled do referování 
učitelů o výuce strategií porozumění. Zde se zabýváme pouze strategiemi, které jsou společné 
analýze řídicích dokumentů a dotazníku výzkumu PIRLS: sumarizace, odvozování a používání 
kontextových znalostí. Z těchto údajů vyplývá, že proces sumarizování a selektivního všímání si 
pouze nejdůležitějších informací (což je druhá nejčastěji zmiňovaná strategie porozumění psanému 
textu v řídicích dokumentech) je zdaleka nejrozšířenější vyučovanou strategií. A skutečně, odpovědi 
učitelů ukázaly, že prakticky všichni žáci čtvrtého ročníku (průměrně přes 90 % v EU) byli alespoň 
jednou týdně žádáni, aby „určili hlavní myšlenky toho, co přečetli“, zatímco přibližně 55-57 % žáků 
bylo svými učiteli žádáno o použití těchto strategií denně. 

„Odvozování“ a „používání kontextových znalostí“ jsou rovněž poměrně široce používanými 
strategiemi, byť méně než „sumarizace“. Přibližně 60-70 % žáků ve čtvrtém ročníku mělo učitele, kteří 
udávali, že po nich chtějí alespoň používání svých kontextových znalostí, tj. „porovnávání čtení se 
svými vlastními zážitky“, a odvozování, tj. „generalizování a odvozování na základě toho, co přečetli“ a 
„použití předvídání ohledně toho, co se bude dál dít v textu, který právě čtou“. 

Převaha sumarizace mezi strategiemi porozumění psanému textu, jejichž použití se žádá po žácích 
čtvrtého ročníku, vyvolává některé otázky. Vede to k hypotéze, že za účelem rozvoje žákovských 
dovedností porozumění psanému textu se učitelé někdy spoléhají na jedinou strategii. Jak však již 
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bylo uvedeno výše, výuka strategií porozumění je účinnější, probíhá-li v kontextu, kde se vysvětluje, 
demonstruje a prakticky používá několik strategií současně. 

Poslední ukazatel použitý k ilustraci důrazu kladeného na strategie porozumění psanému textu 
v ústředních kurikulech, tj. zmínky o přemýšlení žáků o jejich vlastním procesu čtení, nalezneme 
pouze v jedenácti zemích či regionech na primární úrovni a v devíti na nižší sekundární úrovni. Avšak 
myšlenka, že žáci přemýšlejí o svém vlastním procesu čtení, je klíčovým prvkem v jakémkoli programu 
na výuku porozumění psanému textu. Tato metakognitivní dimenze znamená, že žáci jsou si vědomi 
různých strategií porozumění psanému textu, jež existují, a jsou schopni učinit mezi nimi odůvodněný 
výběr, když mají obtíže s porozuměním významu daného textu. Litevské kurikulum pro primární a 
nižší sekundární vzdělávání jako jediné poskytuje konkrétní příklady metakognitivních dovedností 
používaných ke zlepšení porozumění psanému textu. Žáci v 7. a 8. ročníku by měli být schopni 
vysvětlit, které čtenářské strategie byly užitečné pro překonání konkrétních problémů, a měli by si 
stanovit osobní cíle pro rozvíjení svých vlastních dovedností porozumění. 

Zmínky o metakognitivních dovednostech nacházející se v jiných kurikulech jsou širší a teoretičtější. 
Například závěrečné cíle ve čtení pro konec nižšího sekundárního vzdělávání v Belgii (Vlámské 
společenství) obsahují zmínky o tom, že žáci plánují, provádějí a vyhodnocují své čtenářské úlohy. 
Kurikulum pro angličtinu ve Walesu se zmiňuje o rozvoji čtenářských dovedností žáků pomocí 
vyučovacího procesu, jehož prostřednictvím se stanou „přemýšlivými čtenáři“. Norské kurikulum pro 
povinné vzdělávání zdůrazňuje důležitost věnování pozornosti vlastnímu porozumění žáků svému 
rozvoji jakožto čtenářů a autorů psaných textů. Cíle sepsané ve finském rámcovém kurikulu zahrnují 
požadavek pro žáky ve 3.-5. ročníku povinného vzdělávání, aby si navykli sami sebe vidět a hodnotit 
jako čtenáře. Konečně, v základních cílech pro sekundární vzdělávání v Nizozemsku je mobilizace 
metakognitivních dovedností žáků spojována s jazykovou kompetencí všeobecně, nikoli specificky 
s čtenářskými dovednostmi. 

1.2.5.  Aktivní zapojení do č tení 

Rozvinutí intenzivního zájmu o čtení významně přispívá k osvojování čtenářských dovedností (viz 
oddíl 1.1). Čtenářské dovednosti vysoké úrovně jsou navíc zásadní pro úspěch žáků v jejich školní 
dráze a pro jejich dospělý život v naší znalostní společnosti. Podporovat zájem žáků o čtení co možná 
nejdříve a udržitelným způsobem je klíčové. Všechna kurikula pro primární a/nebo nižší sekundární 
úroveň se zmiňují o významnosti podpory zájmu žáků o čtení a jejich radosti ze čtení. Rakouské 
kurikulum například uvádí, že potěšení ze čtení by mělo výuku provázet od počátku. Finské kurikulum 
uvádí, že pozitivní postoj žáků ke čtení by měl být vždy zachován. 

Existují různé způsoby, jak tohoto cíle dosáhnout: kolaborativní učení založené na textu, nabízení 
různorodých čtenářských materiálů, umožňování žákům číst, co je baví, a navštěvování míst či lidí, 
pro něž mají knihy zvláštní hodnotu, jsou některé z nejvýznamnějších metod doporučovaných 
v literatuře i evropských kurikulech. 

Kolaborativní učení založené na textu znamená, že žáci aktivně spolupracují nad psaným textem a 
pomocí skupinové metody z něj vyvozují interpretace a význam (Biancarosa a Snow 2006, s. 17). 
Taková opatření skutečně mohou být dobrým způsobem podnícení aktivního čtenářského zapojení, 
především v případě žáků, kteří mají se čtením obtíže (viz oddíl 1.1). 
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Kurikula pro primární školy 26 vzdělávacích systémů obsahují pokyny ke kolaborativnímu učení ve 
čtení textů. Ve všech z nich tyto pokyny pokrývají všechny cykly či ročníky na primární úrovni, 
s výjimkou Belgie (Německy mluvící společenství), Francie a Rakouska, kde se v prvním cyklu takové 
směrné zásady nezmiňují. Na nižší sekundární úrovni se na kolaborativní učení založené na textu 
odkazuje v 18 vzdělávacích systémech. 

 Obrázek 1.5: Kolaborativní učení založené na textu v řídicích dokumentech, primární a nižší sekundární 
vzdělávání, 2009/10 

 
Zdroj: Eurydice. 

Vysvětlivka 
Kolaborativní učení založené na textu znamená, že žáci aktivně spolupracují nad psaným textem a pomocí skupinové metody 
z něj vyvozují interpretace a význam (Biancarosa a Snow 2006, s. 17). 

Poznámky k jednotlivým zemím 
Lucembursko: Údaje neověřeny národním oddělením Eurydice. 
Rumunsko: Pro nižší sekundární vzdělávání byly pro tento graf brány v úvahu pouze řídicí dokumenty týkající se prvních čtyř 
ročníků tzv. Gimnaziu (10-14letí žáci). 

Ve většině zemí je kontinuita mezi dvěma zmíněnými úrovněmi vzdělávání zachována, neboť kurikula 
používající tento přístup na primární úrovni jej také nadále používají na nižší sekundární úrovni. 
Výjimkami jsou pouze Belgie (Německy mluvící společenství), Bulharsko, Řecko, Francie, 
Lucembursko, Rakousko a Spojené království (Anglie a Severní Irsko). 

Podle údajů z výzkumu PIRLS se kolaborativní učení založené na textu zdá být v evropských školách 
rozšířené. V zemích EU účastnících se výzkumu asociace IEA se po přibližně 71 % žáků ve čtvrtém 
ročníku chce, aby „spolu navzájem mluvili o tom, co četli“ alespoň každý týden. Jak ukazuje Mullisová 
et al. (2007, s. 224), 80 % či více žáků se účastní kolaborativního učení založeného na textu alespoň 
každý týden v Bulharsku, Německu, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Rakousku, Rumunsku a Spojeném 
království (Anglie). Naproti tomu v Belgii (Francouzské společenství), Švédsku, na Islandu a v Norsku 
se to, aby spolu vzájemně mluvili o tom, co četli, alespoň každý týden chce od 40 % či méně žáků. 

 

Na primární úrovni 

Na sekundární úrovni 

 Žádné kolaborativní učení založené na textu 

 



Kap i t o l a  1 :  Vyučov ac í  p ř í s t upy  v e  v ý uc e  č t en í  

65 

Žáci mohou být vyzváni k přečtení stejných textů a poté se mohou podělit o své čtenářské zážitky. 
Kolaborativní učení založené na textu může rovněž následovat po osobní a samostatné čtenářské 
praxi. Irské kurikulum například uvádí, že by žáci měli být schopni doporučovat knihy ostatním a 
vyhledávat doporučení od nich. Navíc kurikula v Dánsku, Irsku, Itálii, Lucembursku a Švédsku 
naznačují, že by žáci měli společně pracovat na stejných textech. Ve Finsku a Švédsku se učitelům 
doporučuje zapojovat žáky od raného věku do diskusí o společných literárních zážitcích a specifických 
charakteristikách literatury. Podle dánského kurikula je práce na společných textech důležitá pro 
povzbuzení zvídavosti žáků. 

Podle literatury má kolaborativní učení založené na textu rovněž významné kognitivní přínosy. Četné 
interakce mezi žáky stimulují jejich kognitivní rozvoj, který zvyšuje jejich učební schopnosti nejen ve 
čtení, ale ve všech oblastech kurikula (Baker a Wigfield (1999); Guthrie a Wigfield (2000)). To, že se 
žák stane schopným čtenářem, má rovněž vliv na aktivní zapojení do čtení, které zase usnadňuje 
osvojování čtenářských dovedností. Skutečnost, že má tento účinný cyklus význam pro podporu 
čtenářské zdatnosti, je jasně vyjádřena v kurikulu Spojeného království (Anglie): „čtení sebejistým a 
samostatným způsobem může podpořit zájem žáků o čtení a potěšení z něj.“ Jinými slovy, zatímco 
zájem o čtení napomáhá osvojování čtenářských dovedností, čtenářská zdatnost zase pomáhá 
podněcovat zájem žáků. 

Evropská kurikula výslovně označují další přístupy k podnícení aktivního zapojení žáků do čtení. 
Kupříkladu v Irsku jsou žáci vyzýváni, aby vyjadřovali své preference pro konkrétní žánry či autory. Na 
Kypru od 1. ročníku školy poskytuje kurikulum žákům určitý čas, aby si mohli volně číst knihy, které se 
jim líbí. Zvaní dětských autorů do škol zmíněné v Irském kurikulu či navštěvování míst, kde mají knihy 
zvláštní hodnotu, například knihoven, zmíněné ve španělském a lucemburském kurikulu, mohou 
rovněž podpořit zájem žáků o čtení. Na Kypru jsou jako příklad školních aktivit, které mohou 
podporovat aktivní čtenářské zapojení, uváděny čtenářské soutěže. 

Současně s jednoznačným doporučením, že by se měly používat různorodé čtenářské materiály, 
projevují kurikula několika zemí zájem podnítit mezi žáky pozitivní postoj k literatuře. Například v Itálii 
je vedle potřeby nalézat odpovědi na smysluplné otázky prvním cílem při čtení mít z literárních děl 
estetický požitek. 

Devět evropských kurikul (Dánsko, Estonsko, Francie, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko a 
Spojené království (Anglie)) poskytuje seznam titulů či autorů jako příklady toho, co by žáci mohli číst. 
Tyto seznamy pokrývají primární i nižší sekundární úroveň, s výjimkou Litvy a Spojeného království, 
kde se týkají pouze nižší sekundární úrovně. Například ve Francii vydává ministerstvo pro žáky 
primárních škol ve 3., 4. a 5. ročníku seznam literatury obsahující 350 titulů literatury pro mladé lidi. 
V Dánsku a Portugalsku jsou doporučené knihy uspořádány do různých kategorií, jako jsou knihy pro 
čtení s rodiči/učiteli, knihy pro žáky, kteří nečtou pravidelně (Portugalsko), a knihy pro samostatné 
čtení nebo pro rozvoj čtení (Dánsko). 

Kromě příkladů knih ke čtení dánské kurikulum odkazuje na literární kánon sestávající z 15 autorů. 
Cílem je dát každému dítěti příležitost dozvědět se něco o těchto spisovatelích, považovaných za 
velmi významné pro dánskou kulturu, než opustí povinné vzdělávání. V Litvě by podle kurikula pro 
školní ročníky 9 a 10 měli žáci přečíst tři díla od litevských klasických autorů. 

V Irsku kurikulum neposkytuje konkrétní seznam, avšak uvádí mnoho podrobných pokynů ohledně 
toho, co by žáci mohli číst. Některé stránky se například zaměřují na poezii a zabývají se různými typy 
poezie přizpůsobenými jednotlivým fázím vývoje dětí na primární škole. Udává se zde také, co by 
měly obsahovat školní knihovny. Knihy by například měly být beletristické i z literatury faktu, měly by 
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v nich figurovat mužské i ženské hlavní postavy a měly by reflektovat původ i kulturu všech dětí ve 
škole. 

Tam, kde čtenářské seznamy knih existují, nejsou uzavřené a zdají se být dostatečně široké, aby 
učitelům umožnily vybírat vhodné texty podle zájmů a dovedností žáků. Ve většině zemí také 
kurikulum doporučuje, aby učitelé používali rozmanitou škálu beletristických i nebeletristických děl. 
Jak ukazuje výzkumná literatura, umožnění širokého výběru ze strany žáků je skutečně zásadní pro 
podnícení a udržení jejich zájmu o čtení. Kromě tohoto principu však definování literárního kánonu a 
výběr několika literárních děl významných pro kulturu, v níž jsou děti vzdělávány, dává z výchovného 
hlediska rovněž smysl, protože obeznámení se s těmito díly může žákům pomoci zlepšit jejich 
pochopení společnosti a kultury, v níž žijí. 

1.3. Pomoc pro žáky, kteří mají obtíže ve čtení – důkazy z mezinárodních 
výzkumů 

Země se určitým způsobem rozhodují o přístupech doporučovaných napříč kurikulárními dokumenty a 
dalšími oficiálními pokyny pro výuku čtenářských dovedností na různých stupních vzdělávání. Avšak 
bez ohledu na způsoby, jimiž se čtení vyučuje, mohou žáci ve kterékoli fázi svého čtenářského rozvoje 
zakusit obtíže a potřebovat doplňkovou pomoc, aby mohli plně rozvinout svůj potenciál. Tento oddíl se 
zaměřuje na žáky s obtížemi ve čtení a upozorňuje na obvyklé strategie používané k tomu, aby se jim 
dostalo pomoci. Analýza je založená na žákovských a učitelských dotaznících Mezinárodního 
výzkumu čtenářské gramotnosti (PIRLS) 2006 (pro více informací o tomto průzkumu viz kapitolu 
„Výsledky ve čtení: důkazy z mezinárodních výzkumů“). 

1.3.1.  Žáci,  j imž je poskytována pomocná výuka  (13)  

Všechny evropské vzdělávací systémy poskytují žákům, kteří mají obtíže se čtením, nějakou formu 
pomocné výuky. Jak ukazuje obrázek 1.6, v roce 2006 se podíl žáků, jimž je poskytována pomoc, 
pohyboval mezi 3 % ve Francii a 19 % v Polsku. Avšak ve všech zemích, které se výzkumu PIRLS 
zúčastnily, učitelé zpravidla udávali, že je tam více žáků s potřebou pomocné výuky než těch, jimž je 
skutečně poskytována. V průměru v účastnících se zemích EU se přibližně 12 % žáků čtvrtého 
ročníku poskytovala doplňková výuka čtení. Podle odhadů učitelů potřebovalo takovouto pomoc 17 % 
žáků. Největší nesrovnalosti v tomto směru byly pozorovány ve Francouzském společenství Belgie, 
Francii, Lotyšsku a na Slovensku, kde podle dojmu učitelů potřebovalo pomocnou výuku 9 až 10 % 
žáků, ale nebyla jim poskytována. 

 

                                                 
(13) Když hovoříme o výsledcích výzkumu PIRLS, je v zájmu konzistentnosti s terminologií výzkumu PIRLS používán termín 

„pomocná výuka“ namísto termínu „pomoc při učení“, který se používá jinde ve studii. 



Kap i t o l a  1 :  Vyučov ac í  p ř í s t upy  v e  v ý uc e  č t en í  

67 

 Obrázek 1.6: Procentní podíl žáků čtvrtého ročníku s potřebou pomocné výuky podle jejich učitelů a 
skutečný procentní podíl žáků, jimž byla pomocná výuka poskytována, 2006 

 
 Pomocná výuka poskytována Pomocná výuka potřebná, avšak neposkytována 

 

Země neúčastnící se studie 
 

  EU-
27 

BE 
fr 

BE 
nl BG DK DE ES FR IT LV LT LU HU NL AT PL RO SI SK SE UK-

ENG 
UK-
SCT IS NO 

 11,9 8,3 13,6 15,0 12,4 13,4 13,9 3,4 9,5 6,7 7,4 5,6 15,8 15,8 12,3 19,3 14,9 14,1 7,6 9,2 15,0 9,9 14,9 11,2

 5,4 9,1 3,9 2,1 3,6 7,2 3,3 10,0 4,4 9,4 1,6 6,9 4,1 1,2 3,1 3,7 4,9 2,1 9,6 3,9 3,2 2,7 2,3 4,1 

Zdroj: IEA, databáze PIRLS 2006. 

Hodnoty, které se statisticky významně (p<0,05) liší od průměru EU, jsou vyznačeny tučně. 

Pro směrodatné chyby viz přílohu dostupnou na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 

  

Je důležité podotknout, že učitelské odhady podílu žáků s potřebou pomocné výuky přímo 
neodpovídaly počtům žáků, kteří mají obtíže, podle výsledkových škál výzkumu PIRLS (viz obrázek 4, 
s. 25). Jak ukazuje obrázek 1.7, rozptyl odhadů učitelů byl mnohem menší než rozptyl skutečných 
podílů žáků, kteří mají obtíže se čtením. Učitelské odhady podílu žáků potřebujících pomocnou výuku 
se pohybovaly mezi 9 a 22 %, zatímco podíly žáků s obtíži se čtením byly podle škály výzkumu PIRLS 
mezi 9 a 39 %. 

Porovnání skutečného procentního podílu žáků, kteří mají obtíže se čtením (definovaných výzkumem 
PIRLS jako žáci s výsledky nedosahujícími prostřední mezinárodní referenční úrovně), a učitelských 
odhadů procentního podílu žáků, kteří potřebují pomoc při čtení, odhaluje, že v průměru měli učitelé 
tendenci počet žáků s potřebou pomoci mírně podceňovat (viz obrázek 1.7). Předvídatelné je, že podíl 
a směr nesprávných úsudků učitelů souvisely s průměrným výkonem daných zemí. V zemích 
s většími podíly žáků s obtížemi ve čtení učitelé potřebu pomoci značně podcenili. Například v Belgii 
(Francouzské společenství), Rumunsku a Norsku byly počty žáků, kteří mají obtíže se čtením, podle 
výzkumu PIRLS dvakrát tak vysoké jako odhady učitelů v tom, kolik žáků potřebuje pomocnou výuku 
ve čtení. Naopak v některých zemích s menším počtem žáků s obtížemi ve čtení učitelé viděli více 
žáků s potřebou pomoci, než vyplývá ze skutečných počtů žáků, kteří měli obtíže se čtením. Takové 
výsledky by mohl částečně vysvětlit sklon učitelů řídit se ve svých odhadech úrovní třídy a nikoli 
objektivními vnějšími kritérii výkonu. Z toho vyplývá potřeba standardizovaných nástrojů hodnocení při 
diagnostikování obtíží se čtením. 

Největší rozdíly mezi počty žáků, kteří mají obtíže se čtením, podle kritéria výzkumu PIRLS (ti, kteří 
nedosáhli prostřední mezinárodní referenční úrovně) a počty žáků, jimž je poskytována pomocná 
výuka, byly pozorovány ve Francouzském společenství Belgie, ve Francii, Rumunsku a Norsku. 
V těchto vzdělávacích systémech bylo v průměru o 20-25 % více žáků, kteří měli podle výzkumu 
PIRLS obtíže se čtením, než žáků, jimž byla poskytována pomocná výuka. Ve Francii byl počet žáků, 
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kterým byla poskytována pomocná výuka, významně nižší než v ostatních evropských vzdělávacích 
systémech. Pomocná výuka byla poskytována pouze 3 % francouzských žáků čtvrtého ročníku, 
zatímco přibližně každý čtvrtý žák nebyl schopen rozpoznat zápletky literárního typu a splnit úlohy 
jako vyhledání informací za počátečními částmi informativního textu. 

 

 Obrázek 1.7: Procentní podíl žáků čtvrtého ročníku s potřebou pomocné výuky podle jejich učitelů a 
skutečný procentní podíl žáků, kteří měli obtíže ve čtení, 2006 
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Zdroj: IEA, databáze PIRLS 2006. 

Vysvětlivka 
Čára označuje úplnou korelaci; tečky značící hodnoty napravo od čáry označují nadhodnocení podílu žáků s potřebou pomocné 
výuky, zatímco tečky značící hodnoty na levé straně označují podcenění počtu žáků, kteří pomoc skutečně potřebují. 

Pro přesné % žáků, kteří mají obtíže ve čtení, viz obrázek 4 (s. 25); pro % žáků s potřebou pomocné výuky podle jejich učitelů, 
viz obrázek 1.6 (s. 67). 
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1.3.2.  Pomoc pro žáky, kteř í  mají  obtíže ve čtení 

P ř í s t u p y  p o u ž í v a n é  u č i t e l i  

Jak se podotýká v přehledu literatury, je zásadní, aby učitelé poskytovali podpůrná opatření s cílem 
pomoci žákům, kteří mají obtíže se čtením. Výzkum PIRLS 2006 obsahoval několik otázek pro učitele 
o tom, co obvykle dělají, pokud určitý žák začne ve čtení zaostávat. Faktorová analýza (14) odhalila 
určitý vzorec v používaných přístupech, které byly seskupeny do tří typů: 

• vyčkávání (předpoklad, že se s vyzráváním problém vyřeší); 

• zadávání domácích úkolů navíc; 

• poskytování pomoci během vyučování, např. individualizace výuky, poskytnutí příznivějších 
podmínek (umožnění pomalejšího vypracovávání úloh), a žádání o pomoc od ostatních žáků. 

Tabulka 1 v přílohách (oddíl 1.3 dodatku) obsahuje seznam procentních podílů žáků čtvrtého ročníku, 
jejichž učitelé uvádějí, že tyto přístupy používají. Je důležité podotknout, že odpovědi se vzájemně 
nevylučovaly, např. tentýž učitel mohl udávat, že používá několik různých přístupů. Při zohlednění této 
skutečnosti se tento pododdíl stručně zabývá odpověďmi učitelů na každou z otázek, zatímco vzorce 
obvyklých přístupů jsou představeny později. 

Jak bylo zdůrazněno v přehledu literatury, je důležité poskytnout pomoc, když žák začne ve čtení 
zaostávat. Kromě toho se v přehledu intervenčních programů dospělo k závěru, že „běžná výuka 
(„žádná intervence“) neumožňuje dětem s gramotnostními obtížemi udržet krok s ostatními“ (Brooks 
2007, s. 31). Raná a včasná intervence může předejít opožděnému rozvoji čtenářských dovedností. 
Přesto měl přibližně každý třetí žák čtvrtého ročníku učitele s tendencí čekat, aby zjistil, zda se špatný 
výkon žáka ve čtení nezlepší s větší vyzrálostí. V Belgii (Francouzské společenství), Itálii, Lotyšsku, 
Lucembursku a Rakousku byl tento přístup ještě častější. Lotyšsko s 91 % žáků, jejichž učitelé 
udávají, že čekají, až se jejich žáci sami zlepší, mezi ostatními evropskými vzdělávacími systémy 
vyčnívá. Je nicméně důležité podotknout, že se neobjevili téměř žádní žáci, jejichž učitelé odpověděli, 
že pouze čekali na zlepšení, aniž by podnikli cokoli dalšího. 

Pokud jde o domácí úkoly navíc, byly rozdíly mezi evropskými vzdělávacími systémy obrovské, 
v rozpětí od 23 % ve Francii až po 97 % v Bulharsku. Domácí úkoly navíc pro žáky s obtížemi ve čtení 
by mohly být užitečnou strategií, pokud budou rodiče své dítě podporovat a se zadanými úlohami mu 
pomáhat. Avšak vzhledem k tomu, že žáci, kteří mají obtíže se čtením, mají obvykle méně vzdělané 
rodiče a méně povzbudivé domácí prostředí, mohli by dostatek účinné podpory od svých rodin 
postrádat. V těchto případech by měly být nezbytnou součástí pomoci rodinné programy na podporu 
gramotnosti a partnerství s rodiči, jak se uvádí v kapitole 3 („Podpora čtení mimo školu“). 

Co se týče používání dostupných zdrojů během vyučování, bylo nejběžnějším přístupem pracovat 
s žáky zaostávajícími ve čtení individuálně. Důležitost individuální výuky při řešení obtíží se čtením 
byla zdůrazněna v přehledu literatury. V průměru v účastnících se vzdělávacích systémech mělo 86 % 
žáků učitele, kteří strávili více času individuální výukou žáků s obtížemi se čtením, v rozmezí od 72 do 
99 %. O něco méně častou metodou bylo používání stejných materiálů u žáků s různou úrovní 
čtenářských dovedností, přičemž žáci mohli pracovat různým tempem. Učitele používající tento 
přístup mělo přibližně 64 % evropských žáků. Zajímavé je, že v několika zemích s vyšším podílem 

                                                 
(14) Výpočty Eurydice. 
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žáků, kteří měli obtíže se čtením, jmenovitě ve Spojeném království a Norsku, se tato metoda 
používala jen zřídka. Učitelé v těchto zemích obvykle u žáků s různou úrovní čtenářských dovedností 
používali různé materiály (15). To, že nechávají žáky, kteří mají obtíže se čtením, spolupracovat na 
čtení s jinými žáky, udávali učitelé přibližně 60 % žáků čtvrtého ročníku. Ve skandinávských zemích 
bylo používání tohoto přístupu významně méně časté. 

P o d p ů r n í  o d b o r n í  p r a c o v n í c i  

Pomoc další osoby, která poskytuje intenzivní výuku individuální či v malé skupině, představuje 
významnou metodu pro řešení obtíží se čtením, jak naznačuje přehled literatury. Výzkum PIRLS 2006 
zahrnoval několik podrobných otázek o dostupnosti pomocné osoby pro žáky, kteří mají obtíže se 
čtením. Obrázek 1.8 shrnuje odpovědi učitelů na otázku „Jsou Vám pro práci s žáky, kteří mají obtíže 
se čtením, k dispozici následující zdroje?“. 

• Pro práci s těmito žáky v mé třídě je k dispozici <odborník v oblasti čtení>; 

• Pro práci s těmito žáky ve <třídě s pomocnou výukou čtení> je k dispozici <odborník v oblasti 
čtení>; 

• Pro práci s těmito žáky v mé třídě je k dispozici asistent učitele či jiný dospělý; 

• Pro práci s těmito žáky jsou k dispozici jiní odborníci (např. odborník v oblasti učení, logoped). 

S cílem ukázat všeobecnou dostupnost pomoci byly odpovědi „vždy“, „někdy“ a „nikdy“ seskupeny do 
tří kategorií: „alespoň jedna pomocná osoba je vždy k dispozici“; „alespoň jedna pomocná osoba je 
někdy k dispozici“ a „žádná pomocná osoba“. Spojení v závorkách „<>“ znamená termín specifický pro 
danou zemi, a porovnání je proto třeba provádět s opatrností. 

Jak ukazuje obrázek 1.8 níže, výše vyjmenované zdroje byly vždy k dispozici pouze pro 18 % 
evropských žáků čtvrtého ročníku. Alespoň jedna další pomocná osoba byla někdy k dispozici pro 
přibližně 52 % žáků. Je však důležité podotknout, že to zahrnuje i pomoc poskytovanou mimo třídu a 
dokonce mimo školu, stejně jako pomoc asistenta učitele, který teoreticky vždy nemusí mít specifickou 
kvalifikaci ve čtení či zvládání obtíží. 

Ve Španělsku, Spojeném království a několika skandinávských zemích (Dánsko, Švédsko a Island) 
mají téměř všichni žáci podle svých učitelů přístup k alespoň jedné doplňkové pomocné osobě. Na 
druhou stranu více než polovina žáků nikdy neměla přístup k výše vyjmenovaným druhům pomoci 
v Bulharsku, Itálii, Lucembursku a Rumunsku. 

                                                 
(15) Odpověď „Používám pro žáky s různou úrovní čtenářských dovedností různé materiály“ není v tabulce 1 ukázána, neboť 

silně negativně koreluje s odpovědí „Používám pro žáky s různou úrovní čtenářských dovedností tytéž materiály, ale 
nechávám je pracovat různým tempem“. 
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 Obrázek 1.8: Frekvence dostupnosti pomoci ve čtení pro žáky čtvrtého ročníku, 2006 

 

 Alespoň 1 pomocná osoba vždy k dispozici Alespoň 1 pomocná osoba někdy k dispozici 
 

Země neúčastnící se studie 
 
  EU-27 BE fr BE nl BG DK DE ES FR IT LV LT LU 
Alespoň 1 pomocná osoba 
vždy k dispozici 18,0 18,3 22,8 14,6 29,4 6,7 35,5 5,6 9,6 43,1 45,9 13,3 

Alespoň 1 pomocná osoba 
někdy k dispozici 52,2 64,1 64,1 29,1 67,9 48,0 59,6 48,3 32,8 43,4 44,2 30,6 

  HU NL AT PL RO SI SK SE UK-ENG UK-SCT IS NO 
Alespoň 1 pomocná osoba 
vždy k dispozici 34,8 29,1 5,9 35,9 4,9 27,3 14,8 12,3 29,0 33,0 38,0 15,6 

Alespoň 1 pomocná osoba 
někdy k dispozici 43,7 63,9 54,6 56,8 31,0 64,9 54,6 85,1 69,3 65,3 61,1 75,7 

Zdroj: IEA, databáze PIRLS 2006. 

Vysvětlivka 
Tento obrázek shrnuje odpovědi učitelů na otázku „Jsou Vám pro práci s žáky, kteří mají obtíže ve čtení, k dispozici následující 
zdroje?“. 
a) Pro práci s těmito žáky v mé třídě je k dispozici <odborník v oblasti čtení> 
b) Pro práci s těmito žáky ve <třídě s pomocnou výukou čtení> je k dispozici <odborník v oblasti čtení> 
c) Pro práci s těmito žáky v mé třídě je k dispozici asistent učitele či jiný dospělý 
d) Pro práci s těmito žáky jsou k dispozici jiní odborníci (např. odborník v oblasti učení, logoped) 
Hodnoty se považují za chybějící pouze při žádné odpovědi na žádnou z otázek (celkem 1,22 %). 
Hodnoty, které se statisticky významně (p<0,05) liší od průměru EU, jsou vyznačeny tučně. 

Pro směrodatné chyby viz přílohu dostupnou na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 

  

Jak vyplývá z přehledu výsledků výzkumu, pro žáky čelící obtížím se čtením je podstatná nejen 
dostupnost či frekvence, ale rovněž typ doplňkové pomoci. Pro poskytování odpovídající pomoci jsou 
nezbytní dobře proškolení odborníci v oblasti čtení, kteří pracují přímo s žáky potýkajícími se 
s obtížemi (Snow, Burns & Griffin, 1998). V průměru v účastnících se zemích EU byl odborník 
v oblasti čtení k dispozici přibližně polovině žáků (48 %) ve čtvrtém ročníku (16). V Dánsku, Španělsku, 
Nizozemsku, Švédsku, Spojeném království (Anglie) a na Islandu byl odborník v oblasti čtení alespoň 
někdy k dispozici pro více než 80 % žáků čtvrtého ročníku (viz Mullis et al. 2007, s. 193). Jiní 
odborníci (např. odborník v oblasti učení nebo logoped) byli v průměru v účastnících se zemích EU-27 
vždy nebo někdy k dispozici 40 % žáků (17). 80 % či více žáků mělo přístup k těmto druhům odborníků 
v Lotyšsku, Litvě, Polsku a Spojeném království (Skotsko) (Mullis et al. 2007, s. 193). 

Pomoc je snadněji dostupná, pokud je k dispozici přímo ve třídě nebo v žákově škole. Výzkum PIRLS 
shromáždil informace o tom, zda byl nějaký <odborník v oblasti čtení>, asistent učitele či jiný dospělý 

                                                 
(16) Výpočty Eurydice. 
(17) Výpočty Eurydice. 
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k dispozici pro práci s žáky, kteří mají obtíže se čtením, přímo ve třídě. Odpovědi učitelů níže shrnuje 
obrázek 1.9. Pomocná osoba k práci ve třídě společně s učitelem byla alespoň někdy k dispozici pro 
přibližně 44 % žáků v EU. Tato forma pomoci byla nejčastěji k dispozici ve skandinávských zemích a 
Spojeném království, zatímco ve středoevropských a východoevropských zemích nebyla tak široce 
dostupná. Pomoc při vyučování ve třídě však často poskytoval asistent učitele nebo jiný dospělý 
neodborník. Odborník v oblasti čtení byl alespoň někdy k dispozici pro práci ve třídě pouze pro 25 % 
žáků čtvrtého ročníku. 

 Obrázek 1.9: Dostupnost pomocné osoby ve třídě pro žáky čtvrtého ročníku, 2006 

 

 Vždy  Někdy Země neúčastnící se studie 
 

 EU- 
27 

BE  
fr 

BE  
nl BG DK DE ES FR IT LV LT LU HU NL AT PL RO SI SK SE UK 

ENG 
UK-
SCT IS NO 

Vždy 7,9 3,8 12,7 7,0 4,8 0,3 5,5 3,3 8,9 7,9 3,5 5,7 13,9 11,0 2,7 12,7 2,1 5,4 3,0 6,4 22,7 20,8 15,7 9,4 

Někdy 36,3 32,1 52,0 11,8 57,5 27,3 46,9 35,9 29,8 21,5 11,0 13,0 17,8 46,0 20,6 14,1 14,3 39,4 19,4 68,3 67,0 71,5 64,2 69,5

Zdroj: IEA, databáze PIRLS 2006. 

Vysvětlivka 
Graf kombinuje odpovědi učitelů ohledně dostupnosti <odborníka v oblasti čtení>, asistenta učitele či jiného dospělého pro práci 
ve třídě s žáky, kteří mají obtíže ve čtení. 
Hodnoty se považují za chybějící pouze při žádné odpovědi na žádnou z otázek (celkem 2,9 %). 
Hodnoty, které se statisticky významně (p<0,05) liší od průměru EU, jsou vyznačeny tučně. 

Pro směrodatné chyby viz přílohu dostupnou na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 

  

V z o r c e  v  p o s k y t o v á n í  p o m o c i  p r o  ž á k y  s  o b t í ž e m i  v e  č t e n í  v  E v r o p ě  

Při posuzování často používaných vyučovacích přístupů a dostupnosti doplňkových pomocných 
pracovníků pro žáky, kteří mají obtíže se čtením, lze napříč evropskými vzdělávacími systémy rozlišit 
několik vzorců (18). 

• Ve vzdělávacích systémech, které běžně disponují pracovníky pro přímou pomoc ve třídě, 
je odborník v oblasti čtení, asistent učitele nebo jiný dospělý k dispozici pro práci ve třídě 
s žáky, kteří mají obtíže se čtením, častěji než v průměru v EU. Protože je zpravidla přítomen 
další dospělý, aby pomáhal třídnímu učiteli, je zapotřebí méně pomoci od ostatních žáků. 
V této situaci je navíc snadnější používat různé čtenářské materiály pro žáky s různou úrovní 
čtenářských dovedností. Tato forma pomoci je častější ve skandinávských zemích (Dánsko, 
Švédsko, Island a Norsko) a ve Spojeném království. 

                                                 
(18) Toto shrnutí je založeno na informacích analyzovaných v tomto oddílu. Pro přesná čísla viz tabulku 1 v přílohách (oddíl 

1.3 dodatku), obrázky 1.8 a 1.9 a ukázku 5.18 z Mezinárodní zprávy PIRLS 2006 „dostupnost odborníků“ (Mullis et al. 
2007, s. 193). 
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• Několik dalších vzdělávacích systémů poskytuje poměrně vysokou míru přístupu k vnější 
odborné pomoci, např. odborníkům v oblasti učení či logopedům. Žáci v těchto vzdělávacích 
systémech mají častěji učitele, kteří uvádějí, že tráví více času prací na individuálním čtení 
s žáky, kteří mají obtíže se čtením. Používají se stejné čtenářské materiály, avšak žáci 
s různou úrovní čtenářských dovedností pracují různou rychlostí. Tento přístup používá řada 
východoevropských zemí (Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko a Slovinsko). Mimoto některé 
rysy tohoto modelu odpovídají situaci ve Španělsku. 

• V řadě vzdělávacích systémů, které mají velmi omezenou dostupnost pomocných pracovníků, 
je hlavním přístupem pro řešení obtíží ve čtení zadávání domácích úkolů navíc. Takový 
model převládá v Bulharsku, Itálii, Rakousku a Rumunsku. Žáci v Bulharsku a Rumunsku také 
často mají učitele uvádějící, že pracují s žáky, kteří mají obtíže se čtením, individuálně. 

• Používání stejných čtenářských materiálů při různém tempu a zadávání menšího množství 
domácích úkolů, než je průměr v EU, se zdá být běžným přístupem v Belgii (Francouzské a 
Vlámské společenství), Francii, Lucembursku a na Slovensku. Odborník v oblasti čtení je 
v těchto vzdělávacích systémech pro práci s žáky, kteří zaostávají, k dispozici jen zřídka. 

Následující oddíl se podrobněji věnuje národním politikám a postupům zavedeným pro odbornou 
pomoc pro podporu učitelů při řešení obtíží žáků se čtením. Je možné, že se vyskytnou některé 
neshody s údaji výzkumu PIRLS, a to v důsledku rozdílů v používaných definicích a různých úrovních 
analýzy (úroveň žáků a národní ustanovení). Zohlednit by se měla mezera mezi referenčními roky, 
neboť od roku 2006 mohlo dojít ke změnám v národních politikách. V některých vzdělávacích 
systémech s velkou mírou samostatnosti škol by rovněž nemusely být žádné politiky na národní úrovni 
či dostupné jiné informace svědčící o tom, zda a jaké druhy odborných pracovníků mohou školy 
najímat. 

1.4. Národní politiky a programy pro řešení obtíží ve čtení 

Jak ukazují údaje z mezinárodních výzkumů žákovských výsledků představené v předchozím oddílu, 
jsou podíly žáků, kteří mají obtíže se čtením, napříč evropskými zeměmi velmi vysoké. Tento oddíl 
analyzuje národní politiky a postupy pro poskytování podpůrných pedagogických pracovníků, kteří 
mohou učitelům pomáhat podpořit žáky s obtížemi se čtením. Oddíl se poté soustředí na konkrétní, 
účinná opatření k nápravě obtíží žáků se čtením. 

1.4.1.  Odborná pomoc pro podporu uč i telů  př i  řešení obtíží  žáků  ve č tení 

Žáci zakoušející obtíže se čtením mají nárok na mimořádnou pomoc ve všech evropských zemích. Na 
primární úrovni je postup pro získání přídavné pomoci pro žáky s obtížemi ve čtení ve většině zemí 
podobný. Třídní učitel nejprve identifikuje žáka, který potřebuje více pozornosti, než je obvyklé. Tato 
identifikace může být založena na jeho vlastním pozorování aktivit a interakcí ve třídě, výsledcích 
hodnocení žáků a/nebo sledování individuálního vzdělávacího pokroku. Pokud pomoc poskytnutá 
učitelem (19) problém nevyřeší, může učitel konzultovat jiné odborníky a vyhledat jejich pomoc, běžně 
po poradě s žákem a rodiči. 

Jak již bylo uvedeno v přehledu odborné literatury o řešení obtíží se čtením (viz oddíl 1.1), dobře 
proškolení odborníci v oblasti čtení provádějící intenzivní intervence individuální či v malých skupinách 

                                                 
(19) Pro příklady přístupů používaných učiteli viz oddíl 1.3. 
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mohou poskytnout vysoce účinnou pomoc učitelům konfrontovaným s žáky, kteří mají obtíže se 
čtením. Tento oddíl se proto zaměřuje na dostupnost plně kvalifikovaných učitelů s doplňkovým, 
specifickým odborným vzděláním ve výuce čtení a řešení obtíží se čtením. Národní politiky a postupy 
byly podrobeny analýze a země byly roztříděny podle toho, zda je při snaze pomoci žákům s obtížemi 
ve čtení pro třídní učitele dostupná pomoc učitelů specializovaných na čtení či učitelů zaměřených na 
speciální vzdělávací potřeby s odborností čtení na jedné straně, či jiných odborníků jako logopedů 
nebo (vzdělávacích) psychologů, kteří poskytují pomoc s některými úlohami souvisejícími se čtením, 
na straně druhé. Analýza se týká odborné pomoci poskytované ve škole a ve třídě; dostupnost 
odborné pomoci pro žáky s obtížemi ve čtení mimo školu se nezohledňuje. Zaměříme se na primární 
vzdělávání, u nějž je odborná pomoc pro žáky, kteří mají obtíže se čtením, běžnější; sekundární 
vzdělávání se pouze stručně zmiňuje na konci. 

Mělo by být poznamenáno, že ve všech zemích jsou zavedena opatření na pomoc žákům s obtížemi 
při učení, kteří vyžadují poskytování speciálního vzdělávání. V těchto případech bude u žáků 
stanovena diagnóza a dostanou oficiální uznání, které je opravňuje k úpravám v rámci běžného 
vzdělávání nebo ve speciálním vzdělávání. Tato speciální vzdělávací opatření sem však nejsou 
zahrnuta, protože překračují rozsah této studie. 

Při řešení obtíží žáků se čtením mohou v 8 zemích – v Irsku, na Maltě, ve Spojeném království a ve 
všech pěti skandinávských zemích – učitelé primárních škol požádat o pomoc odborné učitele čtení, 
aby jim pomohli ve třídě. Ve skutečnosti lze rozeznat dva typy odborných učitelů: ty, kteří absolvovali 
zvláštní odbornou přípravu pro poskytování pomoci žákům s obtížemi ve čtení, a ty, kteří mají 
kvalifikaci vzdělavatelů zabývajících se speciálními potřebami a kteří jsou navíc k tomu specializovaní 
na výuku čtení a pomoc žákům s obtížemi ve čtení (viz obrázek 1.10). 

 Obrázek 1.10: Dostupnost odborných učitelů čtení, podle oficiálních dokumentů či rozšířené praxe, pro 
pomoc učitelům při řešení obtíží žáků ve čtení v primárních školách, 2009/10 

 
Zdroj: Eurydice. 

 Učitelé specializovaní na čtení  

 
Učitelé pro speciální vzdělávací potřeby  
specializovaní na čtení  

 
Žádní odborní učitelé čtení, ale jiní odborníci  
(logopedové, vzdělávací psychologové atd.) 

 Údaje nejsou k dispozici 
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Vysvětlivka 
Graf se zaměřuje na dostupnost odborných učitelů čtení pro podporu třídních učitelů ve školách na primární úrovni snažících se 
pomoci žákům s obtížemi ve čtení. Je založen na tom, co země předpokládají ve svých oficiálních dokumentech, nebo na 
udávané praxi u těch zemí či regionů, kde školy a vzdělávací orgány mají ve směru pomoci poskytované žákům plnou 
samostatnost – Dánsko, Nizozemsko a Spojené království (Skotsko). 

  

Odborní učitelé čtení jsou široce dostupní v Dánsku a Norsku. V Dánsku odborný pracovník zvaný 
Læsevejleder poskytuje pomoc a poradenství ohledně metod a materiálů pro řešení obtíží se čtením 
učitelům, rodičům i žákům (pro více informací o Læsevejleder viz kapitolu 2, oddíl 2.3.5). Podle 
průzkumu Dánského institutu pro hodnocení (2009) má více než 85 % škol jednoho z těchto 
odborných učitelů a tam, kde tomu tak není, mají učitelé, kteří potřebují pomoc, možnost o něj zažádat 
prostřednictvím příslušných obcí. V Norsku mohou třídní učitelé kontaktovat učitele čtenářské 
gramotnosti, kteří jsou specializováni na pomoc při učení a výuku čtení a psaní. Školy, které nemají 
vlastního odborného učitele, mohou kontaktovat místní systém pomoci (Pedagogická psychologická 
služba) s odpovědností za poskytnutí dalšího hodnocení a poradenství týkajícího se speciální pomoci. 

V Irsku a rovněž ve Spojeném království (Anglie, Wales a Severní Irsko) byli někteří učitelé vyškoleni 
jako učitelé se specializací pomoc se čtením (Reading Recovery). Například v Anglii je jejich 
vzdělávání financováno prostřednictvím národního programu Každé dítě je čtenář (Every Child a 
Reader – ECaR), který podporuje školy a místní orgány v zavádění řady intervencí, z nichž je pomoc 
se čtením nejintenzivnější (pro více informací o provádění viz oddíl 1.4.2). Učitelé se specializací 
pomoc se čtením jsou speciálně vyškoleni k tomu, aby vybraným dětem poskytovali každodenní 
půlhodinové individuální vyučovací hodiny přesně přizpůsobené jejich potřebám. Cílem je rovněž to, 
aby školy zužitkovaly další vzdělávání poskytované učitelům se specializací pomoc se čtením, aby 
poskytovali poradenství a podporu ostatním ve škole s odpovědností za gramotnost dětí, včetně 
třídních učitelů, pedagogických asistentů a rodičů prostřednictvím lehčích intervencí. V Irsku mohou 
učitelé rovněž využít služeb učitelů se specializací učební a pedagogická podpora (Learning Support 
and Resource Teachers), jejichž příprava zahrnuje výrazné zaměření na výuku čtení, potřebují-li řešit 
potřeby žáků s obtížemi. 

Na Maltě pomáhají třídním učitelům na primární úrovni v práci s žáky, kteří mají obtíže se čtením, 
učitelé pro podporu gramotnosti (Literacy Support Teachers). Učitelé pro podporu gramotnosti 
nemusejí být odborně kvalifikovaní v oblasti gramotnosti, avšak absolvují další odborné vzdělávání, 
díky němuž mohou pomáhat žákům rozvíjet odpovídající čtenářské dovednosti a podporovat ve 
školách gramotnostně bohaté prostředí. Ve školním roce 2009/10 působilo patnáct učitelů pro 
podporu gramotnosti podporujících deset tzv. colleges, tj. sítí škol. 

Ve Spojeném království (Skotsko) působí v rámci místních orgánů učitelé se specializací doplňková 
pomoc (Additional Support Needs (ASN)) a jsou přímo zapojeni do výuky žáků, kteří potřebují 
doplňkovou pomoc se svou školní prací, včetně pomoci se čtením. Tito učitelé rozvíjejí svoji odbornost 
pomocí kombinace zkušeností a další odborné přípravy, včetně postgraduálního studia. Společně 
s preprimárními a primárními školami provádějí kolaborativní hodnocení, plánování a aktivity s cílem 
zajistit splnění individuálních potřeb každého dítěte či mladého člověka. 

Ve třech skandinávských zemích – Finsku, Švédsku a na Islandu – mají učitelé, kteří pomáhají 
primárním školám při řešení obtíží žáků se čtením, kvalifikaci pracovníka pro vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, který je rovněž specializován na čtení. Ve Finsku jsou to 
pedagogičtí pracovníci zabývající se speciálními potřebami, kteří absolvují odbornou přípravu v oblasti 
obtíží se čtením jako součást povinného programu. Pomáhají třídním učitelům při různých úkolech: 
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zjišťování čtenářských dovedností žáků; poskytování pomoci při učení v podobě individuálních úloh a 
využívání času; poskytování poradenství; a rozvíjení flexibilních opatření, jako je pružné rozdělování 
do skupin, simultánní výuka apod. Ve Švédsku jsou tzv. Speciallärare, učitelé pro vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou proškoleni mimo jiné v podrobných znalostech 
čtenářských technik a účinných metod pro podněcování a podporu dovedností žáků ve čtení v rané 
fázi. Jedna ze součástí služby pro speciální potřeby na Islandu, která je podporována obcemi, 
zahrnuje náležitou pomoc pro žáky, kteří mají obtíže se čtením a pro učitele, kteří potřebují podporu 
při pomoci žákům s obtížemi ve čtení. Někteří islandští učitelé se specializací na čtení rovněž pracují 
na univerzitách nebo jsou nezávislí a nabízejí kurzy pro učitele. 

Ve velké většině evropských zemí však nejsou žádní učitelé se specializací na čtení, kteří mohou 
pomáhat běžným třídním učitelům v jejich práci s žáky zakoušejícími obtíže se čtením. Namísto toho 
je buď předpokládáno v oficiálních dokumentech nebo hlášeno jako rozšířená praxe, že alespoň jeden 
typ „ostatních“ odborných pracovníků – logoped, (vzdělávací) psycholog a podobně – může být dán 
školám k dispozici, aby pomáhal učitelům s některými úlohami souvisejícími se čtením. K těm může 
patřit hodnocení čtenářských dovedností žáků, pomoc při učení s jednotlivými žáky či malými 
skupinami žáků, a/nebo poskytování rad učitelům a rodičům v otázkách souvisejících se čtením. 

V některých z těchto zemí mají třídní učitelé pro práci s žáky, kteří mají obtíže se čtením, k dispozici 
také specifické výukové materiály, např. centrálně standardizovaná hodnocení, diagnostické testy, 
speciální učebnice či jiné nástroje pro podporu učení (pro více příkladů specifických výukových 
materiálů viz oddíl 1.4.2). 

Kromě všech výše zmíněných odborníků může být někdy pro práci ve třídě a pomoc žákům s obtížemi 
se čtením k dispozici asistent učitele či jiný dospělý. Role těchto typů pracovníků zde však nebyla 
podrobně analyzována (pro některé další informace o asistentech učitelů viz oddíl 1.3). 

Je důležité zdůraznit, že v téměř všech zemích, které nemají učitele specializované na čtení, a 
dokonce i v některých zemích, jež je mají, existují určitá kritéria, která je třeba splnit, či postupy, které 
je třeba dodržet, než je odborná pomoc prakticky zpřístupněna. Výjimky lze najít v Dánsku, Finsku, 
Švédsku, Spojeném království (Skotsko) a na Islandu, kde je odborná pomoc pro žáky s obtížemi ve 
čtení ihned k dispozici v rámci třídy. Ve všech ostatních zemích však oficiální postup obvykle 
vyžaduje, aby se po zjištění problému a prvotní intervenci ze strany učitele zapojili další odborníci, 
například (vzdělávací) psychologové nebo logopedi, a provedli další diagnózy a vyhodnotili obtíže 
daného žáka se čtením. V některých zemích jsou tito další odborníci situováni v centrech 
specializovaných na psychologicko-pedagogické služby, tj. působí mimo školu. Výsledky provedených 
vyhodnocení jsou zpravidla prodiskutovány daným učitelem a ředitelem školy a navržená opatření 
jsou provedena po konzultaci a dohodě s rodiči. Jinými slovy, od chvíle, kdy byly u daného žáka 
zjištěny obtíže se čtením do chvíle, kdy jsou reálně k dispozici podpůrná opatření, může uběhnout 
značně dlouhá doba. Čím déle tyto postupy trvají, tím je pravděpodobnější, že daný žák ještě více 
zaostává ve výuce nejen čtení, ale také všech ostatních školních předmětů, pro něž je čtení klíčové. 

Když má například žák primární školy na Kypru obtíže se čtením, učitel nejprve ve spolupráci s rodiči 
sepíše zprávu o potřebách a obtížích daného žáka. V první fázi se učitel pokouší žákovi pomoci a 
nedosáhne-li se žádného pokroku, zapojí se ředitel školy, který působí jako koordinátor. S pomocí 
všech učitelů daného žáka tento koordinátor shromáždí o žákovi všechny relevantní informace a 
koordinuje poskytovanou podporu. Pokrok žáka se sleduje a vyhodnocuje a kompletuje se potřebná 
dokumentace. V druhé fázi, po alespoň dvou schůzkách rodičů a příslušných učitelů v rámci 
dvouměsíčního období, pokud se u žáka nezaznamená pokrok, požádá škola o pomoc dalších 
odborníků, obvykle vzdělávacích psychologů, a případ daného žáka jim předloží. Po tomto předložení 
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se vzdělávací psycholog vypraví do dané školy a žáka hodnotí, přičemž úzce spolupracuje s učitelem, 
rodiči a dle potřeby s dalšími odborníky. Diagnostikuje-li vzdělávací psycholog daného žáka jako žáka 
s obtížemi ve čtení, považuje se tento žák za žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a jeho 
případ se předá okresnímu výboru pro speciální vzdělávání a odbornou přípravu (20). Poté provede 
vyhodnocení multidisciplinární tým zahrnující dětského psychologa, vzdělávacího psychologa, 
speciálního pedagoga, lékaře, logopeda a jakéhokoli jiného odborníka přesně podle potřeb daného 
případu. Výbor obvykle požádá vzdělávacího psychologa, speciálního pedagoga a učitele daného 
žáka, aby každý vypracoval zprávu o svém hodnocení a doporučeních. Po obdržení těchto zpráv pak 
výbor rozhodne, zda by dítěti měla, nebo neměla být poskytována doplňková pomoc při vzdělávání. 

Na sekundární úrovni se podpůrná opatření pro žáky, kteří se stále potýkají s obtížemi ve čtení, 
v porovnání s primární úrovní liší pouze mírně. V téměř všech evropských zemích, kde je primární 
(ISCED 1) a nižší sekundární (ISCED 2) vzdělávání uspořádáno v jednotné struktuře (21), platí pro 
poskytovanou pomoc stejné podmínky po celou dobu povinné školní docházky. Jedinou odchylku 
najdeme v Lotyšsku, kde na úrovni ISCED 2 vzdělávací orgány již dále neposkytují třídním učitelům 
nebo jiným odborníkům speciální materiály pro žáky s obtížemi se čtením, jako učebnice obsahující 
texty s různou mírou složitosti, testové materiály, pracovní listy pro rozvoj slovní zásoby atd. 

Téměř všechny ostatní země, tj. ty, které nemají jednotnou strukturu, uvádějí, že podpůrná opatření 
pro žáky s obtížemi ve čtení jsou na primární i nižší sekundární úrovni vzdělávání převážně stejné (22). 

Kypr je jedinou zemí, kde se na sekundární úrovni vzdělávání nabízí větší pomoc pro žáky, kteří stále 
čelí obtížím ve čtení. Po standardizovaném testu gramotnosti jsou žáci, kteří dosáhnou velmi nízkých 
výsledků ve čtení, považováni za negramotné a je jim poskytnuta pomocná výuka řečtiny v rozsahu 6 
hodin týdně. Tuto pomocnou výuku však poskytují běžní učitelé řečtiny, kteří neprošli žádnou speciální 
přípravou na diagnostiku či řešení obtíží se čtením, avšak kteří jsou schopni zjednodušit a vysvětlit 
obsah předmětu řečtina a žáky vést. 

V Irsku, Rakousku a Spojeném království (Anglie, Wales a Severní Irsko) se doplňková pomoc na 
sekundární úrovni zaměřuje hlavně na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Navíc v Irsku 
dostávají sekundární školy granty na nákup doporučené řady materiálů a nástrojů včetně 
diagnostických testů, speciálně uzpůsobených čtenářských materiálů, pracovních sešitů pro výuku 
jazyka a gramotnosti, her a softwaru. 

1.4.2.  Iniciat ivy na pomoc žákům, kteř í  mají  obtíže ve čtení 

Poskytnutí odborných pracovníků specializovaných na řešení obtíží se čtením u žáků nepředstavuje 
jedinou dostupnou formu pomoci. Tento oddíl představí vybrané iniciativy, o kterých se soudí, že na 
národní úrovni na školách primární a sekundární úrovně úspěšně pomáhají žákům, kteří se potýkají 
s obtížemi se čtením. Odborníci z jednotlivých zemí měli uvést tři příklady osvědčených postupů ze 
své země; následně byly tyto iniciativy rozděleny podle svých hlavních cílů a aktivit (23). Seznam 
osvědčených postupů není seznamem vyčerpávajícím; jedná se spíše o příklady, jejichž záměrem je 
poskytnout přehled o některých iniciativách v Evropě pomáhajících žákům, kteří mají obtíže v oblasti 
čtenářské gramotnosti či u kterých by se tyto obtíže mohly objevit, a také o dalších iniciativách, jež si 

                                                 
(20) Podle zákona č. 113 odst.1/1999 o vzdělávání a odborné přípravě dětí se speciálními potřebami. 
(21) Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko, Island, 

Norsko a Turecko. 
(22) Belgie (Vlámské a Německy mluvící společenství), Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Litva, Nizozemsko, Polsko, 

Portugalsko, Rumunsko, Spojené království (Skotsko) a Lichtenštejnsko. 
(23) Úplný seznam osvědčených postupů lze nalézt v přílohách. 
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za cíl kladou pečovat o dobrou úroveň čtenářských dovedností, a tím napomoci tomu, aby se předešlo 
obtížím se čtením. 

Většina zemí uvádí alespoň dvě úspěšné iniciativy na pomoc žákům s obtížemi se čtením, přičemž se 
soustředí zejména na včasné rozpoznávání obtíží, poskytnutí pomoci při učení, přizpůsobení 
výukových materiálů a šíření znalostí o tom, jak lze tyto obtíže řešit. Jedinými zeměmi, které příklady 
osvědčených postupů v této oblasti neposkytly, jsou Bulharsko, Estonsko, Lichtenštejnsko a Turecko. 

Neuvádíme zde znovu ani iniciativy probíhající v zemích, kde je běžnou praxí to, že žákům s obtížemi 
ve čtení pomáhá učitel se specializací čtenářská gramotnost (viz oddíl 1.4.1). V tomto oddílu se 
nevěnujeme ani iniciativám zemí, které se zaměřují na pomoc žákům s poruchami učení, jež vyžadují 
uplatnění speciálních vzdělávacích postupů, protože by to překračovalo rámec této studie. 

Mezi příklady osvědčených postupů při řešení obtíží se čtením najdeme velký počet iniciativ, jež se 
soustředí na včasné rozpoznání či včasnou nápravu obtíží ve čtení na základě 
individualizovaného či kolektivního přístupu nebo prostřednictvím kombinace obou přístupů. Například 
v Norsku se projekt „TRAS – včasné rozpoznávání jazykového vývoje“ soustředí na předcházení 
poruchám čtení a psaní tím, že zjišťuje jazykové obtíže již na preprimární úrovni. Projekt TRAS 
poskytuje podklady k pozorování dětí a k dynamické práci s nimi. Podobně byl v Německu vytvořen 
test na obtížná slova (LUST-1 – Leseuntersuchung mit dem Stolperwörter Test), který pomáhá 
učitelům na primární úrovni rozpoznat žáky, kteří mají obtíže se čtením. V Belgii (Francouzské 
společenství) se každé tři roky koná externí hodnocení kompetencí, jichž by v oblasti čtení a psaní 
měli dosáhnout žáci 2. a 5. ročníku primárního a 2. a 5. ročníku sekundárního vzdělávání. Cílem 
tohoto hodnocení není poskytnout žákům osvědčení, nýbrž umožnit učitelům analyzovat výkon žáků a 
pak sáhnout k didaktickým nástrojům a s jejich pomocí řešit obtíže zjištěné z celkových výsledků. 

K iniciativám na pomoc žákům, kteří se potýkají s obtížemi se čtením, prostřednictvím 
individualizovaného přístupu k učení patří i jedna iniciativa v Rakousku (Kriteriengeleitete 
Individualisierung im (Erst-) Leseunterricht). Jejím cílem je individualizovat proces, v němž se žáci učí 
čtení a psaní, tím, že se stanoví soubor kritérií, jež musí každý žák splnit. Po počáteční osmitýdenní 
fázi, v rámci níž se analyzují dovednosti žáků, následuje program systematického rozvoje čtení, jež 
vedou učitelé vyškolení v nejmodernějších výukových metodách a se znalostmi zjištění výzkumu 
v oblasti získávání základních čtenářských dovedností. Žáci pravidelně absolvují testy, které měří 
jejich pokroky, a těm z nich, jejichž výsledky nejsou uspokojivé, se poskytuje individuální pomoc, 
dokud neuspějí. Pokud ve Francii žák, který se nachází na konci cyklu, vykazuje velmi slabé výsledky 
v základních dovednostech, do nichž spadá také čtení, je pro něj navržen individualizovaný program 
(Programme personnalisé de réussite éducative) zahrnující opatření k rozvoji těch dovedností, kterých 
se žákovi nedostává. Na realizaci těchto programů se pak podílí pedagogičtí pracovníci té které školy. 

Další iniciativy se soustředí na zlepšení čtenářských dovedností žáků prostřednictvím interakce a 
sdílení znalostí mezi žáky (další informace o učení založeném na vzájemné pomoci žáků nabízí oddíl 
1.1). Například irská iniciativa nazvaná Čtení ve dvojici (Paired reading) páruje žáky tak, aby žák, 
který je ve čtení slabší, byl ve dvojici s jiným žákem, přičemž oba pak společně čtou. Tato iniciativa se 
ukázala být velmi úspěšnou (Department of Education and Skills, 2009), pokud jde o zlepšení 
hodnocení sebe sama i o gramotnostní dovednosti, a to jak z pohledu slabšího žáka, tak z hlediska 
druhého žáka ve dvojici. V České republice probíhají na některých školách primární i nižší sekundární 
úrovně vzdělávání workshopy vedené učiteli, kteří byli vyškoleni v mezinárodním nevládním programu 
Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Tyto workshopy umožňují žákům včetně těch, kteří se 
potýkají s obtížemi se čtením, společně číst a diskutovat o tom, co přečetli. Ve Slovinsku probíhá 
v jedné primární veřejné škole v Lublani (Osnovna šola Dravlje) pro děti s obtížemi se čtením 
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program, jehož součástí je učení se novým slovům a zlepšení porozumění prostřednictvím širokého 
spektra slovních her. 

Ve Spojeném království (Anglie) (24) zahrnuje model vln národních strategií intervence (National 
Strategies Waves of Intervention) řadu různých přístupů, které se zaměřují na včasné řešení obtíží 
s gramotností v rámci škol. Spadají sem přístupy, které se soustředí na všechny děti, například 
systematická práce s hláskovou metodou výuky čtení, přístupy zaměřené na děti, které těsně 
nedosáhly celostátně očekávaných výsledků, jako např. intervence v malých skupinách či intervence 
individuální, a také intenzivní intervence, jako je „pomoc se čtením“, pro jednotlivé žáky, u kterých 
obtíže se čtením přetrvávají. Ministerstvo pro děti, školy a rodiny (Department for Children, Schools 
and Families) poskytuje místním orgánům a školám pro tyto intervence podporu prostřednictvím 
národního programu Každé dítě je čtenář (Every Child a Reader – ECaR). Záměrem tohoto programu 
je poskytnout dodatečnou podporu pěti až šestiletým dětem, jež patří, co se týče výsledků, k 20 % 
nejslabších dětí v zemi (program nicméně není k dispozici na všech školách), a v rámci ní poskytnout 
pomoc se čtením 5 % výsledkově nejslabších dětí v zemi. 

Některé jiné iniciativy, které v Evropě probíhají, se soustřeďují především na vývoj výukových 
materiálů pro žáky, kteří mají obtíže ve čtení. Ve Spojeném království (Skotsko) vznikl v rámci 
širšího projektu Rady oblasti North Lanarkshire na poli gramotnosti (North Lanarkshire Council 
Literacy Project) program Vedení k aktivní gramotnosti (Active Literacy Pilot), který zvláštní pozornost 
věnuje tomu, aby se zajistilo, že žáci, kteří se v raných fázích čtenářského vývoje potýkají s obtížemi, 
dosáhnou pokroků. Tento projekt poskytuje sady materiálů, které učitelům i žákům nabízejí jasnou 
metodologii a strategie. Příklad výukového materiálu postaveného na IKT najdeme v Rakousku, kde 
se na nižší sekundární úrovni využívá Počítačem podporovaný program k řešení obtíží se čtením 
zároveň s klasickou výukou. Žáci opouštějí na asi 15 minut třídu, aby absolvovali svou denní porci 
vzdělávání na tomto počítačovém programu. Program se ukázal být užitečným podpůrným nástrojem, 
který je pro žáky atraktivní, a vyznačuje se také účinností, protože se využívá pro děti ve věku, kdy si 
už v zásadě osvojily základní čtenářské dovednosti, jež se už dále nevyučují. 

Mezi příklady osvědčených postupů v oblasti pomoci žákům, kteří se potýkají s obtížemi se čtením, 
konečně najdeme také iniciativy, které se zaměřují na šíření znalostí o řešení obtíží ve čtení. 
Například ve Švédsku má jedna taková iniciativa podobu internetové stránky, kterou vytvořila Švédská 
národní agentura pro vzdělanost. Tato stránka zpřístupňuje nápady na projekty pro výuku čtení a práci 
se žáky, kteří se potýkají s obtížemi se čtením (25). Forma webové stránky se považuje za uživatelsky 
příjemný a dostatečně konkrétní způsob, jak přístup k výstupům a nápadům zajistit pro všechny 
učitele, kteří o to projeví zájem. V Portugalsku funguje Národní plán pro výuku portugalštiny, což je 
iniciativa, jejímž cílem je zlepšit výuku portugalštiny na školách primární úrovně vzdělávání, a to 
zvláště pokud jde o porozumění psanému textu a ústní a písemnou komunikaci. Z každé přihlášené 
školy je vybrán jeden učitel, který se následně podrobí ročnímu školení na vysoké škole. Další rok pak 
tento učitel rozšiřuje znalosti, které nabyl, mezi svými kolegy tím, že organizuje školení obdobná těm, 
které podstoupil, pro skupiny učitelů v rámci své školy. 

V Nizozemsku existuje Cena Dr. Mommerse, což je iniciativa, která se zaměřuje na všechny školy a 
usiluje o zlepšení výukových postupů. Tato cena se uděluje školám, jež dosáhly vynikajících výsledků 
v oblasti výuky čtení a jazyka, a mohou tak inspirovat jiné školy ke zlepšení kvality výuky. Obdobná 
iniciativa existuje i ve Španělsku: Národní ceny za výzkum a inovaci v oblasti vzdělávání se udělují 
projektům zaměřeným na různá témata, včetně projektů specializovaných na řešení obtíží se čtením. 

                                                 
(24) Referenčním obdobím pro údaje je rok 2009/10 do 31. března 2010. 
(25) Viz http://www.skolverket.se 
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Závěry 

V průběhu řady let výsledky výzkumů čtenářské gramotnosti ukázaly, jak si děti a mladí lidé osvojují a 
rozvíjejí čtenářské dovednosti, a odhalily, u kterých vyučovacích přístupů byla prokázána největší 
účinnost. Analýza oficiálních řídicích dokumentů (ústředních kurikul) týkajících se čtenářské 
gramotnosti ukazuje, že ve většině zemí tyto dokumenty zpravidla odrážejí postupy doporučované ve 
výzkumné literatuře jako nejúčinnější při umožňování žákům stát se úspěšnými čtenáři. 

Rozvoj mluveného jazyka mladších dětí je velice důležitý pro jejich budoucí osvojování čtenářských 
dovedností. Výzkumy ukazují, že podpora fonologického a fonematického uvědomování v raném 
věku, před jakoukoli systematickou výukou čtení, je stěžejní pro pozdější učení. Většina evropských 
ústředních kurikul obsahuje učební cíle či obsah výuky na preprimární úrovni pro rozvoj těchto raných 
gramotnostních dovedností. Čím dál větší důraz na rané čtenářské dovednosti je rovněž viditelný 
skrze nedávné reformy provedené v pěti evropských zemích. 

Velmi významnou roli hraje rovněž hlásková výuka čtení a výzkumy doporučují, aby byla 
systematická. Většina evropských ústředních kurikul tento druh výuky doporučuje. Žákům, kteří se učí 
číst v jazycích s komplexními ortografickými a sylabickými strukturami, zjevně trvá osvojení znalostí 
spojených s hláskovou metodou déle než žákům učícím se číst v jazycích ortograficky konzistentních. 
Ve všech zemích, kde se žáci učí číst v jazycích s komplexními pravopisnými a sylabickými 
strukturami (Dánsko, Irsko, Francie, Portugalsko a Spojené království) a řídicí dokumenty odkazují 
k hláskové výuce čtení, doporučují tyto dokumenty, aby byla nadále rozvíjena po celou dobu 
primárního vzdělávání. 

Všechny země stanovují učební cíle pro porozumění psanému textu pro primární i nižší sekundární 
vzdělávání. Odráží to obsáhlá doporučení výzkumů týkající se potřeby výuky strategií porozumění 
v každém věku. Tato doporučení rovněž zdůrazňují důležitost založení této výuky na souboru 
strategií, z nichž by žáci měli čerpat při snaze porozumět textům a pamatovat si je. Podle řídicích 
dokumentů je však tato praxe méně rozšířená, neboť pouze asi třetina zemí doporučuje učitelům na 
primární úrovni nebo od nich vyžaduje, aby s cílem zlepšit dovednosti porozumění žáků vyučovali pět 
nebo šest klíčových strategií. Zdá se navíc, že výzkum PIRLS 2006 ukazuje, že v praxi se učitelé při 
výuce porozumění psanému textu možná spoléhají pouze na sumarizační strategie. 

Na nižší sekundární úrovni v pěti zemích či regionech řídicí dokumenty stále odkazují na širokou škálu 
klíčových strategií. Několik zemí klade na strategie porozumění psanému textu o něco menší důraz na 
nižší sekundární úrovni než na úrovni primární. Strategie, o kterých se dokumenty již na primární 
úrovni zmiňují méně často než o jiných (tj. používání kontextových znalostí, sledování vlastního 
porozumění a vizuální znázornění), stejně jako metakognitivní dimenze v porozumění psanému textu 
(tj. žáci zkoumající svůj vlastní proces čtení), se na nižší sekundární úrovni stávají ještě vzácnějšími. 
Sledování vlastního porozumění a metakognitivní dimenze však představují klíčové aspekty výchovy 
samostatných čtenářů s vysokou úrovní dovedností. Ačkoli nelze zjistit žádnou přímou vazbu mezi 
obsahem kurikulárních dokumentů a vyučovaným kurikulem, snížená míra důrazu mezi primární a 
nižší sekundární úrovní na výuku strategií porozumění psanému textu v každém případě vyvolává 
otázky. 

Z údajů o praktických postupech ve školách vyplývá, že některé široce akceptované strategie 
porozumění psanému textu používá většina učitelů, přestože nejsou zmíněny v národních kurikulech. 
Avšak v případech, kdy učitelé nejsou náležitě proškoleni k používání specifických výukových metod 
během jejich přípravného vzdělávání, by zmínky v národních kurikulárních dokumentech mohly 
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pomoci obrátit jejich pozornost na všechny důležité prvky výuky čtení a poskytnout užitečná 
doporučení pro praxi. Pokud se tak nestane, učitelé se musí o vhodných výukových metodách 
dozvědět prostřednictvím navštěvování kurzů, diskuzí s kolegy či samostatným vyhledáváním 
potřebných informací. Za těchto okolností zůstává nalezení těch správných vyučovacích přístupů na 
odpovědnosti jednotlivých učitelů a výsledky se mohou značně lišit, v závislosti na jejich osobních 
schopnostech a iniciativě. 

Výzkumy ukazují, že aktivní zapojení do čtení přispívá k osvojování čtenářských dovedností, a existují 
různé metody, které lze k podnícení aktivního zapojení žáků použít. Některými z nejvýznamnějších 
metod doporučovaných výzkumnou literaturou a evropskými ústředními kurikuly jsou kolaborativní 
učení založené na textu, nabídka různorodých čtenářských materiálů, umožnění žákům číst, co se jim 
líbí, či navštěvování míst, kde lidé přikládají knihám zvláštní hodnotu. 

V šestadvaceti zemích nebo regionech na primární úrovni a osmnácti na nižší sekundární obsahují 
kurikula pokyny týkající se kolaborativního učení souvisejícího se čtením. Většina z nich rovněž 
doporučuje, aby učitelé používali různorodé čtenářské materiály. 9 z nich také poskytuje seznamy 
literárních děl či autorů jako příklady toho, co by žáci mohli číst. Tyto seznamy však nejsou uzavřené a 
jejich výběr se zdá být dostatečně rozsáhlý, aby mohli učitelé vybrat knihy odpovídající dovednostem 
a zálibám svých žáků. Dánské kurikulum jde v tomto směru o něco dále a odkazuje na literární kánon 
15 autorů významných pro dánskou kulturu, s nimiž by se žáci měli setkat, než opustí povinné 
vzdělávání. 

Hodnocení je podle výzkumů nezbytným prvkem výuky, neboť dává učitelům (i žákům) velmi důležité 
informace o slabých a silných stránkách žáků a rovněž o jejich pokroku směřujícímu k vymezeným 
učebním cílům. Avšak pouze v šesti zemích či regionech obsahují řídicí dokumenty výsledkové škály, 
které učitelům pomáhají výkony žáků hodnotit a známkovat. Výsledkové škály lze rovněž použít pro 
účely kontroly, neboť přispívají k většímu vyjasnění a zviditelnění výstupů procesu výuky. 

Zatímco výzkumné důkazy vyzdvihují úspěšné strategie a postupy pro řešení obtíží se čtením, 
kurikula se touto otázkou zabývají jen vzácně. Rozhodnutí, zda a jaký typ pomoci by se měl žákům 
s obtížemi poskytnout, je tak nejčastěji na jednotlivých třídních učitelích. Odborné pracovníky, kteří 
jsou specializovaní na čtenářskou gramotnost a mohou učitelům pomoci při řešení obtíží jejich žáků 
se čtením, nalezneme jen v menšině evropských zemí. Pouze v Irsku, na Maltě, ve Spojeném 
království a ve všech pěti skandinávských zemích mohou učitelé škol primární úrovně požádat 
o pomoc odborných učitelů čtení poskytovanou přímo při vyučování. 

V mnoha zemích nabízejí poradenství a pomoc ve směru obtíží se čtením logopedové, psychologové 
či jiní odborníci, někdy přímo při výuce ve třídě, avšak obvykle mimo třídu i školu. Podle výzkumu 
PIRLS 2006 byla pomocná osoba pracující ve třídě současně s učitelem alespoň někdy k dispozici pro 
přibližně 44 % žáků v EU. Tato čísla však zahrnují i asistenty učitelů či jiné dospělé, kteří často 
neabsolvovali speciální přípravu v oblasti obtíží se čtením. Pro 75 % žáků čtvrtého ročníku nebyl 
odborník v oblasti čtení pro práci přímo ve třídě k dispozici nikdy. Ve většině evropských zemí existují 
úspěšné iniciativy pro řešení obtíží žáků se čtením. Soustředí se zejména na nápravná opatření, 
včasné rozpoznání problémů, adaptované výukové materiály či odborné kurzy pro učitele. 

Žáci se nicméně někdy mohou setkat s obtížemi s přístupem k potřebné pomoci i v těch zemích, kde 
je odborná pomoc k dispozici. Třídní učitel je zpravidla první osobou identifikující žáky, kteří potřebují 
vyšší míru pozornosti, než jaké je obvykle zapotřebí. Údaje z mezinárodních výzkumů však ukazují, že 
učitelé mají tendenci počty žáků, kteří potřebují pomoc, mírně podceňovat. Při diagnóze obtíží se 
čtením by proto pozorování dění ve třídě učiteli mohly užitečně podpořit standardizované nástroje 
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hodnocení. Navíc i když učitel zaznamená, že má určitý žák ve čtení obtíže, administrativní postupy 
pro vyžádání a získání doplňkové pomoci jsou v některých případech velice zdlouhavé. V důsledku 
toho nemusí příslušný žák nezbytnou pomoc dostat okamžitě. Čím déle tyto postupy trvají, tím se 
zvyšuje pravděpodobnost zaostávání daného žáka nejen ve výuce čtení, nýbrž také ve všech 
ostatních školních předmětech, pro něž je čtení nezbytným předpokladem. 
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KAPITOLA 2: ZNALOSTI A DOVEDNOSTI POTŘEBNÉ PRO VÝUKU ČTENÍ 

Jak bylo zdůrazněno v předchozí kapitole, výuka čtení představuje zvláště složitý úkol. K výuce toho, 
jak číst, a ke zlepšování čtenářských dovedností dítěte je zapotřebí do hloubky pochopit, jak se čtení 
rozvíjí, a mít solidní znalosti pedagogické teorie a praxe výuky, včetně výukových metod, zvládání 
třídy a přehledu o vhodných materiálech. Navíc je důležité, aby učitelé drželi krok s poznatky 
z výzkumů týkajících se účinných strategií výuky. Řečeno stručně, výuka čtení vyžaduje široké 
spektrum dovedností, které by měl budoucí učitel získat v rámci přípravného vzdělání učitelů a 
následně průběžně zlepšovat v rámci svého dalšího vzdělávání. 

Tato kapitola úvodem přináší přehled odborné literatury, který se zaměřuje na klíčové prvky 
vzdělávání a rozvoje učitelů, kteří vyučují čtení. V oddílu 2.2 pak následuje sekundární analýza dat 
získaných mezinárodním výzkumem. Tato analýza se zabývá vztahem mezi vzděláním učitelů a jejich 
přístupem ke čtení (opírá se přitom o údaje ze studie PIRLS 2006) a strukturou dalšího vzdělávání 
učitelů, kteří vyučují předměty související se čtením (s využitím dat z průzkumu TALIS 2008). Oddíl 
2.3 popisuje národní politiky v oblasti přípravného vzdělávání a dalšího vzdělávání učitelů, kteří 
vyučují vyučovacímu jazyku, z hlediska toho, jaké stanoví znalosti a dovednosti pro výuku četby. 

2.1. Přehled odborné literatury k tématu vzdělávání a rozvoj učitelů čtení 
Evropská komise (2008c) vyzdvihuje kvalitu pedagogických pracovníků jako jeden z hlavních faktorů, 
jež jsou určující pro znalosti studentů, přičemž studijní úspěch studentů je klíčovou podmínkou toho, 
aby Evropa dosáhla svých cílů na poli hospodářství a sociálního rozvoje. V současném světě 
vzdělávání jsou požadavky kladené na učitelskou profesi rozmanitější a komplexnější než v minulosti. 
Od učitelů se nyní očekává: 

• že se ve své praxi budou více řídit výsledky výzkumů; 

• že zvládnou třídy, jež jsou kulturně i jazykově stále heterogennější; 

• že flexibilně přizpůsobí svou výuku potřebám každého jednotlivce; 

• že budou citlivě přistupovat k problematice kultury a genderu; 

• že budou účinně reagovat na potřeby znevýhodněných žáků či žáků s poruchami učení či 
chování. 

K dalším výzvám, před kterými dnešní učitelé stojí, patří schopnost udržet krok s vývojem nových 
technologií, rychle se rozvíjejícími oblastmi lidského poznání a novými přístupy k hodnocení studentů. 

Podle řady studií může kvalitní výuka zlepšit znalosti a dovednosti žáků bez ohledu na nevýhody 
pramenící z jejich případného méně příznivého socioekonomického zázemí. Například Wenglinsky 
(2000) dokázal, že kvalita výuky má na výkonnost amerických žáků v matematice a přírodních vědách 
(měřeno celostátním standardizovaným testem žáků v 8. ročníku) srovnatelný vliv jako 
socioekonomický status. 

Pokud jde o čtení, uznává se také klíčová úloha, kterou hrají učitelé tím, že umožňují studentům učit 
se účinně. Americká federace učitelů odhaduje, že v účinném výukovém prostředí má s učením se 
čtení obtíže jen malé procento žáků (American Federation of Teachers, 1999). 
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Řada studií zdůrazňuje souvislost mezi kvalifikací učitele a výsledky studentů ve čtení. Patří sem 
studie, jež se primárně zabývají širším výzkumem vzdělávání jako faktoru, který ovlivňuje výsledky 
studentů. Například Ferguson (1991) využil rozsáhlou databázi s údaji k téměř 900 školním okrskům 
v Texasu ke zkoumání vlivu kvality výuky, měřené pedagogickými schopnostmi učitelů a jejich znalostí 
předmětu při státní zkoušce opravňující k výuce. Zjistil přitom, že se jedná o faktor, jímž lze velmi 
dobře vysvětlit heterogennost znalostí studentů v různých ročnících primárního a sekundárního 
vzdělávání. Nověji Myrbergová (2007) ukázala, že ti švédští žáci veřejných i soukromých škol ve 
třetím ročníku, které v prvních letech školní docházky učili učitelé s formálním učitelským vzděláním, 
dosáhli v rámci výzkumu PIRLS 2001 lepších výsledků. 

Studie, které se bezprostředněji zaměřily na souvislosti mezi vzděláním učitele a čtenářskou 
dovedností studentů, vykazují obdobné výsledky. Darling-Hammondová (1999) se zaměřila na 
korelaci mezi aprobací učitele a výsledky jeho žáků ve čtení a využila k tomu výsledky v testech 
čtenářských dovedností americké organizace Národní hodnocení vzdělávacího procesu (National 
Assessment of Educational Process). Dospěla k závěru, že žáci, které učili aprobovaní učitelé, dosáhli 
vyššího počtu bodů než žáci, jejichž učitelé aprobaci neměli. Táž badatelka (Darling-Hammond, 
2000a) v rámci rozsáhlého rozboru výsledků amerického bádání v oblasti vztahu mezi kvalitou učitele 
a výsledky žáků zjistila, že kvalifikace učitelů důsledně a přesně předurčovala výsledky studentů. 

Tento přehled literatury se tedy pokusí odpovědět na dvě klíčové otázky: 

• Jaké dovednosti potřebují učitelé, aby byli schopni účinně vyučovat čtenářským 
dovednostem? 

• Které prvky přípravného a dalšího vzdělávání učitelů je nejlépe připravují na to, aby byli 
schopni účinně vyučovat čtení? 

2.1.1.  Dovednosti  potřebné k úč inné výuce čtení 
Podle Mezinárodního sdružení pro čtení (International Reading Association) (IRA, 2007) mají kvalitní 
učitelé čtení hluboké znalosti, jasnou strategii, jsou přizpůsobiví a nad věcmi přemýšlejí, tzn. rozumí 
čtení jako oboru, a zároveň umějí využít strategie učení, které žáky motivují a umožňují jim zapojit se. 
Podobně americký Národní panel pro čtení (National Reading Panel) soudí, že: 

„Učit žáky všech úrovní strategie pro porozumění psanému textu představuje složitý úkol. Učitelé nevystačí se 
suverénním zvládnutím obsahu textu, musí také velmi dobře znát samotné strategie a vědět, které z nich 
nejlépe fungují u kterých typů žáků a témat textů, a vědět, jak nejlépe vyučovat využití strategie a představit jej 
formou modelu“. (NICHD 2000, s. 15). 

Americká studijní skupina pro čtení RAND (RAND Reading Study Group) (2002) vymezila následující 
aspekty, jimiž se vyznačují dobří učitelé čtení ve vyšších ročnících primárního či nižších ročnících 
sekundárního vzdělávání: 

• kladou náročnější otázky, které žáky nutí odvozovat z daného a uvažovat nad rámec textu; 

• pomáhají čtenářům vytvářet souvislosti mezi texty, které tito žáci čtou, a jejich osobním 
životem a zážitky; 

• využívají praktických materiálů ke čtení s odpovídající obtížností; 

• sledují pokrok žáků při čtení a poskytují jim neformální hodnocení. 
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V souvislosti s výukou dospívajících žáků, kteří mají obtíže se čtením, odborná zpráva projektu 
ADORE (Garbe et al., 2009), který proběhl v několika evropských zemích, zdůrazňuje skutečnost, že 
učitelé musí mít příležitost reflektovat to, jak proces čtení a myšlení probíhá u nich samotných a také 
u jejich žáků. Kromě důkladné akademické přípravy je nadto zapotřebí postupně rozvíjet odborné 
znalosti o výuce čtení jakožto součást schopnosti přizpůsobit se. Učitelé musí neustále rozvíjet své 
odborné znalosti a brát přitom v potaz rostoucí demografickou heterogennost žáků ve třídě, rozšiřující 
se souvislosti gramotnosti a stále rozsáhlejší spektrum dostupných materiálů. 

2.1.2.  Př ípravné a další  vzdě lávání uč i telů  z  hlediska úč inné výuky čtení 
Ačkoliv má vzdělání učitele výrazný vliv na výsledky žáka v oblasti čtenářské gramotnosti, výzkum 
toho, jak se učitelé připravují na výuku čtení, je disciplínou mladou (Moats, 2004). Ve své meta-
analýze empirického bádání ke vzdělání učitelů v oblasti čtení, která vznikla ve Spojených státech, 
Riskoová a kol. (2008) poznamenávají, že 82 studií, kterými se zabývali, bylo většinou malého 
rozsahu. Autoři této meta-analýzy shledali, že výsledky výzkumů často nepostačují k tomu, aby se 
vymezily konkrétní prvky vzdělávacích programů pro učitele, které mají vliv na dosažené výsledky 
žáků ve třídách, v nichž tito budoucí učitelé učí. 

Následující dva oddíly se pokoušejí představit výsledky studií k přípravě učitelů na výuku čtení, které 
dospěly k obdobným závěrům. Vzhledem k neexistenci obdobného výzkumu pro Evropu se 
následující oddíly z větší části vztahují na americký vzdělávací systém, což může omezovat jejich 
platnost v rámci evropských zemí. 

P ř í p r a v n é  v z d ě l á v á n í  u č i t e lů  z  h l e d i s k a  v ý u k y  č t e n í  

Délka a obsah přípravného vzdělávání představují dva aspekty vzdělávání učitele, jež mají na 
výsledky studentů pravděpodobně největší vliv. 

Na základě srovnání krátkodobých programů s regulérními vzdělávacími programy pro učitele, které 
byly schváleny státem, vyjádřila Darling-Hammondová (2000b) k těmto krátkodobým programům řadu 
výhrad. Podle ní měly tyto programy tendenci soustředit se na obecné učitelské dovednosti spíše než 
na specifickou pedagogiku relevantní pro jednotlivé předměty, na jednotlivé techniky spíše než na 
spektrum různých metod a na poskytnutí konkrétních aktuálních rad spíše než na výzkum či teorii. 
Učitelé, kteří za sebou nemají kvalitní pedagogické vzdělání, se často opírají o jediný kognitivní a 
kulturní pohled, který jim ztěžuje pochopení životní zkušenosti, perspektivy a znalostního základu 
žáků, kteří se od těchto učitelů odlišují. Rozšířené programy (typicky programy pětileté) se zdají být 
účinnější. Učitelé, kteří studují v těchto programech, se naučí chápat výuku jako činnost bytostně se 
vzpírající rutině, v rámci které rozvíjejí výukové strategie, jimiž je možno oslovit různé žáky. 

V posledních letech věnovala IRA významné úsilí bádání o tom, jak připravit učitele ve Spojených 
státech na výuku čtení. Komise pro kvalitní přípravu učitelů základních škol na výuku čtení 
Mezinárodního sdružení pro čtení (IRA Commission for Excellence in Elementary Teacher Preparation 
for Reading Instruction) vybrala a vymezila kvalitní univerzitní studijní programy ve Spojených státech. 
Tato komise po tři roky sledovala 101 absolventů, přičemž si všímala jejich metod a měřila kvalitu 
výuky a učení ve třídách na základních školách, kde tito absolventi působili (IRA, 2003). Výsledná 
studie vymezila společné rysy studijních programů, jimiž prošli učitelé těch žáků, kteří si, co do počtu 
bodů, vedli při porozumění psanému textu v rámci standardizovaných testů lépe než žáci jiných 
zkušených učitelů. Později doplnila IRA výsledky této studie rozsáhlým přehledem literatury, která se 
empiricky zabývá vzděláváním učitelů ve čtení (Risko et al., 2008), který sestavila Pracovní skupina 
pro vzdělávání učitelů (Teacher Education Task Force).  
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Syntéza těchto různých typů výzkumu umožnila IRA vymezit šest klíčových prvků, jež by měla 
příprava učitelů zahrnovat: 

• „Základy výzkumu a teorie – učitelé musí získat důkladné znalosti o vývoji jazyka a čtení a také znalosti teorie 
učení a motivace, aby získali kvalitní základ pro svá rozhodnutí stran výuky. 

• Strategie na úrovni slova – učitelé musí být připraveni tak, aby u svých žáků dokázali rozvíjet znalost významu slov 
a technik k určení slov různými strategiemi, a to včetně studia fonémického základu mluveného jazyka, výuky 
hláskové metody pro účely čtení a využití syntaxe a sémantiky jako opory pro poznávání slov a sledování sebe 
sama. 

• Strategie pro porozumění na úrovni textu – učitelé musí být připraveni tak, aby byli schopni vyučovat různým 
strategiím, jež mohou žáci využít k uchopení významu textu jako celku, a sledovat, jak žáci textu rozumí. Učitelé 
musí vědět, v čem může výuka slovní zásoby (významu slov) a plynulosti čtení napomoci porozumění a jak jí lze 
využít k rozvinutí schopnosti kriticky analyzovat texty, které předkládají více různých úhlů pohledu. 

• Vazba mezi čtením a psaním – učitelé musí být připravení tak, aby byli schopni vyučovat své žáky strategiím, jež 
umožňují propojit psaní s četbou literárních či informativních textů, a napomoci tak porozumění. Pozornost musí 
učitelé věnovat i výuce pravidel psaní. 

• Přístup k výuce a materiály – učitelé musí být připraveni tak, aby byli schopni vhodně a pružně vybírat z řady 
výukových strategií a materiálů a využívat je. 

• Hodnocení – učitelé musí být připraveni tak, aby byli schopni použít vhodných metod k hodnocení žáků, které 
poskytnou zpětnou vazbu, jež při rozhodování stran výuky a úvahách o ní umožní citlivě reagovat na zjištěné 
skutečnosti.“ (IRA 2007, s. 2). 

U všech těchto šesti prvků by účinná příprava učitelů na výuku čtení měla čerpat z uceleného 
výzkumu toho, jak se žáci zlepšují ve čtení a jak jim mohou učitelé pomoci výukou. 

Průzkum vzdělávacích programů pro učitele, který provedlo sdružení IRA roku 2003, také podtrhává 
význam spojení znalostního základu s pestrou pedagogickou praxí při studiu. Kvalitně fungující vazba 
mezi teorií a praxí a mezi pracovníky školy a univerzity se široce přijímají jako charakteristický rys 
kvalitních přípravných programů pro učitele (Darling-Hammond, 2000c). Z hlediska přípravy 
budoucích učitelů má vysokou hodnotu různorodá praxe v rámci studia, při níž je možno seznámit se 
s kvalitními modely výuky četby (Darling Hammond a Bransford, 2005). Vhodná rovnováha mezi teorií 
a praxí umožňuje, aby bylo na výuku nahlíženo jako na činnost, jejímž obsahem je řešení problémů či 
výzkum praxí a která úzce souvisí s tím, jak se žáci učí, a s jejich pokrokem (Garbe et al., 2009). 

Pro budoucí učitele představuje aplikace teoretických znalostí v praktické situaci příležitost 
k rekonstrukci svých dřívějších přesvědčení, jež nejsou v souladu s kvalitní výukou čtení. Výše 
zmíněný přehled literatury zpracovaný Pracovní skupinou pro vzdělávání učitelů naznačuje, že posuny 
v přesvědčení u studentů přípravných programů pro učitele lze přičíst důsledné vazbě mezi 
teoretickými základy, se kterými se seznámili během kurzů, a pečlivě strukturovanou praxí během 
studia probíhající pod náležitým dohledem. Tyto posuny pak mohou vést k tomu, že si budoucí učitelé 
při výuce žáků, kteří mají obtíže se čtením, věří, a nesvádějí jejich obtíže pouze na faktory, které 
souvisí s domácím prostředím, v němž dítě vyrůstá. 

Vedle pedagogické praxe na školách lze teoretické základy ilustrovat také v kurzech v rámci 
učitelských vzdělávacích programů. Podle hlavních výsledků výše uvedeného přehledu je 
u začínajících učitelů pravděpodobné, že použijí spíše výukové metody, s nimiž se seznámili na 
univerzitě a zároveň si je v rámci své praxe pod dohledem vyzkoušeli, než výukové metody, o kterých 
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pouze četli v učebnicích. Je doloženo, že si studenti učitelských vzdělávacích programů z látky 
odnesou více, pokud se k výuce přistupuje metodou „naučit se a prakticky vyzkoušet“. 

Rozsáhlý výzkum toho, jak se mění povaha čtení v souvislosti s vlivem současných komunikačních 
technologií, vedl sdružení IRA (2009) k doporučení, aby byl tento aspekt rovněž zohledněn 
v přípravném vzdělávání učitelů. V praxi by si tedy budoucí učitelé měli osvojit metody, které umožňují 
naučit žáky čtenářským dovednostem, které si žádá práce s novými médii, jež se neustále objevují. 

D a l š í  v z d ě l á v á n í  z  h l e d i s k a  v ý u k y  č t e n í  

Kvalitní další vzdělávání učitelů představuje významný faktor, jímž lze zlepšit čtenářskou gramotnost 
žáků. Výsledky výzkumů ukazují, že se na úspěšném dalším vzdělávání podílí dlouhodobá 
perspektiva. Biancarosaová a Snowová jsou zastánkyněmi dalšího vzdělávání v oblasti dovedností 
relevantních pro výuku čtenářské gramotnosti, přičemž se tímto dalším vzděláváním: 

„nerozumí klasický jednorázový workshop ani krátkodobá série workshopů, nýbrž stálé a dlouhodobé další 
vzdělávání, které s větší pravděpodobností povede k trvalým pozitivním změnám z hlediska znalostí učitelů a jejich 
technik.“ (Biancarosa a Snow 2006, s. 20). 

Při vymezení toho, jaké prvky kvalitní další vzdělávání obsahuje, Andersová a kol. (2000) také 
zdůrazňují to, že je zapotřebí i jiných typů podpory než krátkodobých workshopů či seminářů. 

Vysoce kvalitní další vzdělávání zaměřené na dovednosti relevantní pro výuku čtenářské gramotnosti 
obnáší také kontakt s dalšími pedagogy v rámci školy a v širším slova smyslu i dalšími odborníky na 
čtenářskou gramotnost. Snowovou a kol. (2005) vedl rozbor dalšího vzdělávání učitelů v oblasti čtení 
ke zdůraznění významu toho, aby další vzdělávání směřovalo ke sdílení znalostí mezi učiteli ve škole. 
Další vzdělávání pro účely výuky četby musí být inkluzivní (tj. musejí se do něj zapojit nejen třídní 
učitelé, ale také koučové gramotnosti, pracovníci odpovědní za učební pomůcky, knihovníci a 
administrativní pracovníci). Měl by také rozvíjet spolupráci v týmu – pracovníci navážou a trvale 
udržují spolupráci, v rámci níž se zlepšením struktury výuky a institucionální struktury s cílem přispět 
k zvýšení gramotnosti dospívajících zabývají všichni pracovníci jako celek (Biancarosa a Snow, 2006). 

Takováto perspektiva souvisí s pojmem „profesní učební společenství“ (professional learning 
community) (Stoll et al., 2006). Tato společenství, jejichž smyslem je podporovat další vzdělávání 
učitelů, lze charakterizovat sdílením hodnot a vizí, jakož i společnou odpovědností za to, co se žáci 
naučí. Zpráva k výzkumnému projektu ADORE ukazuje, jak mohou takovéto týmy spolupracovat, aby 
se na školách zlepšila kvalita výuky čtení pro dospívající: 

„Lidé, kteří se účastní dalšího vzdělávání, naznačují, že tato společenství, v ideálním případě interdisciplinární školní 
týmy, které spolu spolupracují, by měla využívat metodu rozboru ke společné analýze vybraných žákovských prací či 
výkonů žáků ve třídě a k tomu, aby úsilí zaučujících se žáků rozvinula v různé způsoby čtení pro konkrétní obory.“ 
(Garbe et al. 2009, s. 211). 

V rámci dalšího vzdělávání by se měli učitelé také zapojit do učebních aktivit, které jsou obdobné jako 
ty, jež tito využijí se svými žáky, aby se zlepšily jejich dovednosti na poli učebních technik zaměřených 
na bádání a na reflexi (OECD, 2005b). Ve své klíčové práci o použití výzkumu a vědeckého myšlení 
ve vzdělávání, Stanovitchová a Stanovitch (2003) zdůrazňují, že těžiště studia v rámci přípravných 
učitelských studijních programů i dalšího vzdělávání by měl představovat akční výzkum vlastních 
technik budoucího učitele. Ke svému vývoji potřebují učitelé příležitosti a nástroje, aby mohli 
systematicky přemýšlet o svých vlastních metodách (Anders et al., 2000). 
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2.2. Vzdělávání učitelů čtení – výsledky mezinárodních výzkumů 
O vzdělávání učitelů, kteří vyučují předměty související se čtením, pojednáváme ve dvou částech. 
Začínáme analýzou dat o učitelích, kteří vyučují čtenářskou gramotnost ve čtvrtých ročnících 
primárních škol, získaných v rámci výzkumu PIRLS 2006 (pro podrobnosti k průzkumu viz kapitola 
„Výsledky ve čtení: důkazy z mezinárodních výzkumů“), přičemž rozebíráme úroveň vzdělání učitelů a 
jeho obsah a klademe důraz na vztah mezi specializací učitele a přístupem učitelů ke čtení. Druhá 
část tohoto oddílu se opírá o údaje z mezinárodního průzkumu OECD o výuce a učení (Teaching and 
Learning International Survey – TALIS) z roku 2008 zaměřeného na učitele na úrovni ISCED 2, 
přičemž se soustředí na další vzdělávání učitelů vyučujících čtení, psaní a literaturu. 

2.2.1.  Př íprava uč i telů  na výuku čtení pro žáky č tvrtých ročníků  pr imární školy 

Ú r o v e ň  v z d ě l á n í  u č i t e l ů  

V EU roce 2006 učili 55 % žáků čtvrtých ročníků primárních škol učitelé s vysokoškolským vzděláním 
a 22 % žáků učitelé, kteří absolvovali dvouletý či tříletí terciární odborně zaměřený program (1). Ve 
většině zemí učili žáky čtvrtých ročníků učitelé s univerzitním vzděláním, přičemž v Dánsku, 
Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Norsku a na Slovensku bylo těchto učitelů 90 a více procent (Mullis 
et al. 2007, s. 198). V pěti vzdělávacích systémech učili většinu žáků učitelé, kteří absolvovali dvou až 
tříletý odborně zaměřený terciární program (Belgie (Francouzské společenství a Vlámské 
společenství), Německo, Lucembursko a Rakousko) (Ibid.). 

Ve většině evropských zemí došlo během několika posledních desetiletí k modernizaci požadavků na 
přípravné vzdělávání učitelů primárních škol. V současnosti učitelé primárních škol obvykle absolvují 
akademicky zaměřené univerzitní programy; aktivní učitelé s nižší úrovní kvalifikace většinou začali 
v této profesi působit o několik let dříve. V rámci evropských zemí, které se zúčastnily výzkumu 
PIRLS 2006, učili učitelé bez terciárního vzdělání většinu žáků pouze v Itálii (66 %) a Rumunsku 
(54 %) (Mullis et al. 2007, s. 198). V poslední době dochází v těchto zemích ke změnám, nicméně se 
zdá, že každá z nich se vydala jinou cestou. V Itálii bylo v roce 1998/99 zavedeno přípravné 
vzdělávání učitelů primárního vzdělávání na terciární úrovni, a počet učitelů s vysokoškolským 
vzděláním se tak postupně zvyšuje. Naopak v Rumunsku v letech 2000-2005 vedl nedostatek učitelů 
k znovuzavedení vzdělávacího programu pro učitele na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání, 
přičemž takto mají být nahrazeny programy na úrovni terciární. 

Údaje z výzkumu PIRLS 2006 ukazují, že učitelé s vyšším vzděláním jsou častěji mladší a méně 
zkušení. V evropských zemích se průměrný věk učitelů čtvrtých ročníků s vysokoškolským vzděláním 
pohyboval mezi 30 a 39 lety, přičemž tito učitelé měli zhruba 15 let učitelské praxe. Většina z těch 
učitelů, kteří absolvovali dvou či tříleté terciární odborně zaměřené programy, byla ve věku mezi 40 a 
49 lety a měla přibližně 20 let praxe. V Bulharsku, Španělsku, Francii, Slovinsku a Švédsku je tento 
generační rozdíl zvláště patrný. Například ve Francii učili 18 % žáků učitelé, kteří dosáhli pouze 
vyššího sekundárního vzdělání, přičemž všichni z nich byli starší 40 let. Tento rozdíl vznikl v roce 
1979, kdy se vysokoškolské vzdělání stalo formálním požadavkem. Až do té doby bylo pro výuku na 
francouzských primárních školách vyžadováno pouze ukončené vyšší sekundární vzdělání. 

                                                 
(1) Zde i jinde se průměr vypočtený Eurydice vztahuje pouze na ty země EU-27, které se daného výzkumu zúčastnily. Jedná 

se o vážený průměr, v němž podíl každé země odpovídá její velikosti. 
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O b s a h  k u r i k u l a  p r o  v z dě l á v á n í  u č i t e l ů  

Pojednává-li text o vzdělávání učitelů, je případné zvážit nejen jeho úroveň a délku, ale také jeho 
obsah a oblast specializace. Za tímto účelem shromáždil výzkum PIRLS 2006 údaje o tom, do jaké 
míry přípravné vzdělávání učitelů obsáhlo devět konkrétních oblastí: jazyk, literaturu, 
pedagogiku/výuku čtení, psychologii, pomocnou výuku čtení, teorii čtení, jazykový vývoj dítěte, 
speciální pedagogiku a výuku cizího jazyka (2). Analýzou (3) byly zjištěny tři hlavní oblasti specializace 
učitelů, kteří učí žáky čtvrtého ročníku. Jedna oblast specializace obnášela jazyk a literaturu, druhá 
výuku cizího jazyka. Nejúžeji s výukou čtení souvisí specializace, která zahrnuje následujících šest 
oblastí (níže se uvádějí jako ukazatel „měli výuku čtení“): 

• pomocná výuka čtení, 

• jazykový vývoj dítěte, 

• teorie čtení, 

• speciální pedagogika, 

• pedagogika/výuka čtení, 

• psychologie. 

Obrázek 2.1 ukazuje procento evropských žáků čtvrtého ročníku, které učí učitelé, jejichž přípravné 
vzdělávání kladlo důraz na čtení. Podíl žáků, které učili tito učitelé, přesahoval průměr EU (4) 
v Bulharsku, Litvě, Lucembursku, Polsku, Rumunsku, Norsku, ve Spojeném království (Skotsku) a na 
Slovensku, kde 35 až 65 % žáků čtvrtých ročníků učili učitelé, jejichž přípravné vzdělávání kladlo 
důraz na čtení. Naopak v Německu, Francii, Slovinsku učili učitelé, kteří absolvovali studium, jež 
kladno důraz na čtení, žáků méně (10-13 %). 

Aby se zohlednil vztah mezi specializací učitelů a jejich přístupem ke čtení, byl proveden výpočet 
korelace relevantních otázek v dotazníku PIRLS pro učitele (5). Ukázalo se, že korelace mezi 
specializací jazyk a literatura či výuka cizího jazyka a některými přístupy k výuce čtení byla nízká a 
obecně nedosahovala statistické významnosti. Pouze učitelé, jejichž přípravné vzdělávání kladlo 
důraz na oblasti související s výukou čtení (viz obrázek 2.1), udávali, že využívají cílených učebních 
přístupů při výuce žáků čtvrtých ročníků, častěji. 

                                                 
(2) Tyto kategorie byly použity v otázce „Jak dalece jste v rámci svého formálního vzdělání či školení studovali 

následující oblasti?“, přičemž možnosti odpovědi byly následující: „vůbec“, „základní přehled a úvod do tématu“ a 
„jednalo se o oblast, na kterou byl kladen důraz“. 

(3) Analýza hlavních složek s rotací metodou Varimax. Analýza hlavních složek je statistickou metodou, jejímž cílem je 
snížit rozměr dat, a přitom zachovat co největší rozptyl. Metodologické vysvětlení podává Jolliffe (2002). 

(4)  Zde i jinde se srovnání zakládají na testování statistické významnosti s 95% spolehlivostí. Například výsledek, který 
statisticky významně přesahuje průměr EU, či výsledek, který je statisticky významně pod tímto průměrem, 
znamená, že se výsledek dané země liší od průměru EU s 95% spolehlivostí. 

(5) Výpočet korelací proběhl pro specializaci „výuka cizího jazyka“ a dva další ukazatele, které byly konstruovány na 
základě analýzy hlavních složek. Tyto ukazatele měly dostatečnou spolehlivost: Cronbachova alfa u ukazatele „měli 
výuku čtení“ dosahovala hodnoty 0,76 a u ukazatele „jazyk a literatura“ hodnoty 0,75. Cronbachova alfa je 
nejrozšířenějším ukazatelem spolehlivosti neboli vnitřní konsistence škály, který se zakládá na průměrné korelaci 
položek v rámci nástroje výzkumu (vysvětlení nabízí Cronbach (1951) či Streiner (2003)). 
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 Obrázek 2.1: Procento žáků čtvrtého ročníku, které učili učitelé, jejichž přípravné vzdělávání kladlo důraz 
na výuku čtení, 2006 

 
 Země, které se studie nezúčastnily 

 

BE fr BE nl BG DK DE ES FR IT LV LT LU HU 
33,4 32,6 54,9 26,2 13,1 20,2 9,7 26,9 25,8 52,8 41,4 26,2 
NL AT PL RO SI SK SE UK-ENG UK-SCT  IS NO 

25,6 28,8 49,4 65,4 13,4 35,1 27,8 20,8 39,3  25,2 49,5 
Zdroje: IEA, databáze PIRLS 2006. 

Vysvětlivka 
Hodnoty, které se statisticky významně (p<0,05) liší od průměru EU, jsou vyznačeny tučně. 
Důraz na výuku čtení je definován jako 75. percentil ukazatele „měli výuku čtení“ (pomocná výuka čtení, jazykový vývoj 
dítěte, teorie čtení, speciální pedagogika, pedagogika/výuka čtení a psychologie) na evropské úrovni, tzn. že v rámci 
studia daného učitele byl alespoň na tři oblasti z tohoto ukazatele kladen důraz a výuka v ostatních oblastech proběhla 
na úrovni „základní přehled a úvod“, nebo byl důraz kladen na čtyři oblasti, do dvou byl poskytnut úvod a jedna nebyla 
do kurikula zahrnuta. 
Směrodatné chyby viz dodatek na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 

  

Tabulka 1 v přílohách (oddíl 2.2 dodatku) ukazuje průměrné korelace mezi tím, do jaké míry měli 
učitelé výuku toho, jak učit čtení, a nakolik uvádějí, že využívají některé učební přístupy. Tabulka 2 
v přílohách uvádí výčet (podle vzdělávacího systému) těchto korelací, které jsou statisticky významné 
ve více než 10 evropských vzdělávacích systémech. 

Jak vyplývá z dat, učitelé, kteří udávají, že byl v rámci jejich přípravného vzdělání kladen větší důraz 
na výuku čtení, mají tendenci při výuce čtení ve čtvrtých ročnících primárních škol více využívat 
rozmanité přístupy. Tito učitelé častěji: 

• sestavují skupinky žáků s různými schopnostmi, využívají individualizovanou výuku a 
podněcují žáky k samostatné práci; 

• přistupují k čtení jako k aktivnímu procesu a vedou žáky k tomu, aby různým způsobem 
reagovali na to, co četli – aby něco napsali, zodpověděli ústní otázky, vypracovali projekt či se 
účastnili písemného kvízu nebo napsali test; 

• učí žáky různým strategiím čtení (např. strategii rychlého čtení (skimming) či strategii 
vyhledávacího čtení (scanning), sledování sebe sama) a vysvětlují slovní zásobu; 

• používají strategie, které rozvíjejí porozumění psanému textu, a to včetně vymezení hlavních 
myšlenek, anticipace či zobecnění, odvozování a popisu stylu či struktury textu, který si žáci 
přečetli; 

• využívají učebnice a materiály určené dětem i vytvořené dětmi, raději pracují s kratšími než 
s delšími texty a častěji využívají externí knihovny; 
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• využívají různorodějších metod testování např. ústních prezentací, otázky s výběrem z více 
odpovědí k materiálům, které se četly, portfolio (výběr z prací žáka) atd.; 

• věnují zvláštní pozornost rozboru pokroků dítěte, co se týče čtenářských schopností, s jeho 
rodiči (informování rodičů o těchto pokrocích); 

• prohlubují a aktualizují své znalosti prostřednictvím dalšího vzdělávání o čtení, čtením dalších 
knih o výuce (obecně pedagogických i zaměřených konkrétně na čtení) a dalších dětských 
knih. 

Důraz na způsob výuky čtení během přípravného vzdělávání učitelů se tedy zdá souviset s účinnými 
technikami výuky čtení (jak se uvádí v oddílu 2.2.1) a vyšší účastí na dalším vzdělávání. Ti učitelé, 
jejichž přípravné vzdělávání zdůrazňovalo oblasti související s výukou čtení, dokážou využívat 
různých učebních přístupů přizpůsobených potřebám jednotlivců i skupin, což podle přehledu 
výzkumu Myrbergové (2007) o vzdělávání učitelů a čtenářských schopnostech žáků představuje 
v rámci kompetencí učitele klíčovou dovednost. 

S o u v i s l o s t i  m e z i  k v a l i t o u  u č i t e l e  a  d o v e d n o s t m i ,  k t e r é  ž á k  z í s k á  

Ačkoliv existují jasné vztahy mezi obsahem vzdělání učitelů a tím, nakolik tito udávají, že využívají 
účinných výukových přístupů, je obtížné stanovit konkrétní vztah mezi charakteristikou učitele a 
výsledky žáků. Jak už bylo zmíněno, v mnoha zemích mají učitelé stejnou nebo velmi obdobnou 
úroveň formální kvalifikace. V těch zemích, kde se situace liší, je tento rozdíl často dán změnami ve 
vzdělávání učitelů a požadované kvalifikaci. Je proto těžké oddělit vliv vzdělávání učitelů od vlivů 
generačních. Rozdíly mezi kvalifikacemi a četností vyučování strategii čtení navíc existují i v rámci 
jednotlivých zemí. Např. ve Švédsku může být formální aprobace relevantní charakteristikou. Jak 
ukazuje analýza dat z výzkumu PIRLS 2001 pro Švédsko, jejíž autorkou je Myrbergová (2007), žáci, 
které učili učitelé s odpovídající aprobací, dosahovali lepších výsledků než ti, jež učili učitelé bez 
diplomu nebo učitelé, kteří neměli kvalifikaci pro výuku ve vyšších ročnících. 

Izolaci vlivu učitelů ztěžuje mnoho souvisejících faktorů. Např. žáky ve čtvrtém ročníku primární školy 
mohlo už učit i několik různých učitelů, kteří k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti přispěli různým 
způsobem. Obecně lze říci, že – jak konstatují Wayne a Youngs (2003) – většina rozdílů v kvalitě 
učitelů zůstává v rámci výzkumu skryta. 

2.2.2.  Další  vzdě lávání uč i telů ,  kteř í  vyučují  č tení,  psaní a l i teraturu na úrovni 
ISCED 2 

Tento pododdíl se zabývá dalším vzděláváním učitelů, kteří vyučují předměty související se čtením, 
z hlediska obecné míry jejich účasti na dalším vzdělávání, průměrném počtu dní takto strávených, 
typů aktivit, kterých se zúčastní, a vlivem dalšího vzdělávání, který tito učitelé vnímají. Analýza těchto 
skutečností se opírá o odpovědi učitelů na dotazník v rámci mezinárodního průzkumu OECD o výuce 
a učení (TALIS) z roku 2008 a vztahuje se na 16 vzdělávacích systémů, jež jsou součástí sítě 
Eurydice. Souborem, který zkoumal průzkum TALIS, byli učitelé na úrovni nižšího sekundárního 
vzdělávání, kteří vyučovali různé předměty; pro účely této studie se však analýza omezí na učitele, 
kteří na školách zahrnutých do výzkumu vyučovali čtení, psaní a literaturu. Do této kategorie spadá 
čtení, psaní a literatura v mateřském jazyce, vyučovacím jazyce a také v rámci cizího jazyka pro 
mluvčí jiných jazyků (OECD, 2010a). 

Předtím, než se zaměříme na další vzdělávání učitelů čtení, je třeba poznamenat, že učitelé na úrovni 
ISCED 2 často vyučují více než jeden předmět (čtení, psaní a literatura se pro účely této části analýzy 
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pokládají za jeden předmět). V evropských zemích se učitelé na úrovni ISCED 2 obvykle specializují 
na dva předměty, zatímco učitelé s částečnou specializací se vzdělávají ve třech až pěti předmětech, 
které pak učí. V zemích, kde učitelé obecně učí více předmětů, mohou odpovědi na otázky stran 
dalšího vzdělávání brát v potaz i jiné předměty. Jak ukazuje obrázek 2.2, ve vzdělávacích systémech 
EU učilo asi 9 % učitelů čtení, psaní a literaturu, ale žádný další předmět. Sedmnáct procent učitelů 
učilo jeden či více dalších předmětů, obvykle společenské vědy či cizí jazyk. 

 Obrázek 2.2: Procento učitelů, kteří na úrovni ISCED 2 učí čtení, psaní a literaturu jako svůj jediný předmět, 
a učitelů, kteří je učí ve spojení s dalšími předměty, 2008 

 
 

 Čtení a další předměty Pouze čtení Země, které se studie nezúčastnily 
 

  EU BE nl BG DK EE IE ES LT HU MT AT PL PT SI SK NO TR 
Čtení a další předmět(y) 16,7 15,1 6,1 39,7 7,4 26,7 16,9 14,6 12,4 19,0 26,7 13,2 10,3 15,3 21,2 42,0 21,5 
Pouze čtení 9,3 7,2 11,3 2,3 12,0 7,9 11,9 11,7 7,5 15,6 2,2 10,9 6,5 12,4 4,0 1,8 9,7 
Celkem 26,0 22,3 17,4 42,0 19,3 34,6 28,8 26,3 20,0 34,6 28,9 24,1 16,8 27,6 25,2 43,8 31,2 

Zdroj: OECD, databáze TALIS 2008. UK (1): UK-Anglie, Wales, Severní Irsko 

Vysvětlivka 
Čtení zahrnuje i psaní a literaturu. 
Pokud bylo na podotázku „jaký předmět učíte?“ odpovězeno „žádný“, považovala se tato odpověď za odpověď chybějící 
(ve zúčastněných zemích EU dosáhl počet chybějících hodnot 2,8 %). 
Směrodatné chyby viz dodatek na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 

Poznámky k jednotlivým zemím 
Itálie: Otázka na specializaci učitelů byla vynechána. 
Nizozemsko: Tato země nesplnila standardy stran vzorku, údaje pro tuto zemi proto mezinárodní srovnávací tabulky a 
analýzy vynechávají. 

  

Podíl učitelů, kteří vyučují čtení, psaní a literaturu se v jednotlivých evropských zemích poněkud liší. 
V Dánsku a Norsku vyučovalo předměty související se čtením alespoň nějakou část svého pracovního 
týdne více než 40 % učitelů, jen velmi málo (méně než 3 %) jich však vyučovalo pouze čtení, psaní a 
literaturu. V Bulharsku a Estonsku většina učitelů, kteří vyučovali čtení, psaní a literaturu, učila pouze 
tento předmět. 

Rozdíly mezi zeměmi v dalším vzdělávání učitelů čtení, psaní a literatury odrážejí obecně odlišnou 
organizaci dalšího vzdělávání. Oproti dalšímu vzdělávání učitelů jiných předmětů zde panuje jen velmi 
málo rozdílů. Tento oddíl proto většinou popisuje, jak se obecný rámec dalšího vzdělávání rozvoje 
odráží ve struktuře dalšího vzdělávání učitelů čtení, psaní a literatury. Iniciativy v oblasti dalšího 
vzdělávání, které se zvláště zaměřují na učitele čtení, jsou pojednány v oddíle 2.3.6. 

Podle dat z průzkumu TALIS se alespoň 90 % učitelů ze zúčastněných evropských zemí, kteří vyučují 
čtení, psaní a literaturu, během posledních 18 měsíců zúčastnilo alespoň jedné aktivity dalšího 
vzdělávání. V Estonsku, Litvě, Polsku a Slovinsku byl podíl účastnících se učitelů nejvyšší a 
dosahoval přes 98 %. Rozdíly v účasti na dalším vzdělávání mezi jednotlivými evropskými zeměmi 
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jsou patrné na průměrném počtu dní strávených dalším vzděláváním (viz obrázek 2.3), který se 
pohybuje od 5 dní v Irsku po 26 dní ve Španělsku. Učitelé, kteří vyučují předměty související se 
čtením v EU, strávili dalším vzděláváním v průměru 18 dní (mediánová (6) hodnota 10), z nichž 8 bylo 
povinných. Ve Španělsku byl počet těchto dní výrazně vyšší, učitel čtení, psaní a literatury zde 
různými aktivitami v rámci dalšího vzdělávání strávil v průměru 26 dní (medián byl 20 dní). Zhruba 
čtvrtina učitelů čtenářské gramotnosti ve Španělsku strávila dalším vzděláváním během 18 měsíců 
před průzkumem TALIS 40 či více dní. Ve Španělsku je další vzdělávání jasně navázán na kariérní 
postup a zvýšení platu: Například učitelé, kteří se zapíší na určitý objem dalšího vzdělávání, mohou 
obdržet prémie (Eurydice, 2008). Toto je však odrazem obecné organizace dalšího vzdělávání, a 
nejedná se tedy o něco, co by se zvláště týkalo učitelů čtení, psaní a literatury. 

 Obrázek 2.3: Průměrný počet dní dalšího vzdělávání, které za posledních 18 měsíců absolvovali učitelé 
čtení, psaní a literatury na úrovni ISCED 2, 2008 

 
 

 Další vzdělávání povinné  Další vzdělávání nepovinné Země, které se studie nezúčastnily 
 

  EU BE nl BG DK EE IE ES LT HU MT AT PL PT SI SK NO TR 
Povinné další vzdělávání 8,0 2,8 9,1 3,9 6,8 2,4 13,9 6,6 8,0 5,0 3,3 8,2 7,6 4,7 3,6 4,1 9,6 
Nepovinné další vzdělávání 9,8 4,2 6,7 5,8 6,5 2,9 12,4 5,1 8,2 2,5 7,7 12,8 7,1 3,8 2,8 5,2 0,7 
Celkem 17,8 7,0 15,8 9,7 13,3 5,3 26,3 11,7 16,3 7,5 11,0 21,1 14,7 8,5 6,5 9.3 10.3 

Zdroj: OECD, databáze TALIS 2008. UK (1): Anglie, Wales, Severní Irsko 

Vysvětlivka 
Extrémní hodnoty silně ovlivňují průměr, proto byly odpovědi nad 99. percentil úrovně EU považovány za chybějící. Do 
analýzy byly zařazeny pouze hodnoty pod 120 dní (tj. asi 5 měsíců) dalšího vzdělávání. Takto vynechány byly některé 
z hodnot pro Vlámské společenství Belgie (0,3 %), Bulharsko (4,2 %), Polsko (5,1 %) a Portugalsko (1,2 %). 
Směrodatné chyby viz dodatek na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 

Poznámky k jednotlivým zemím 
Itálie: Otázka na specializaci učitelů byla vynechána. 
Nizozemsko: Tato země nesplnila standardy stran vzorku, údaje pro tuto zemi proto mezinárodní srovnávací tabulky 
a analýzy vynechávají. 

  

Ve všech analyzovaných zemích se učitelé vyučující předměty související se čtením účastnili aktivit 
dalšího vzdělávání dobrovolně. Turecko bylo jedinou zemí, kde bylo téměř veškeré absolvované další 
vzdělávání povinné. Ve všech ostatních evropských zemích byla alespoň třetina dní dalším 
vzděláváním strávena nepovinně. Nejvyšší počet nepovinných dní dalšího vzdělávání, tj. 12-13 dní 
během posledních 18 měsíců, absolvovali učitelé čtení, psaní a literatury ve Španělsku a Polsku. 
Odpovědi stran povinného dalšího vzdělávání však mohou být ovlivněny subjektivními vjemy učitelů. 
Například ve Španělsku je „celoživotní vzdělávání pro učitele právem i povinností“ (7), ale návštěva 

                                                 
(6) Mediánový počet dní je hodnota, která dělí rozložení počtu dní strávených dalším vzděláváním na dvě stejně velké 

skupiny, přičemž polovina respondentů absolvovala větší než mediánový počet dní a druhů polovina počet menší. 
(7) Zákon o vzdělávání 2/2006, článek 102.1. 
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konkrétních akcí dalšího vzdělávání dobrovolná. Učitelé proto mohou vnímat další vzdělávání jako 
povinný, protože jsou na něj navázány prémie zvané „příspěvek za další pedagogické vzdělávání“. 

V EU učitelé, kteří vyučují předměty související se čtením, v průměru uváděli, že se aktivit v rámci 
dalšího vzdělávání zúčastnili o jeden den déle než učitelé ostatních předmětů. Tento rozdíl jde však 
hlavně na vrub Maďarska, kde učitelé vyučující předměty související se čtením absolvovali o dva dny 
dalšího vzdělávání více než učitelé ostatní (celkem zde učitelé čtení absolvovali 16 a ostatní učitelé 14 
dní dalšího vzdělávání). 

Přehled literatury (viz oddíl 2.1) vyzdvihl skutečnost, že stálé a dlouhodobé další vzdělávání má větší 
přínos než krátké jednorázové workshopy či kurzy. Jak však naznačuje obrázek 2.4, kurzy/workshopy 
k tématům či metodám souvisejícím se čtením nebo k jiným tématům souvisejícím se vzděláváním 
představovaly bezpochyby nejčastější formu dalšího vzdělávání. V EU se v průměru 86 % učitelů 
čtení, psaní a literatury zúčastnilo během posledních 18 měsíců alespoň jednoho kurzu či workshopu. 
Procento těchto učitelů bylo vysoké v Estonsku, Litvě, Polsku, Rakousku a na Maltě (přes 90 %), 
zatímco v Maďarsku, Turecku, Norsku a na Slovensku bylo o něco nižší (53-76 %). Velmi častá byla i 
další forma jednorázového vzdělávání – konference. Přibližně polovina učitelů čtení, psaní a literatury 
se zúčastnila konferencí či seminářů, v rámci kterých učitelé či badatelé představovali výsledky svého 
výzkumu a rozebírali problémy související se vzděláváním. 

Provádění výzkumu představuje, na rozdíl od krátkodobých kurzů a konferencí, trvalou formu dalšího 
odborného vzdělávání a umožňuje učitelům získávat vlastní znalosti o účinné výuce a učení. Je proto 
povzbuzující, že v EU v průměru 40 % učitelů uvedlo, že se zapojilo do výzkumu, ať už individuálně či 
v rámci kolektivu. Přes 50 % učitelů takto učinilo v Dánsku, Španělsku, Litvě a Portugalsku. Jen velmi 
málo učitelů (méně než 15 %) se nicméně věnovalo výzkumné činnosti v Maďarsku, Norsku a na 
Slovensku. Průměrný počet učitelů, kteří se účastnili programů k získání kvalifikace/akademické 
hodnosti, byl nižší než počet těch, kteří se účastnili výzkumu, což naznačuje, že výzkumu se běžně 
věnují také učitelé, kteří nejsou posluchači formálního studijního programu. Jak vysvětluje Ritchieová 
(2006), většina učitelů se zapojí do výzkumu na osobní požádání. Učitelé, kteří už sami výzkum 
provádějí, se obrátí na své kolegy, aby se ke kolektivní reflexi a bádání připojili. 

Účast na formálním vzdělávání učitele představovala méně častou formu dlouhodobého trvalého 
dalšího vzdělávání. V EU v průměru čtvrtina učitelů vyučujících předměty související se čtením 
studovala program k získání kvalifikace/akademické hodnosti. Počet takto studujících učitelů byl vyšší 
v Bulharsku a Litvě, kde tyto programy studovalo 46-50 % učitelů. Systém kariérního postupu v těchto 
zemích spojuje získání těchto formálních kvalifikací s významnou odměnou. 
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 Obrázek 2.4: Procento učitelů vyučujících čtení, psaní a literaturu na úrovni ISCED 2, 
kteří se během posledních 18 měsíců zúčastnili aktivit dalšího vzdělávání, 
rozdělení podle typu, 2008 

 Kurzy Konference 

Kvalifi-
kační 

programy Hospitace Sítě Výzkum Mentorování  

 

 Země, které se studie nezúčastnily 
 

 EU BE nl BG DK EE IE ES LT HU MT AT PL PT SI SK NO TR 

Kurzy  86,3 87,4 81,6 85,7 94,9 83,2 86,5 96,9 75,6 92,4 93,0 93,0 83,4 88,7 53,3 72,6 67,5 

Konference 50,2 33,9 43,2 42,7 58,4 37,8 41,1 69,8 46,2 48,6 52,0 70,7 60,4 77,1 37,9 39,2 68,9 

Kvalifikační  
programy 25,2 19,3 50,5 15,3 30,5 11,9 18,2 45,6 29,4 18,7 20,7 35,5 26,7 8,7 38,8 17,7 20,3 

Hospitace 20,2 15,4 19,2 8,8 60,2 5,6 15,6 60,0 43,9 12,8 11,1 17,7 29,3 6,9 32,9 19,1 21,9 

Sítě 36,5 25,3 25,2 44,8 47,7 43,3 22,4 42,4 47,2 38,7 35,9 61,5 13,6 71,5 37,2 34,3 43,9 

Výzkum 42,0 29,9 30,1 53,2 30,0 26,2 51,2 53,2 14,3 39,4 28,6 45,3 51,0 20,7 13,2 11,0 40,2 

Mentorování 35,7 23,8 33,7 17,1 34,4 16,9 25,4 45,0 52,0 16,3 18,7 68,7 17,5 28,0 66,0 23,4 36,1 

Zdroj: OECD, databáze TALIS 2008. 
Směrodatné chyby viz dodatek na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 

Poznámky k jednotlivým zemím 
Itálie: Otázka na specializaci učitelů byla vynechána. 
Nizozemsko: Tato země nesplnila standardy stran vzorku, údaje pro tuto zemi proto mezinárodní srovnávací tabulky a 
analýzy vynechávají. 
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Celá studie velmi zdůrazňovala význam spolupráce učitelů, týmové práce a sdílení znalostí. Nicméně 
vzájemná podpora mezi kolegy představuje poměrně neobvyklý způsob formálního dalšího 
vzdělávání. Asi 35 % učitelů využívalo sítě pro vzájemnou spolupráci kolegů a stejný podíl se jich 
účastnil mentorování (včetně hospitací kolegů a koučování). Zhruba polovina učitelů se během 
posledních 18 měsíců zúčastnila alespoň jedné z těchto forem dalšího vzdělávání založených na 
spolupráci s kolegy. Naopak vzájemná podpora mezi kolegy se zdá být oblíbenou formou dalšího 
vzdělávání v mnoha středoevropských a východoevropských zemích (Litva, Maďarsko, Polsko, 
Slovinsko a Slovensko). V Polsku 60-70 % učitelů, kteří vyučují předměty související se čtením, 
udávalo, že se účastní jak vytváření sítí pro spolupráci, tak mentorství. Může to souviset se 
skutečností, že polský ekvivalent výrazu „sítě pro spolupráci“ mohl být pochopen jako neformální 
spolupráce. Pravděpodobnějším vysvětlením by však mohl být věk učitelů. Ve srovnání s jinými 
zeměmi jsou v Polsku učitelé relativně mladí, a mnoho z nich se tedy i nadále v rámci svého 
zaškolování účastní mentorování. 

Nejméně rozšířenou formou dalšího vzdělávání byly hospitace na jiných školách. Pouze pětina učitelů, 
kteří vyučují předměty související se čtením, udala, že se do této formy dalšího vzdělávání zapojila. 
Hospitace byly přesto velmi časté v Estonsku a Litvě, kde zhruba 60 % učitelů čtení, psaní a literatury 
absolvovalo během předchozích 18 měsíců alespoň jednu návštěvu jiné školy. V rámci procesu, který 
vede k získání aprobace, učitelé v Litvě chodí hospitovat a jejich hodiny jsou samy předmětem 
hospitace, zatímco v Estonsku díky sdružením učitelů jednotlivých předmětů přetrvává z dob 
Sovětského svazu velmi živá tradice návštěv jiných škol. 

Z hlediska zapojení do dalšího vzdělávání v Evropě lze pro konkrétní země rozlišit určité opakující se 
struktury. Jak ukazuje obrázek 2.4, učitelé čtení, psaní a literatury v Belgii (Vlámské společenství) a 
Norsku udávali míru účasti na všech formám dalšího vzdělávání, která byla na úrovni průměru EU či 
nižší, přičemž zde účast na kurzech během posledních 18 měsíců udalo asi 16-19 % učitelů předmětů 
souvisejících s čtením. Naopak učitelé předmětů souvisejících se čtením v Litvě a Polsku udávali u 
všech forem dalšího vzdělávání míru účasti, která převyšovala průměr EU. V těchto zemích většina 
učitelů uvedla, že se zúčastnili řady různých forem dalšího vzdělávání. Více než 90 % učitelů tedy 
během posledních 18 měsíců absolvovalo alespoň dva různé, a více než 80 % alespoň tři různé typy 
dalšího vzdělávání. 

Rozdílnou míru účasti na dalším vzdělávání lze dát do souvislosti s opatřeními, která konkrétní země 
přijímají k tomu, aby motivovaly učitele k účasti na dalším vzdělávání. Například učitelé ve Španělsku, 
kde je na další vzdělávání jasně navázán kariérní postup a zvýšení mzdy, stráví dalším vzděláváním 
nejvyšší počet dní. Podobný systém odměňování existuje také v Litvě a Polsku, které se pyšní vysoce 
rozvinutou a zavedenou tradicí dalšího vzdělávání (Ministerstwo Edukacji Narodowej/IBE, 2009) a kde 
se téměř všichni učitelé účastní několika různých forem dalšího vzdělávání. V Litvě je úspěšné 
dokončení programů dalšího vzdělávání jednou z hlavních podmínek pro postup do vyšší kvalifikační 
kategorie, na kterou je navázána vyšší mzda (Eurydice, 2008). V Litvě navíc stále pokračuje 
komplexní reforma vzdělávacího systému. Pro učitele a ředitele se připravují zvláštní kurzy a 
programy dalšího vzdělávání (některé z nich povinné), aby bylo zajištěno, že reformy budou naplněny. 
V Polsku je účast na dalším vzdělávání také formálním předpokladem pro profesní postup, na který 
jsou vázány vyšší platové třídy. Vzdělávání se poskytuje široce a je dostupné zeměpisně i finančně. 

Naopak v Belgii (Vlámské společenství) a Norsku jasná vazba mezi dalším vzděláváním a 
zvyšováním mzdy neexistuje, což by mohlo být jedním z faktorů, které mají vliv na nízkou míru účasti 
na dalším vzdělávání. V Belgii (Vlámské společenství) nejsou zavedeny žádné formální mechanismy, 
jež by automaticky na účast na dalším vzdělávání navazovaly zvýšení mzdy či povýšení. V Norsku lze 
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dodatečné studijní kredity, které vedou – ale jen v některých případech – ke zvýšení platu, získat 
pouze návštěvou některých kurzů dalšího vzdělávání, které poskytují vysoké školy. 

Jak už bylo zmíněno, různé formy dalšího vzdělávání mají různý vliv na další vzdělávání učitele. 
K objasnění toho, jaký je vnímaný vliv dalšího vzdělávání, byli učitelé požádáni o zhodnocení vlivu 
aktivit, které v rámci něj absolvovali (viz tabulku 3 v přílohách, oddíl 2.2 dodatku). Dojmy učitelů 
odrážejí rozdíl mezi krátkými jednorázovými školeními a delšími stálými formami dalšího vzdělávání, 
které zdůrazňuje odborná literatura. Podle vlastních odpovědí vnímali učitelé vliv konferencí či 
seminářů o vzdělání v rámci různých typů dalšího vzdělávání jako nižší, ačkoliv jim v průměru stále 
připisovali „středně silný“ vliv. Provádění výzkumu k nějakému tématu, které je z profesního hlediska 
zajímavé, ať už individuálně nebo ve spolupráci s dalšími badateli, a účast na kvalifikačním programu 
(programu vedoucím k akademické hodnosti) měly nejvyšší průměrný vliv. Přibližně 45 % učitelů, kteří 
se těchto programů zúčastnili, uvedlo, že měly velký vliv. Učitelé v Dánsku si těchto kvalifikačních 
programů resp. programů vedoucích k akademické hodnosti obzvláště cenili: Asi 85 % jich uvedlo, že 
tyto měly velký vliv na jejich profesní rozvoj. Tato čísla by mohla naznačovat spokojenost těch učitelů, 
kteří si doplňovali kvalifikaci, aby získali aprobaci na výuku čtenářské gramotnosti (Laesevejleder), se 
svým programem (více viz oddíl 2.3.5). Učitelé na Maltě rovněž vnímali vliv kvalifikačních programů na 
svou výuku jako vysoký, což by mohlo být způsobeno řadou programů souvisejících se čtením, které 
zorganizovala Maltská universita: jednoletý dobrovolný kurz pro učitele se specializací čtení 
zakončený certifikátem, 18měsíční postgraduální kurz k hodnocení a podpoře žáků s poruchami 
dyslektického typu a magisterský studijní program gramotnost. 

Následující oddíl, který nese název „Národní politiky zaměřené na vzdělávání učitelů“, se detailněji 
věnuje programům dalšího vzdělávání, jež se zvláště soustředí na výuku čtenářských dovedností. 

 

2.3. Národní politiky zaměřené na vzdělávání učitelů 
Tento oddíl se zabývá tím, do jaké míry si budoucí plně kvalifikovaní učitelé osvojují dovednosti 
nezbytné k výuce čtení a rozvíjejí je. Učitelé, o kterých je zde řeč, učí vyučovacímu jazyku na školách 
primárního a nižšího sekundárního vzdělávání (8). Nejprve se tento oddíl věnuje přípravnému 
vzdělávání učitelů a hledá odpověď na otázku, zda budoucí učitelé dostávají příležitosti osvojit si 
nezbytné dovednosti k výuce čtení a zda si mohou tyto dovednosti během své praxe ve školách 
(pedagogické praxe) procvičit. V tomto oddíle se také uvádí, jak a ve kterých zemích jsou budoucí 
učitelé vedeni k tomu, aby ve své každodenní praxi využívali výsledky pedagogického výzkumu. 
Dalším zde pojednaným tématem je to, zda probíhá nějaké zvláštní hodnocení čtenářských 
dovedností samotných budoucích učitelů a v případech, kdy tomu tak je, se konkrétně uvádí, kdy toto 
hodnocení probíhá, zda před, během či na konci vzdělávání učitele. Dále se v tomto oddíle uvádějí 
informace o zvláštních kvalifikacích pro výuku čtení, které vytvořili poskytovatelé vysokoškolského 
vzdělání. Oddíl končí rozborem širokého spektra programů dalšího vzdělávání, které pomáhají 
učitelům zlepšovat jejich dovednosti v oblasti výuky čtení a aktualizovat je. 

                                                 
(8) Na primární úrovni nemají kromě Dánska učitelé, kteří učí vyučovacímu jazyku, specializaci a jsou kvalifikovaní učit 

všechny či téměř všechny předměty či okruhy v rámci kurikula. Na nižší sekundární úrovni mají učitelé specializace (tj. 
jsou kvalifikovaní učit jeden či nejvýše dva předměty) či poloviční specializaci (tj. jsou kvalifikováni k výuce skupiny 
předmětů, přinejmenším tří, ale nikoliv více než pěti). 
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2.3.1.  Znalosti  a dovednosti  relevantní pro výuku č tení v př ípravném vzdě lávání 
uč i telů  

Vzhledem k tomu, že míra autonomie, dané institucím přípravného vzdělávání učitelů při určování 
obsahu svých programů, se různí, je obtížné přesně stanovit, jak dobře jsou učitelé na výuku čtení 
připraveni. V pokynech pro instituce přípravného vzdělávání učitelů nicméně osmnáct zemí výslovně 
odkazuje na znalosti a dovednosti potřebné k výuce čtení, přičemž tyto znalosti a dovednosti mají 
obvykle získat budoucí učitelé vyučovacího jazyka na primární i nižší sekundární úrovni vzdělávání 
(obrázek 2.5). Tyto pokyny představují hlaví zdroj informací pro tento pododdíl. Kromě nich se tento 
opírá také o informace o kurzech či modulech, které poskytly instituce přípravného vzdělávání učitelů. 
Veškeré informace zde uvedené se týkají, není-li uvedeno jinak, přípravného vzdělávání učitelů obou 
výše zmíněných úrovní. 

Ve 12 zemích žádné ústřední pokyny pro instituce přípravného vzdělávání učitelů, jež by výslovně 
odkazovaly na vzdělávání budoucích učitelů, kteří mají učit čtení, neexistují; je na těchto institucích, 
aby rozhodly, jak by toto vzdělávání mělo vypadat. To nicméně neznamená, že by příprava na výuku 
čtení v těchto zemích nebyla dobře zajištěna. Naopak, např. v Estonsku (9) a Irsku (10) sice v této věci 
neexistují ústřední pokyny, ale instituce přípravného vzdělávání učitelů nabízejí kurzy a moduly 
k metodám výuky čtení. 

Ústřední pokyny pro instituce přípravného vzdělávání učitelů stran přípravy budoucích učitelů čtení se 
liší jak obsahově, tak úrovní konkrétnosti. Obvykle se v nich uvádí buď metodika výuky čtení, nebo se 
v nich stanovují širší cíle týkající se znalostí a dovedností, jež by měli čerstvě vystudovaní učitelé, 
kteří budou učit čtení, zvládnout. Řidčeji se ústřední pokyny zabývají konkrétnějšími dovednostmi, 
např. hodnocením výuky čtení, výukou čtení on-line textů či řešením obtíží ve čtení. V Německu, na 
Kypru a ve Slovinsku se ústřední pokyny týkají pouze budoucích učitelů primární úrovně vzdělávání. 

Některé z těchto pokynů se týkají konkrétních aspektů výuky čtenářských dovedností. V Belgii 
(Německy mluvící společenství) se v rámci přípravného vzdělávání učitelů primární úrovně poskytují 
kurzy výuky, které se zaměřují na různé fáze čtenářské kompetence, od dekódovacích strategií pro 
porozumění textu po jeho interpretaci. V Turecku budoucí učitelé žáků povinné školní docházky 
procházejí jedním kurzem k primárním čtenářským dovednostem a dalším k metodám pro porozumění 
textu. Ve Španělsku, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku a Polsku je ve vzdělávání budoucích učitelů nižší 
sekundární úrovně důraz kladen na literární analýzu a využití čtenářských dovedností vyšší úrovně 
(hlubší porozumění a kritické čtení). V Norsku budoucí učitelé nad rámec kurzů norského jazyka 
absolvují předmět zaměřený na to, jak vyučovat žáky, kteří se čtením začínají. 

                                                 
(9) Na třech vysokých školách, které nabízejí přípravné vzdělávání učitelů, musí jak třídní učitelé (první až šesté ročníky), tak 

učitelé mateřského jazyka (první až deváté ročníky) absolvovat kurzy didaktiky mateřského jazyka. Tyto kurzy zahrnují 
metodiku a hodnocení v oblasti výuky čtení. Pro třídní učitele je navíc v závislosti na konkrétní škole povinný, či nepovinný 
také kurz strategií k řešení obtíží se čtením. 

(10) Šetření provedené oddělením pro Irsko, které se zaměřilo na pět státem financovaných poskytovatelů přípravného 
vzdělávání učitelů úrovně ISCED 1, jakož i na 4 ze 13 poskytovatelů přípravného vzdělávání učitelů úrovně ISCED 2, 
ukázalo, že budoucí učitele primární úrovně vzdělávání musí v rámci svého kurzu metodiky angličtiny absolvovat alespoň 
dva ze šesti možných modulů ke gramotnosti. Obsahem těchto modulů je metodika čtení, strategie k řešení obtíží se 
čtením a hodnocení gramotnosti. Budoucí učitelé nižší sekundární úrovně absolvují několik hodin věnovaných rozvoji 
gramotnosti v rámci svého předmětu. 
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 Obrázek 2.5: Znalosti či dovednosti v rámci výuky čtení pro budoucí učitele čtení primární a nižší 
sekundární úrovně podle ústředních pokynů pro instituce přípravného vzdělávání učitelů, 2009/10 

 

 

Obecné dovednosti či 
metodika výuky čtení 

v přípravném vzdělávání 
učitelů  

Řešení obtíží ve čtení 
v přípravném vzdělávání 

učitelů 
Hodnocení čtenářských 

dovedností žáků v přípravném 
vzdělávání učitelů 

Výuka čtení on-line textů 
v přípravném vzdělávání 

učitelů  
 
 

Levá polovina 
Primární vzdělávání  

Prává polovina 
Nižší sekundární vzdělávání  Vzdělávání učitelů probíhá v zahraničí 

Zdroj: Eurydice. 

Vysvětlivka 
Pro účely tohoto výzkumu byli vzati v potaz učitelé, kteří učí vyučovací jazyk, bez ohledu na to, zda se jednalo o učitele se 
specializací, s částečnou specializací nebo bez specializace. Pokud jde o ústřední pokyny zohledněné v rámci výzkumu, 
jednalo se o ty pokyny, které se výslovně dotýkaly kompetencí budoucích učitelů v oblasti výuky čtení. 

Poznámky k jednotlivým zemím 
Belgie (BE de): Přípravné vzdělávání učitelů nižší sekundární úrovně se poskytuje vně Německy mluvícího společenství. 
Většina učitelů získává své vzdělání ve Francouzském společenství Belgie. 
Kypr: Uvedené informace se opírají o kurikulum Kyperské univerzity pro budoucí učitele. 
Lichtenštejnsko: Přípravné vzdělávání učitelů primární a nižší sekundární úrovně se odbývá v zahraničí. 

  

Ve Francii, Švédsku a Spojeném království se očekává, že se všichni čerství učitelé, nikoliv pouze 
učitelé vyučovacího jazyka, budou schopni rozvíjet čtenářské dovednosti žáků. Např. ve Švédsku by 
všichni budoucí učitelé primární a nižší sekundární úrovně vzdělávání měli být s to prokázat znalosti 
o tom, jaký význam pro získávání vědomostí má to, že se žáci a děti naučí čtení. Budoucí učitelé 
prvních tří ročníků primární školy by měli vykazovat hluboké znalosti výuky čtení. 

Ve Spojeném království musí k získání kvalifikace školního učitele (11) všichni budoucí učitelé před 
ukončením svého vzdělávání prokázat odbornou kompetenci v oblasti výuky čtenářských dovedností. 
Například v Anglii musí studenti k získání kvalifikace učitele být s to „vytvořit pro žáky příležitosti 
k rozvoji dovedností v oblasti gramotnosti“ (TDA, přepracované znění, 2008, s. 9). Jedná se o jeden 
z řady Profesních standardů kvalifikovaného učitele (Professional Standards for Qualified Teacher 
Status), které platí pro všechny cesty přípravného vzdělávání učitelů. Ve Skotsku stanoví Standard 
pro přípravné vzdělávání učitelů (Standard for Initial Teacher Education), že se očekává, že čerství 
učitelé budou mít znalosti a praktické dovednosti v oblasti gramotnosti a že by jí měli rozumět. Ve 
vztahu k povinnostem učitelů v rámci průřezového tématu „gramotnost“ v rámci kurikula by budoucí 
učitelé sekundární úrovně měli vědět, jak podpořit výsledky v oblasti gramotnosti, která je nezbytným 
předpokladem pro práci žáků na poli předmětu daného učitele. 

Ve Francii a Spojeném království tyto požadavky odrážejí skutečnost, že rozvoj dovedností v oblasti 
čtenářské gramotnosti byl stanoven jako průřezový úkol v rámci kurikula v obou těchto zemích. 

                                                 
(11) V souladu s „Profesními standardy kvalifikovaného učitele“ (TDA, přepracované znění, 2008) v Anglii, resp. „Standardy 

kvalifikovaného učitele pro Wales k roku 2009“ („Qualified Teacher Status Standards Wales 2009") (Welsh Assembly 
Government, 2009) ve Walesu, resp. materiálem „Učitelství – profese, která sebe sama reflektuje“ („Teaching: the 
reflective profession“) v Severním Irsku (GTCNI, 2007), resp. „Standardem pro přípravné vzdělávání učitelů“ („Standard 
for Initial Teacher Education“) (GTCS, přepracované znění, 2006) ve Skotsku. 
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Ře š e n í  o b t í ž í  v e  č t e n í  

Výuka čtení vyžaduje vhodné strategie k řešení obtíží jednotlivých žáků (viz přehled literatury 
v oddíle 1.1). Většina zemí k tomuto tématu pokyny pro instituce přípravného vzdělávání učitelů buď 
nevydala, nebo je vtělila do rámce obecnějších kurzů či cílů. Tyto kurzy se mohou zaměřovat na různá 
témata včetně technik k diferenciaci výuky tak, aby se vyšlo vstříc potřebám různých žáků (např. 
změna tempa výuky, přizpůsobení výuky žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, řešení 
různých specifických obtíží s učením či výuka vyučovacího jazyka jako jazyka cizího). 

Jak ukazuje obrázek 2.5, v devíti zemích existují pokyny ke vzdělávání učitelů, které se přímo dotýkají 
řešení obtíží se čtením; většinou tyto pokyny směřují k budoucím učitelům primární úrovně. V Belgii 
(Německy mluvící společenství), Španělsku a na Kypru se kurzy pro budoucí učitele primární úrovně 
věnují metodice výuky vyučovacího jazyka (nebo výuky čtení), což zahrnuje také to, jak se vyrovnat 
s obtížemi se čtením. V Norsku se tohoto druhu vzdělávání účastní také budoucí učitelé nižší 
sekundární úrovně. V Belgii (Německy mluvící společenství) se studenti učitelství pro primární úroveň 
učí používat vhodnou strategii pro tu kterou obtíž: dekódovací techniky, ale také techniky porozumění 
a interpretace. 

Ve Španělsku (na některých univerzitách), na Maltě a v Litvě přípravné vzdělávání budoucích učitelů 
obnáší kurzy, které se zvláště zaměřují na řešení obtíží se čtením. Některé španělské univerzity 
nabízí volitelné předměty zaměřené konkrétně na obtíže s učením jako problém v rámci výuky. Na 
Maltě je do programu studia zahrnut i modul k obtížím se čtením a psaním u žáků nízkého věku. 
V Litvě se teoretická i praktická část vzdělávání věnuje výuce čtení pro děti s různými speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

Schopnost rozpoznat překážky, které brání žákům rozvíjet čtenářské dovednosti, je jednou 
ze závěrečných dovedností, kterou si musí před koncem svého přípravného vzdělávání osvojit 
francouzští učitelé. V Lotyšsku vyžaduje „Standard učitelské profese“, aby si budoucí učitelé primární 
úrovně osvojili kompetence, které jim umožní řešit různé obtíže se čtením, např. neschopnost číst 
nahlas či plynule nebo obtíže s vyslovováním hlásek, které odpovídají určitým písmenům. 

Slovinská Národní strategie pro gramotnost (2006) obsahuje doporučení v tom smyslu, že je třeba se 
obtížemi se čtením zabývat v rámci přípravného vzdělávání všech budoucích učitelů čtení. 
Pedagogové, kteří se věnují vzdělávání učitelů, vedou v souladu s touto strategií učitele k využívání 
učebních pomůcek, materiálů a diagnostických nástrojů, pomocí kterých lze rozpoznat a řešit obtíže 
se čtením. 

H o d n o c e n í  č t e n á ř s k ý c h  d o v e d n o s t í  ž á k ů  

Jak bylo zdůrazněno v přehledu literatury, formativní hodnocení může žákům při rozvoji čtenářských 
dovedností významně napomoci. V praxi vydává valná většina zemí pro přípravu budoucích učitelů 
ústřední pokyny, které stanoví, že tito mají využívat různé formy hodnocení žáků. Jen málo z těchto 
pokynů však zmiňuje vzdělávání učitelů za účelem získání specifických kompetencí pro hodnocení 
čtenářské gramotnosti žáků. 

Ve Španělsku, Rumunsku a Slovinsku zahrnuje vzdělávání budoucích učitelů čtení zvláštní metody 
hodnocení pro konkrétní předmět(y), které tito zamýšlejí vyučovat. Belgie (Německy mluvící 
společenství), Lotyšsko, Maďarsko a Rakousko udávají, že vzdělávání budoucích učitelů zahrnuje 
také hodnocení výsledků ve čtení. V Belgii (Německy mluvící společenství) se budoucí učitelé 
primární úrovně učí rozvíjet své diagnostické schopnosti prostřednictvím standardizovaných nástrojů 
výběru. V Lotyšsku si musí budoucí učitelé osvojit dovednosti potřebné k hodnocení čtenářských 
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schopností svých žáků, k interpretaci výsledků a k plánování rozvoje jejich gramotnosti na základě 
těchto schopností a výsledků. V Maďarsku klade přípravné vzdělávání učitelů důraz na schopnost 
rozpoznat obtíže se čtením tak, aby se žákům mohlo dostat pomoci od vhodného specialisty. 
V Rakousku, kde není přípravné vzdělávání učitelů příliš upraveno, musí na některých pedagogických 
vysokých školách (pädagogische Hochschulen) budoucí učitelé na základě standardizovaných testů 
navrhnout diagnostický a intervenční nástroj. 

V ý u k a  č t e n í  o n - l i n e  t e x t ů  

Čtení on-line textů, které se v praxi vyskytuje stále více, vyžaduje další znalosti nad rámec těch 
potřebných ke čtení klasických tištěných či psaných textů. Jsou však učitelé připravováni na to, aby 
součástí výuky čtení učinili i nová média? Zhruba polovina zemí vydala pokyny, podle kterých mají být 
teoretické a praktické znalosti o využití informačních a komunikačních technologií zařazeny do 
přípravného vzdělávání učitelů. Nicméně pouze v pěti zemích (Kypr, Lotyšsko, Litva, Polsko a 
Spojené království (Skotsko)) tyto pokyny výslovně uvádějí výuku čtení on-line textů. 

Na Kypru (zde se to týká budoucích učitelů primární úrovně) je toto případ kurzů vyučovacího jazyka. 
Bakalářský studijní program učitelství pro primární školy obsahuje také přednášku zaměřenou na 
multigramotnost a multimodálnost. 

V Lotyšsku je jedním z hlavních cílů pedagogické praxe to, aby budoucí učitelé byli s to naučit žáky 
najít si informace on-line a využít je v různých předmětech. V Litvě programy přípravného vzdělávání 
od budoucích učitelů vyžadují, aby žáky seznamovali s nejmodernějšími technologiemi a nástroji pro 
čtení a zasvěcovali je do dovedností nezbytných pro čtení on-line. V Polsku jsou kurzy zaměřené na 
využití internetu k nalezení informací a ke komunikaci součástí vzdělávacích programů pro učitele. 

Ve Spojeném království (Skotsko) se od přípravného vzdělávání očekává, že umožní budoucím 
učitelům rozvíjet schopnost žáků poradit si se širokým spektrem textů, což stanoví ústřední kurikulum, 
jež svým rámcem pro gramotnost a angličtinu odráží skutečnost, že se stále více využívají 
multimodální texty, digitální komunikace, sociální sítě a jiné formy elektronické komunikace, s nimiž se 
děti a mladiství setkávají v každodenním životě. 

2.3.2.  Pedagogická praxe budoucích uč i telů  čtení 
Delší a opakovaná pedagogická praxe může posílit vnímání souvislostí mezi výsledky pedagogického 
výzkumu a jejich využitím v praxi (Darling Hammond a Bransford, 2005). Jak bylo zdůrazněno v oddíle 
věnovaném přehledu literatury, jedná se v tomto případě skutečně o jeden z klíčových aspektů 
přípravy kvalitních učitelů čtení. 

Ve většině zemí je doba trvání pedagogické praxe stanovena ústředně (viz obrázek 2.6). Minimální 
doba vyčleněná na tuto praxi v rámci přípravného vzdělávání učitelů se mezi jednotlivými evropskými 
zeměmi značně liší. Délka praxe pro budoucí učitele primární úrovně sahá od 40 hodin v Lotyšsku po 
900 hodin v Rakousku a pro budoucí učitele nižší sekundární úrovně od 34 hodin v Turecku po 
778 hodin ve Spojeném království (Anglie, Wales a Severní Irsko). Jedná se ovšem o minimální dobu, 
jež má být vyhrazena pedagogické praxi, skutečná doba touto praxí strávená může být různá. 
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 Obrázek 2.6: Předpisy o minimálním počtu hodin pedagogické praxe, které musí budoucí učitelé primární a 
nižší sekundární úrovně absolvovat v rámci přípravného vzdělávání učitelů, 2009/10 

 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

ISCED 1 480 600  150   80 390    352  60 40 540 : 

ISCED 2 480   150   160 390    324   40 540 : 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
(1) 

UK-
SCT IS LI NO TR 

ISCED 1 610 375  900 180  45 300    583 630    44 

ISCED 2 435 375  165 180  78 120    778 630    34 
 

 Institucionální autonomie Vzdělávání učitelů v zahraničí 
Zdroj: Eurydice. UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 

Vysvětlivka 
Pedagogická praxe ve školách představuje praxi (placenou nebo neplacenou) ve skutečném pracovním prostředí, která 
typicky netrvá déle než několik týdnů. Na hodinách této praxe provádí někdo z učitelů hospitaci, přičemž probíhá také 
jejich hodnocení učiteli instituce poskytující vzdělávání. Tato praxe je nedílnou součástí profesní přípravy. 
Hodnoty v tabulce se týkají nejobvyklejší vzdělávací cesty v té které zemi; tato cesta je u těch zemí, kde existuje více 
než jedna vzdělávací cesta, uvedena v poznámkách k jednotlivým zemím. Hodnoty se opírají o nejnovější dostupné 
údaje k akademickým hodnostem čerstvých učitelů v jednotlivých zemích, která byla získána mezi roky 2006/07 a 
2009/10. 

Poznámky k jednotlivým zemím 
Belgie (BE de): Údaje jsou totožné jako pro obrázek 2.5. 
Bulharsko: Údaje pro úrovně ISCED 1 a 2 se týkají magisterských pedagogických programů. 
Česká republika (údaje pro úroveň ISCED 2), Estonsko (údaje pro úrovně ISCED 1 a 2) a Rakousko (údaje pro úroveň 
ISCED 2): Údaje se týkají magisterských učitelských studijních programů. 
Dánsko: Údaje pro úrovně ISCED 1 a 2 se týkají odborných bakalářských programů. 
Irsko: Podle výše uvedených výzkumů poskytovatelů přípravného vzdělávání pro učitele primární úrovně byl průměrný čas 
vyčleněný na pedagogickou praxi 480 hodin. 
Lotyšsko a Malta: Údaje pro úrovně ISCED 1 a 2 se týkají bakalářských učitelských programů. 
Litva a Polsko: Údaje pro úrovně ISCED 1 a 2 se týkají bakalářských pedagogických (a andragogických) programů. 
Portugalsko: Minimální čas věnovaný pedagogické praxi je ústředně stanoven na 30 kreditů ECTS pro učitele úrovně ISCED 0 
a prvního cyklu úrovně ISCED 1 a na 36 kreditů ECTS pro učitele druhého cyklu úrovně ISCED 1 a 2. 
Slovinsko: Údaje úrovně ISCED 2 se týkají magisterských učitelských programů se specializací. 
Švédsko: Minimální čas věnovaný pedagogické praxi je ústředně stanoven na 30 kreditů ECTS, což odpovídá půl roku. 
Spojené království (ENG/WLS/NIR): Údaje pro úrovně ISCED 1 a 2 se týkají postgraduálního učitelského diplomu 
(Postgraduate Certificate in Education – PGCE). Obvyklou cestu pro studenty, kteří zamýšlejí stát se učiteli úrovně ISCED 1, 
představuje také bakalářská učitelská hodnost (1037 hodin pedagogické praxe). 
Lichtenštejnsko: Údaje jsou totožné jako pro obrázek 2.5. 
Turecko: Ačkoliv v rámci tureckého vzdělávacího systému formálně neexistuje úroveň ISCED 2, pro účely srovnání s jinými 
zeměmi lze první až páté ročníky považovat za úroveň ISCED 1 a šestý, sedmý a osmý ročník za úroveň ISCED 2. 

  

Čemu přesně se mají budoucí učitelé během své pedagogické praxe věnovat, není často stanoveno 
konkrétněji než v tom smyslu, že se musí věnovat praktickému nácviku výuky předmětů, které studují, 
či získat zkušenost s učebním procesem. 

V osmi zemích se výslovně uvádí, že je během pedagogické praxe zapotřebí procvičovat dovednosti 
související s výukou čtení (Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Spojené království (Anglie a 
Wales), Norsko a Turecko). 

Například na Kypru budoucí učitelé primární úrovně musí přibližně čtvrtinu doby své pedagogické 
praxe vyčlenit na výuku řeckého jazyka, jejímž obsahem je také výuka čtení. V Litvě musí budoucí 
učitelé získat praktickou zkušenost s výukou čtení pro žáky se speciálními potřebami. V Lotyšsku je 
v souladu se státními standardy pro primární a nižší sekundární vzdělávání, jež byly zavedeny 
v prosinci roku 2006, jednou z úloh budoucích učitelů během pedagogické praxe získat zkušenost 
s tím, jak zlepšovat čtenářské dovednosti žáků ve všech předmětech, zejména předmětech 
vyučovaných na primární škole. 
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Budoucí učitelé primární úrovně v Rumunsku musí v rámci své praxe prioritně zohlednit výuku 
rumunštiny, která zahrnuje také výuku čtení. 

V souladu s Profesními standardy kvalifikovaného učitele (TDA, přepracované znění, 2008) se 
očekává, že poskytovatelé přípravného vzdělávání učitelů ve Spojeném království (Anglie) dají všem 
budoucím učitelům příležitost rozvinout dovednosti pro výuku gramotnosti, a to včetně čtení. Podobné 
profesní standardy pro učitele k výuce gramotnosti platí také ve Walesu a v Severním Irsku. Pokud jde 
o úroveň ISCED 1, účastní se většina poskytovatelů přípravného vzdělávání učitelů v Anglii iniciativy 
Přední školy pro výuku gramotnosti (Leading Literacy Schools). Tento program se zaměřuje na 
posílení přípravného vzdělávání učitelů, pokud jde o výuku a hodnocení gramotnosti v rámci této fáze. 
Poskytovatelé spolupracují se školami, které se vyberou na základě schopnosti specializovat se na 
vzdělávání pro účely výuky gramotnostních dovedností. Součástí programu je rozvoj řady aktivit a 
dlouhodobějších projektů, které jsou ku prospěchu studentům učitelství a zároveň také pomáhají 
v dalším vzdělávání učitelům zapojeným do pracovního procesu. 

V Turecku budoucí třídní učitelé (prvních až pátých ročníků) musí nacvičovat výuku gramotnosti ve 
čtení a psaní zejména se žáky prvního ročníku. Cílem je poskytnout podporu pro změnu ve výukové 
politice z roku 2005/06 z analytické výuky fonetiky pro účely čtení na syntetickou. 

V Irsku nadto podle výše uvedených výzkumů poskytovatelů přípravného vzdělávání učitelů všichni 
budoucí učitelé primární úrovně musí v rámci své pedagogické praxe plánovat čtení, učit je a hodnotit 
čtenářské dovednosti žáků všech věkových skupin. Na nižší sekundární úrovni budoucí učitelé jazyka 
musí v rámci své pedagogické praxe vyučovat čtení. Ve Spojeném království (Skotsko) zpráva 
o gramotnosti jako oblasti přípravného vzdělávání učitelů sestavená Školní inspekcí Jejího 
Veličenstva (Her Majesty's Inspectorate of Education) (HMIE, 2002) doporučila, aby formální 
zaznamenané hodnocení výkonu budoucích učitelů angličtiny během pedagogické praxe vždy 
obsahovalo poznámky k jejich schopnosti rozvíjet čtenářské dovednosti žáků. Nebyla však podniknuta 
žádná formální opatření k provedení tohoto doporučení. 

2.3.3.  Př íprava budoucích uč i telů  v metodách a praxi pedagogického bádání 
Aby byli s to účinně rozvíjet čtenářské dovednosti svých studentů, měli by učitelé ke své práci 
přistupovat jako badatelé. Musí být proto dobře seznámeni s metodikou výzkumu a výsledky výzkumů 
ve vztahu k rozvoji jazyka a gramotnosti. Jak bylo uvedeno v přehledu literatury (viz oddíl 2.1), dobrý 
učitel čtení musí brát v potaz pedagogický výzkum k tématu, jak se žáci naučí dobře číst a jak mohou 
učitelé tomuto procesu napomoci. Tento oddíl se zabývá ústředními pokyny, které po přípravném 
vzdělávání učitelů požadují, aby zajistilo, že se budoucí učitelé získají znalosti v oblasti 
pedagogického výzkumu a budou s to je využít ve své budoucí práci. 

Úroveň přípravného vzdělávání učitelů a jeho struktura se v rámci Evropy, a někdy také v rámci 
jednotlivých zemí, liší (viz obrázek 2.7). Ačkoliv náš rozbor ústředních pokynů ke vzdělávání, pokud 
jde o znalost pedagogického výzkumu a dovednosti k tomuto výzkumu potřebné, jasné rozdíly mezi 
různými úrovněmi kvalifikace neodhalil, dalo by se očekávat, že magisterské programy budou na 
výzkum v širším slova smyslu klást větší důraz než programy bakalářské. 
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 Obrázek 2.7: Ústřední pokyny k přípravě budoucích učitelů primární a nižší sekundární úrovně v oblasti 
znalostí o pedagogickém výzkumu a praxe v něm, 2009/10 

 

Teoretická výuka k metodice 
pedagogického výzkumu a 

jeho výsledkům 

Praktická pedagogická 
výzkumná práce během studia  

Závěrečná práce na 
pedagogické téma opírající se 

o vlastní výzkum 
Závěrečné kompetence 

související se schopností 
využívat pedagogický výzkum 

v učitelské praxi  
Ústřední pokyny ke 

vzdělávání budoucích učitelů 
v pedagogickém výzkumu 

neexistují 
 

 
 

Levá polovina 
Primární úroveň  

Pravá polovina  
Nižší sekundární úroveň 

Bakalářský program Magisterský program 

Bakalářský + magisterský program Vzdělávání učitelů probíhá v zahraničí 

Zdroj: Eurydice. UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 

Vysvětlivka 
Ústřední pokyny, které popisuje obrázek, se vztahují na profesní část přípravného vzdělávání učitelů, v rámci které budoucí 
učitelé získávají jak teoretické, tak praktické znalosti, které učitel potřebuje. 
Pedagogický výzkum znamená systematickou analýzu výukových a učebních procesů, jejímž cílem je určit, jak lze zlepšit 
praktickou výuku. 

Poznámky k jednotlivým zemím 
Belgie (BE de): Údaje jsou totožné jako pro obrázek 2.5. 
Kypr: Informace z kurikula Kyperské univerzity pro budoucí učitele. 
Polsko: Výuka k tématu pedagogického výzkumu znamená hodiny věnované metodám výzkumné práce v psychologii a 
sociálních vědách, které jsou součástí magisterského studia pedagogiky, který kvalifikuje učitele k výuce v prvních třech 
ročnících primárního vzdělávání. 
Portugalsko: Vysoké školy nabízející magisterský program učitelství musí do jeho kurikula zařadit buď vědeckou práci, nebo 
původní projekt, koncipovaný zvláště k tomuto účelu, či odbornou stáž, ze které se podává závěrečná zpráva. 
Island: Do roku 2010/11 se studenti mohou stát učiteli s bakalářskou hodností úrovně 5A. 
Lichtenštejnsko: Údaje jsou totožné jako pro obrázek 2.5. 

  

 

Ve většině zemí ústřední pokyny naznačují, že programy přípravného vzdělávání učitelů by měly 
rozvíjet znalosti a dovednosti studentů v oblasti pedagogického bádání. Tyto dovednosti či doporučení 
se mohou dotýkat vzdělávacích cest na bakalářské i magisterské úrovni s vědeckou i praktickou 
orientací. 

Ve většině případů vyžadují pokyny, aby budoucí učitelé znali metody výzkumu, rozuměli výsledkům 
výzkumu v oblasti vzdělávání či pedagogiky či aby provedli praktický výzkum v oblasti vzdělávání. Od 
studentů se někdy očekává i to, že vypracují závěrečnou práci opírající se o jejich vlastní výzkum. 
Belgie (Německy mluvící společenství), Litva (všechny směry profesní přípravy budoucích učitelů 
primární úrovně) a Finsko jsou jedinými regiony a zeměmi, kde existují pokyny ke všem těmto 
metodám zlepšování dovedností na poli výzkumu. 

V Belgii (Francouzské společenství a Vlámské společenství), Španělsku, Francii, Litvě (učitelé úrovně 
ISCED 2) a Spojeném království má soubor závěrečných kompetencí, které musí studenti do konce 
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přípravného vzdělávání zvládnout, zajistit, že tito budou schopni dovednosti z oblasti pedagogického 
výzkumu uplatnit v profesní praxi. V Belgii (Francouzské společenství) je jednou ze 13 kompetencí, 
které mají budoucí učitelé získat, kompetence kritického přehledu o minulých událostech a budoucích 
trendech pedagogického výzkumu. Ve Vlámském společenství se jedna ze základních kompetencí 
dotýká představy o učiteli jakožto badateli. Ve Španělsku ústřední požadavky stran vzdělávání učitelů 
zmiňují schopnost kriticky analyzovat učební proces na základě ukazatelů kvality. Pokyny stran 
obsahu submodulů věnovaných aspektům výzkumu uvádějí teoretické znalosti metodik a výzkumných 
technik ve vzdělávání, jakož i schopnost vytvořit a provádět výzkumné projekty, projekty zaměřené na 
inovace a projekty evaluační. Francie od svých kvalifikovaných učitelů požaduje, aby měli ve vztahu 
k metodice předmětů, jež učí, přehled o aktuálních tématech v oblasti výzkumu. 

Ve Spojeném království by budoucí učitelé po dokončení svého přípravného vzdělávání měli umět 
zhodnotit účinnost svého stylu výuky a určit oblasti, kde se mohou zlepšit. V Anglii, Walesu a 
Severním Irsku se v tomto případě jedná o jeden z profesních standardů, který musí splnit, aby získali 
osvědčení kvalifikovaného učitele (Qualified Teacher Status; QTS – v Anglii a Walesu) nebo nabyli 
způsobilost k výuce (Eligible to Teach – v Severním Irsku). Aby mohli budoucí učitelé tento standard 
splnit, poskytovatelé přípravného vzdělávání učitelů obvykle zadávají studentům písemné práce, které 
na základě vlastního výzkumu studenta a odborné literatury řeší nějakou profesní otázku. Ve Skotsku 
musí studenti obvykle uskutečnit výzkumný projekt k některému z aspektů praktické výuky a shrnout 
jeho výsledky formou písemné práce. Ovšem v rámci cesty, v níž se další vzdělávání soustředí do 
jednoročního postgraduálního učitelského diplomu (Post-Graduate Diploma in Education), omezená 
doba studia znemožňuje realizovat praktickou výzkumnou práci v úplnosti. Od studentů se přesto 
očekává, že navrhnou projekt výzkumu, přičemž jsou nabádáni k tomu, aby tento výzkum během 
svého prvního roku učitelské práce uskutečnili. 

Uplatnění pokynů k metodice a praxi výzkumu v rámci programů přípravného vzdělávání učitelů je 
v rámci různých směrů profesní přípravy, které jsou v některých zemích k dispozici, většinou obdobné. 
V Polsku však neexistují doporučení stran pedagogického výzkumu pro bakalářské programy ani pro 
tříleté programy, které nabízejí pedagogické školy. 

Konečně v deseti zemích ústřední pokyny pro poskytovatele přípravného vzdělávání učitelů stran 
znalosti a praxe budoucích učitelů čtení na primární úrovni v oblasti pedagogického výzkumu vůbec 
neexistují. Stejná situace panuje i v případě učitelů nižší sekundární úrovně, přičemž u těchto je tomu 
tak i v Bulharsku a na Kypru (bakalářská hodnost pro učitele se specializací). Ve všech těchto 
případech je pro rozvoj dovedností budoucích učitelů v oblasti pedagogického výzkumu rozhodující 
postoj vysoké školy. Například v Irsku (12) mohou budoucí učitelé navštěvovat modul k problematice 
gramotnosti zaměřený na kritické hodnocení výsledků mezinárodního výzkumu osvědčených postupů 
při výuce gramotnosti, přičemž tento modul zahrnuje také samostatný výzkum. 

2.3.4.  Hodnocení dovedností  budoucích uč i telů  
Učitelé, kteří vyučují čtení, musí sami disponovat vynikajícími čtenářskými dovednostmi. Cílem tohoto 
pododdílu je popsat, zda budoucí učitelé musí dokazovat svou zdatnost, pokud jde o tyto dovednosti, 
před, během či na konci svého studia. Pozornost se zde soustředí na zkoušky a testy hodnotící 
dovednosti budoucích učitelů ve vyučovacím jazyce, a zvláště jejich čtenářské dovednosti. Testy a 
zkouškami, které se soustředí na studium a analýzu literatury, se tato analýza nezabývá. Obdobně 
nejsou zohledněny testy absolvované po skončení přípravného vzdělávání učitelů, např. přijímací 
zkoušky do učitelského stavu. 

                                                 
(12) Podle výše uvedeného šetření k programům přípravného vzdělávání učitelů. 
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V deseti zemích jsou studenti na vysoké školy přijímáni na základě svých výsledků v centrálně 
sestavovaných testech či zkouškách, jejichž předmětem je čtení či obecněji vyučovací jazyk. Tyto 
centrálně sestavované testy umožňují veřejným orgánům nastavovat požadavky na kompetence, 
které od absolventů vyššího sekundárního vzdělávání či studentů nastupujících do vzdělávání 
vysokoškolského očekávají. Tyto zkoušky se nesoustřeďují pouze na čtenářské dovednosti, ale testují 
také další kompetence. 

V Litvě, Maďarsku, Polsku, Lotyšsku, Rumunsku a Slovinsku musí všichni budoucí studenti na konci 
vyššího sekundárního vzdělávání projít zkouškou, jejímž obsahem jsou také testy čtenářských 
dovedností. V posledních třech ze zmíněných zemí se možnost volby univerzity odvíjí od výsledků, 
kterých student u této zkoušky dosáhl. 

V Bulharsku, Řecku, Španělsku a Turecku musí všichni uchazeči o studium na vysoké škole složit 
přijímací zkoušku, v rámci níž se hodnotí čtenářské dovednosti. Ve Španělsku se např. povinná část 
zkoušky zaměřuje na hodnocení schopnosti studentů porozumět, shrnout a okomentovat psané texty 
obecného charakteru. 

V Irsku, Nizozemsku, Rakousku a Spojeném království se na budoucí učitele vztahují zvláštní 
pravidla. V Irsku se do přípravného vzdělávání pro učitele úrovně ISCED 1 přijímají studenti, kteří 
v závěrečné zkoušce z angličtiny (Leaving Certificate English Examination) dosáhli hodnocení C3 – 
u běžné úrovně (Ordinary Level) – či D3 – u vyšší úrovně (Higher Level) – a hodnocení C3 u vyšší 
úrovně (Higher Level) závěrečné zkoušky z irského jazyka (Leaving Certificate Irish Examination). 
V Nizozemsku čerství studenti učitelství pro primární školy musí podstoupit test, který určí, zda jsou 
jejich znalosti nizozemštiny odpovídající. Pokud tomu tak není, dostane se jim zvláštní pomoci. Pokud 
však u testu na konci prvního ročníku neuspějí ani napodruhé, přičemž mají během prvního roku 
studia tři pokusy testem projít, nemohou ve studiu pokračovat. V Rakousku musí všichni studenti, kteří 
hodlají studovat bakalářský učitelský program, absolvovat jazykový test. Některá pedagogická 
zařízení se zaměřují i na testy porozumění psanému textu, zatímco jiná zkoušejí jenom německý 
pravopis a gramatiku. Bakalářská učitelská hodnost odpovídá minimální požadované kvalifikaci pro 
výuku na primární úrovni a v Hauptschule na nižší sekundární úrovni. Ve Spojeném království (Anglie, 
Wales a Severní Irsko) je podmínkou přijetí do přípravného vzdělávání učitelů hodnocení C ze 
závěrečné zkoušky (General certificate of secondary education – GCSE) z angličtiny (tuto zkoušku 
obvykle skládají studenti ve věku 16 let na konci povinné školní docházky). Ve Skotsku musí budoucí 
učitelé dosáhnout kvalifikace v angličtině úrovně 6 Skotského rámce pro kredity a kvalifikace (Scottish 
Credit and Qualifications Framework) (13). 

Pouze jedna země uvádí, že zřídila standardizovaný test, který se skládá během či na konci 
přípravného vzdělávání učitelů. Ve Spojeném království (Anglie) musí všichni studenti učitelství 
k získání osvědčení kvalifikovaného učitele (Qualified Teacher Status) projít centrálně sestavovaným 
a počítačem vyhodnocovaným testem dovedností v oblastech gramotnosti, základních početních 
úkonů a informačních a komunikačních technologií. 

V některých zemích (Belgie (Francouzské společenství a Německy mluvící společenství), České 
republice, Řecku, Španělsku, Francii, Lotyšsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a na Slovensku) 
hodnotí obvykle znalost vyučovacího jazyka u budoucích učitelů samotné instituce pro vzdělávání 
učitelů. Ve Francii se například testují schopnosti studentů učitelství, co se týče zvládnutí 
francouzského jazyka pro účely výuky a komunikace. V Portugalsku je jednou z podmínek pro zápis 
do kteréhokoliv cyklu vedoucího k magisterské hodnosti a kvalifikaci pro výuku, aby uchazeč prokázal, 
že ústně i písemně ovládá portugalštinu, ačkoliv každá vysoká škola splnění této podmínky hodnotí 
metodami, které sama považuje za nejvhodnější. 

                                                 
(13) http://www.scqf.org.uk/ 
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 Obrázek 2.8: Centralizované zkoušky z vyučovacího jazyka jakožto kritérium pro přijetí na vysokou školu, 
2009/10 

 
Zdroj: Eurydice. 

Vysvětlivka 
Tento obrázek ukazuje centrální a standardizované testy či zkoušky z vyučovacího jazyka, jimiž musí na konci sekundárního 
vzdělávání či před začátkem vysokoškolského studia projít (či v nichž musí dosáhnout určitého výsledku) ti, kteří hodlají 
studovat na vysoké škole. Zvláštní zkoušky či testy, které se organizují pro studenty, jejichž předchozí vzdělávání nezahrnovalo 
vyučovací jazyk vysokoškolského studia, které si vybrali, nejsou v tomto obrázku zohledněny. 

Poznámka ke konkrétní zemi 
Nizozemsko: Obrázek zohledňuje pouze situaci budoucích učitelů primární úrovně. Budoucí učitelé sekundární úrovně zvláštní 
zkoušku z jazykových dovedností neskládají.  

  

2.3.5.  Zvláštní  kvalif ikace pro výuku čtení 
Cílem tohoto pododdílu je odpovědět na otázku, zda plně kvalifikovaní učitelé mohou získat další 
zvláštní kvalifikace pro výuku čtení. Stručně jsou pojednány také kvalifikace k širším aspektům 
gramotnosti, jejichž obsahem je také čtení. 

Dánsko, Irsko, Spojené království (Anglie) a Norsko jsou jedinými zeměmi, kde plně kvalifikovaní 
učitelé mohou získat dodatečnou kvalifikaci a stát se učiteli se specializací na výuku čtení. V Dánsku 
existuje univerzitní program hodnocený 30 kredity ECTS, jehož absolvováním získají studenti zvláštní 
aprobaci k výuce gramotnosti (Laesevejleder). Tento program se soustředí na rozvíjení jazykových 
schopností dětí, gramotnost včetně obtíží se čtením a psaním, hodnocení a poradenství. Ve škole je 
hlavní úlohou těchto specialistů radit třídním učitelům ve věci vhodných metod a výukových materiálů. 
Tito odborníci dále vykládají a sdělují výsledky rozřazovacích testů učitelům a rodičům. I v Norsku se 
plně kvalifikovaní učitelé mohou zúčastnit vzdělávacího kurzu zaměřeného na výuku čtení. Tento kurz 
je oceněn 60 kreditními body a jeho absolventi obdrží osvědčení. 

Ve Spojeném království (Anglie) program Každé dítě je čtenář (Every Child a Reader – ECaR) 
financuje školy (buď samostatné či v rámci klastru), aby tyto mohly zaměstnat a vzdělávat učitele se 
specializací pomoc se čtením (Reading Recovery), což je raná forma intervence v oblasti gramotnosti. 

 

 
Budoucí učitelé musí složit určitou 
zkoušku či dosáhnout určitého výsledku 
u zkoušky z jazykových dovedností  

 
Všichni, kdo chtějí studovat na vysoké 
škole, musí absolvovat zkoušku 
z jazykových dovedností 

 
Zkouška z jazykových dovedností se 
nekoná 

  

 Údaje nejsou k dispozici 
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Pomoc se čtením je program, s nímž původně v 70. letech 20. století přišla novozélandská pedagožka 
Dr. Marie Clayová. V Evropě jsou vzdělávací programy v oblasti „pomoci se čtením“, což je nyní 
registrovaná ochranná známka, akreditovány Evropským centrem pro pomoc se čtením (European 
Centre for Reading Recovery), které je součástí Ústavu pro vzdělávání (Institute of Education) ve 
Spojeném království. Toto centrum doposud akreditovalo program ve Spojeném království, Irsku a 
Dánsku. Učitelé, kteří si přáli absolvovat tento program dalšího vzdělávání, museli nejdříve získat 
podporu místního správního orgánu a školy. Program, který se studuje při zaměstnání celý 
akademický rok, se zaměřuje na vzdělávání zkušených učitelů v oblasti posuzování obtíží se čtením 
u dětí nízkého věku a v oblasti koncipování individuálně zaměřené intenzivní intervence a její 
praktické výukové realizace, která těmto dětem, které mají obtíže, umožní dohonit své vrstevníky. 

V Irsku se učitelé vyučující na primárních školách v sociálně nejvíce znevýhodněných oblastech 
mohou v rámci vzdělávací iniciativy pro začlenění nazvané Rovnost a příležitosti do škol (Delivering 
Equality of Opportunity in Schools – DEIS) zúčastnit vzdělávání ve věci poskytnutí „pomoci se čtením“ 
(viz výše). Učitelé na školách, na které se iniciativa DEIS vztahuje, se mohou rovněž zúčastnit 
vzdělávání k Prvním krokům (First Steps), což je materiál pro rozvoj gramotnosti založený na 
výzkumu, který vznikl v Austrálii a je nyní k dispozici v řadě zemí po celém světě. První kroky nabízejí 
třídním učitelům přesný nástroj k hodnocení a sledování kompetencí dětí a jejich pokroku ve čtení, 
psaní, pravopise a mluveném jazyce. Vzdělávání v těchto programech se poskytuje pod záštitou 
služby pro další vzdělávání učitelů. Učitelé na jiných školách mají k tomuto vzdělávání přístup také, 
nicméně přednost mají učitelé, kteří pracují na školách, které se považují za znevýhodněné. 
Vzdělávání učitelů k „pomoci se čtením“ se odehrává při zaměstnání po dvoudenním intenzivním 
vstupním kurzu k testování a analyzování výsledků testů, přičemž vzdělávání probíhá jednou za 
čtrnáct dní po dobu jednoho školního roku. Učitelům, kteří se účastní vzdělávání k Prvním krokům, je 
poskytnuto 3-5denní školení mimo jejich obvyklé působiště a následně podle potřeby pomoc ze strany 
služby pro další vzdělávání učitelů. Učitele, kteří se zúčastní vzdělávání k Prvním krokům, eviduje 
Ústav pro vzdělávání v Londýně jako učitele pro „pomoc se čtením“. Učitelé, kteří podstoupí 
vzdělávání v Prvních krocích, obdrží osvědčení od služby pro další vzdělávání učitelů prostřednictvím 
jejích vazeb na organizaci Profesní rozvoj kroky (Steps Professional Development) ve Spojeném 
království. 

V Belgii (Francouzské společenství) si mohou učitelé zvolit také specializaci pomocná výuka. Kurz se 
zaměřuje na řešení problémů souvisejících s verbální a neverbální komunikací. Účastníci se také 
naučí vhodným výukovým metodám, které lze použít při výuce žáků s obtížemi s učením, a seznámí 
se také s diferencovanou výukou a učením. Navíc si mohou studenti vybrat volitelné moduly, které se 
soustředí přímo na obtíže se čtením. V Estonsku (Univerzita v Tartu) ti, kdo se vzdělávají na učitele 
pomocné výuky, získávají aprobaci potřebnou k výuce žáků, kteří mají obtíže se čtením. Učitelé 
primární i post-primární úrovně v Irsku se mohou také účastnit ročního kurzu, který probíhá na 
částečný úvazek, který je zakončen získáním diplomu v pomoci při učení. Tento kurz, v němž je silně 
obsažen prvek čtenářské gramotnosti, je určen učitelům, kteří se v rámci své školy chtějí ujmout role 
v oblasti pomoci při učení. 

Plně kvalifikovaní učitelé se také mohou specializovat v oblasti vzdělávání žáků se speciálními 
potřebami a podstoupit zvláštní přípravu na řešení obtíží souvisejících se čtením a gramotností. Tak 
tomu je ve Finsku, Švédsku, Spojeném království (Anglie, Wales a Severní Irsko) a na Islandu. 

V Belgii (Německy mluvící společenství) mohou učitelé sekundární úrovně, ale také školní knihovníci 
absolvovat kurz na „mediatékaře“ (Mediothecar), tedy specialistu v oboru informační gramotnost. Toto 
vzdělávání jim umožňuje vyučovat informačním dovednostem relevantním pro multimediální prostředí. 
Tento kurz je hodnocen 10 kredity ECTS a spojuje v sobě teoretické i praktické přístupy. Práce 
„mediatékaře“ se od práce učitele se specializací čtení liší v tom, že „mediatékař“ se zabývá 
především výukou metod vyhledávání, které umožňují přístup k informacím online. Mají-li však žáci se 
čtením obtíže, „mediatékaři“ poskytují pomoc učitelům a spolupracují s nimi na vytvoření a provedení 
konkrétních nápravných opatření. 
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2.3.6.  Programy dalšího vzdě lávání k výuce č tenářských dovedností  
Z titulu svého povolání se ve většině evropských zemí učitelé musí účastnit dalšího vzdělávání, a jak 
ukázal oddíl 2.2, skutečně se jej široce účastní (EACEA/Eurydice, 2009a) (14). To, jak je tento rozvoj 
organizačně zajištěn, se v jednotlivých vzdělávacích systémech značně různí; ve většině zemí funguje 
řada akreditovaných poskytovatelů dalšího vzdělávání, k nimž patří centra dalšího vzdělávání, 
učitelská sdružení, školy, vysoké školy, soukromí poskytovatelé atd. Panuje zde tedy značná 
různorodost, přičemž existenci programů dalšího vzdělávání, které se zaměřují na čtenářskou 
gramotnost, udává mnoho zemí. Informace v tomto pododdíle se omezují na projekty dalšího 
vzdělávání, které přímo souvisejí se čtenářskou gramotností; údaje k dalšímu vzdělávání v obecné 
rovině zde prezentována nejsou. Navíc nejsou tyto informace v žádném případě vyčerpávající. Cílem 
pododdílu je v zásadě nastínit některé ze strategií, které se v rámci evropských vzdělávacích systému 
využívají, a opatření, která byla v rámci těchto systému přijata. 

Ve Španělsku, Litvě, Rakousku a Norsku je rozvoj programů dalšího vzdělávání k tématům 
souvisejícím s gramotností v současnosti součástí celkové národní strategie ke zlepšení čtenářských 
a gramotnostních dovedností. V roce 2008/09, se 11 ze 17 autonomních oblastí Španělska rozhodlo 
učinit čtení a psaní, cizí jazyky a dvojjazyčnost prioritou dalšího vzdělávání učitelů. Litevský parlament 
vyhlásil rok 2008 rokem propagace čtení. V důsledku toho byli poskytovatelé dalšího vzdělávání 
povzbuzováni k rozvoji programů souvisejících se čtenářskými dovednostmi. V Rakousku dalo 
ministerstvo školství v roce 2005 podnět k celostátní iniciativě k podpoře čtenářské gramotnosti u žáků 
nazvané Lesen fördern (Podpora čtení), která zahrnovala také určité pokyny k dalšímu vzdělávání. 
Například institucím pro vzdělávání učitelů byla uložena povinnost vynaložit 10 % rozpočtu na 
programy dalšího vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti. Od roku 2009 nové koordinační 
středisko LITERACY (15) koordinuje veškeré programy dalšího vzdělávání po celém Rakousku. Toto 
středisko má také za úkol průběžně informovat učitele o novinkách v oblasti všech aspektů 
gramotnosti (čtení, psaní a používání nových médií). V Norsku mohou učitelé absolvovat 
vysokoškolský kurz zaměřený na výuku čtení oceněný 60 kredity. 

Některé země přicházejí s komplexními strategiemi ke zlepšení znalostí vyučovacího jazyka u žáků 
(nikoliv jen ke zlepšení jejich čtenářských dovedností). Tak tomu je od roku 2007 v Belgii (Vlámské 
společenství) a od roku 2006 v Portugalsku. Ve druhé ze jmenovaných zemí tvoří přípravné 
vzdělávání učitelů a programy dalšího vzdělávání jádro programové strategie a opatření, které se 
zaměřují na žáky prvního cyklu primárních škol. 

Dánsko, Irsko a Malta udávají, že u nich fungují speciální a trvalé programy dalšího vzdělávání 
zaměřené na čtenářskou gramotnost. V Dánsku se v rámci těchto programů konají kurzy, ve kterých 
lze získat aprobaci specializace čtení (Laesevejleder) (viz oddíl 2.3.5). V Irsku na poli čtení zahrnuje 
podpora a další vzdělávání učitelů úrovně ISCED 1 klíčové oblasti plynulost čtení, porozumění 
psanému textu a čtení v rámci angličtiny jakožto dalšího jazyka. Cílem programu pro učitele úrovně 
ISCED 2 je zvýšit povědomí o vlivu obecných gramotnostních dovedností. Program se dotýká 
povědomí o čtenářské gramotnosti v rámci učení napříč kurikulem a poskytuje učitelům vhled do řady 
různých strategií a zkušenosti, jež lze využít k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti a jejímu 
zlepšování v rámci školy. Existuje zde také program „Pomoc se čtením“ (viz oddíl 2.3.5). Na Maltě se 
všichni učitelé prvních až třetích ročníků musí účastnit dalšího vzdělávání v oblasti výuky a hodnocení 
základních gramotnostních dovedností. 

V některých zemích, jako je Španělsko, Litva, Polsko a Slovinsko, se určité programy dalšího 
vzdělávání ke čtenářské gramotnosti zaměřují na všechny učitele spíše než jen na ty, kteří vyučují 
vyučovacímu jazyku. V Belgii (Vlámské společenství) výše zmíněná komplexní strategie povzbuzuje 
každého učitele bez ohledu na to, jaký předmět vyučuje, k tomu, aby převzal díl odpovědnosti za 
zlepšení jazykových dovedností žáků. 
                                                 
(14) Viz Key Data on Education 2009, kapitola D, oddíl o učitelích. 
(15) http://www.literacy.at 
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Některé země uvádějí, že využívají programy dalšího vzdělávání střižené na míru, jejichž úkolem je 
plnit potřeby učitelů zjištěné na základě testování žáků. Tyto programy existují v Belgii (Německy 
mluvící společenství) a Rakousku. Ve Spojeném království (Severní Irsko) koordinuje Poradní a 
podpůrná služba pro kurikulum (Curriculum Advisory and Support Service – CASS) program 
Zlepšování výsledků (Raising Achievement, rozumí se v oblasti gramotnosti), který školám poskytuje 
na míru střiženou pomoc v podobě dalšího vzdělávání ve vzdělávacích centrech. Podklad pro tyto 
aktivity tvoří zlepšovací plány konkrétních škol. Iniciativy jako tyto, které se vyznačují přístupem zdola-
nahoru, mohou také napomoci k vytvoření kolektivního rozměru u dalšího vzdělávání na úrovni školy 
(přinejmenším u pracovníků, kteří se zabývají čtenářskou gramotností). Jak ukázal přehled literatury 
(viz oddíl 2.1), je důležité vytvářet mezi učiteli na školách sdílené znalosti. Ve Walesu program 
Waleské základní dovednosti (Basic Skills Cymru) napomáhá rozvoji projektů „akčního výzkumu“, 
které umožňují učitelům podnikat menší výzkumy v rámci třídy. Příklad z této oblasti představuje 
pilotní projekt akčního výzkumu Výuka čtení, v němž roli média sehrála waleština. 

Některé programy dalšího vzdělávání se zaměřují také na zlepšování dovedností učitelů, tak aby tito 
byli schopni lépe se vypořádat se žáky, kteří mají obtíže se čtením. V Belgii (Francouzské 
společenství) poskytly v roce 2009/10 organizační orgány dalšího vzdělávání školení, které se přímo 
soustředí na čtenářskou gramotnost. Hlavním cílem bylo naučit učitele na prvním stupni sekundární 
školy rychle rozpoznat obtíže se čtením a vytvořit strategie pro nápravu. V Německu Ústav pro rozvoj 
kvality ve školách Šlesvicka-Holštýnska nabízí kurzy pro ředitele škol a učitele k podpoře realizace 
projektu „Pamatujeme na všechny – ve čtení je síla“. Cílem tohoto projektu je pomoci žákům, kteří 
mají se čtením obtíže. Spojené království (Anglie) nabízí zkušeným učitelům e-learningové kurzy, 
které jim pomáhají rozpoznat u dětí dyslexii a obtíže s řečí, jazykem a komunikací a těmto dětem 
pomoci. Tento kurz je součástí širší strategie Odstraňování překážek na cestě k úspěchu (Removing 
Barriers to Achievement), která byla zahájena roku 2004. Na Kypru se vzdělávací kurzy, jejichž cílem 
je vybavit učitele dovednostmi pro výuku gramotnosti na všech vzdělávacích úrovních, zaměřují na 
učitele na úrovni ISCED 2, jejichž úkolem je realizace programu k odstranění „funkční negramotnosti“. 

Finsko nabízí příklad programu dalšího vzdělávání, který se soustředí na čtenářskou gramotnost a 
nová média. V roce 2009 byl spuštěn program dalšího vzdělávání „Výuka čtenářské gramotnosti a 
nová sociální média“, jehož cílem je rozvíjet nové způsoby výuky čtení bez per a sešitů. Žáci nahráli 
texty na web a používali k rozvoji svých čtenářských dovedností nástroje sociálních sítí. 

Od roku 2001/02 se ve Španělsku pořádá kurz o školních knihovnách pro učitele všech vzdělávacích 
úrovní. Pomáhá učitelům seznámit se se světem informací a knihoven a nabízí jim výukové strategie 
pro rozvoj kompetencí žáků v oblasti čtenářské gramotnosti ve všech částech kurikula. Učitelé jsou 
v rámci školení také vedeni k tomu, aby umožňovali žákům pracovat s různými zdroji informací, a to 
jak tištěnými, tak digitálními. 

Konečně v některých zemích napomáhají komplexní programy dalšího vzdělávání, které se zaměřují 
na čtenářskou gramotnost, realizaci nových kurikul. V Belgii (Německy mluvící společenství) musí za 
účelem realizace nového kurikula pro čtenářskou gramotnost navštěvovat vzdělávací kurz všichni 
učitelé. Ve Francii kladou nová kurikula (2008) zvláštní důraz na osvojení čtení. To se projevilo také 
na některých programech dalšího vzdělávání. V září 2009 bylo nové základní kurikulum zavedeno 
v Polsku, přičemž byly navrženy konkrétní programy dalšího vzdělávání, aby se učitelům pomohlo 
s realizací změn. Ve Spojeném království (Skotsko) naznačuje důraz, který je v současnosti kladen na 
další vzdělávání, zavedení Kurikula pro úspěch (Curriculum for Excellence, 2004), které se významně 
zaměřuje na gramotnost (a gramotnost matematickou). Gramotnost (a matematická gramotnost) 
v rámci celého kurikula v současnosti jako téma figuruje také v práci „Učení a výuka pro Skotsko“ 
(Learning and Teaching Scotland – LTS) skotského orgánu pro podporu kurikula a učení/výuky. Tento 
orgán organizuje po celém Skotsku setkání, jež si za cíl kladou seznámit učitele s dokumenty Kurikula 
pro úspěch. 
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Závěry 
Kvalifikovaní učitelé, kteří mají solidní základy výuky čtení, jsou nezbytní jak pro žáky, kteří se učí číst, 
tak pro studenty, kteří čtou učebnice. Ke klíčovým prvkům, které by mělo zahrnovat přípravné 
vzdělávání učitelů, patří základy výzkumu a teorie, příprava na použití řady různých strategií výuky a 
materiálů a vhodné techniky hodnocení. Za důležité aspekty přípravného vzdělávání učitelů se navíc 
považují vyváženost a návaznost mezi teoretickým vědomostním základem a pedagogickou praxí. 
Učitelé, kteří získají svou aprobaci v programech, které vykazují výše uvedené charakteristiky, budou 
s větší pravděpodobností poskytovat vysoce kvalitní výuku čtení, která povede k úspěchu. Sekundární 
analýza dat z průzkumu PIRLS 2006 naznačuje také to, že s účinnou výukou čtení souvisí také důraz, 
který se během přípravného vzdělávání učitelů klade na to, jak čtení učit. 

Vzhledem k různé úrovni autonomie, které se těší instituce přípravného vzdělávání učitelů v Evropě, je 
obtížně nastínit obsah a kvalitu vzdělávání učitelů podrobně. Osmnáct zemí nicméně vydalo ústřední 
pokyny, které se přímo dotýkají budoucích učitelů čtení. Ve většině zemí tedy národní politiky 
podtrhávají význam vhodného přípravného vzdělávání pro budoucí učitele čtení. I při absenci 
ústředních pokynů v této věci či požadavku na výuku některých témat týkajících se gramotnosti, je 
však také ve zbývajících zemích možné, že poskytovatelé přípravného vzdělávání pro učitele do 
svých programů aspekty výuky čtení zařazují. 

Skloubení výzkumu a pedagogické praxe tuto praxi významně obohacuje, a ve dvou třetinách 
zkoumaných zemí obsahují ústřední pokyny k přípravnému vzdělávání učitelů také požadavky stran 
teorie a praxe pedagogického výzkumu. 

Ústřední pokyny obecně uvádějí, že je třeba připravit učitele na výuku čtení. Konkrétních aspektů této 
výuky se dotýkají řidčeji. Například pouze v šesti zemích či regionech tyto pokyny výslovně zmiňují 
význam, který má schopnost hodnotit čtenářské dovednosti. Výzkum nicméně naznačuje, že 
hodnocení učitele tvoří podstatnou součást výuky čtení. Z hlediska stanovení přesných důvodů 
slabých výsledků ve čtení může být účinnější než standardizovaná externí evaluace (RAND RSG 
2002). 

Čtení elektronických textů prostřednictvím dnešních komunikačních technologií se v současné 
společnosti stává stále důležitější. Měnící se povaha čtení si žádá, aby byla tato dovednost 
zohledněna v přípravném vzdělávání učitelů (IRA, 2009). Navzdory těmto trendům má pouze pět zemí 
ústřední pokyny, které přímo uvádějí vzdělávání určené k tomu, aby mohli učitelé zvyšovat schopnost 
žáků číst texty zprostředkované novými médii. 

Jenom ve třech zemích existují pro přípravné vzdělávání učitelů doporučení k výuce čtení, která se 
vztahují na budoucí učitele jiných předmětů než výukového jazyka, což se zdá být v nesouladu 
se vzrůstajícím povědomím o tom, že rozvoj čtenářských dovedností je důležitým tématem také pro 
učitele, kteří vyučují jiné předměty než vyučovací jazyk. 

Mezinárodní hodnotící průzkumy jasně ukazují, že významná část žáků ve čtvrtém ročníku i žáků 
patnáctiletých postrádá základní čtenářské dovednosti. Řešit obtíže se čtením, jakmile se objeví, je 
klíčové z hlediska toho, aby se žákům, kteří mají obtíže, poskytla šance získat čtenářské kompetence. 
Vzdělávací systémy mohou na potřeby těchto žáků reagovat mnoha různými způsoby. Jednou 
z možností je, aby školy měly k dispozici učitele se specializací čtenářská gramotnost. Pouze čtyři 
země (Dánsko, Irsko, Spojené království a Norsko) zatím vytvořily kvalifikace, které umožňují 
kvalifikovaným učitelům dále se specializovat na výuku čtenářské gramotnosti. Pokyny stran 
zvláštních kurzů k opatřením pro řešení obtíží se čtením se navíc častěji než přípravného vzdělávání 
učitelů nižší sekundární úrovně dotýkají přípravného vzdělávání učitelů úrovně primární. 
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Přípravné vzdělávání učitelů je nezbytným předpokladem pro vykonávání učitelské profese, avšak 
další vzdělávání je zásadní z hlediska udržení a dalšího rozvíjení účinných výukových postupů. Je 
proto povzbuzující, že se učitelé v evropských zemích dalšího vzdělávání účastní naprosto běžně. 
Údaje z výzkumu ukazují, že asi 90 % učitelů čtení, psaní a literatury, vyučujících na úrovni ISCED 2 
se v posledních 18 měsících zúčastnilo nějaké formy dalšího vzdělávání. Nejobvyklejší formou dalšího 
vzdělávání jsou však jednorázové kurzy, workshopy či konference. Užitečnější dlouhodobé a trvalé 
formy dalšího vzdělávání, např. provádění výzkumu, či vytváření sítí pro spolupráci, se vyskytují 
mnohem řidčeji. V průměru je v EU do pedagogického výzkumu zapojeno 40 % učitelů, kteří vyučují 
předměty související se čtením, ovšem v řadě zemí (Maďarsko, Slovensko a Norsko) je jejich podíl 
velmi nízký. Formy dalšího vzdělávání zakládající se na spolupráci, tj. sdílení znalostí a vzájemné 
učení, se v zemích střední a východní Evropy vyskytují méně často než ve zbytku Evropy. Právě tyto 
aktivity však mají potenciál zlepšit výuku čtenářské gramotnosti. 
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KAPITOLA 3: PODPORA ČTENÍ MIMO ŠKOLU 

Děti se učí čtení a osvojují si tuto dovednost nejen ve škole, ale i při dalších příležitostech 
v mimoškolním prostředí; školní vzdělávání tak není samo o sobě jediným činitelem, který má na 
rozvoj čtení vliv. Rodiče, kteří rádi čtou a chtějí tuto zálibu sdílet se svými dětmi, podporují jejich 
kladný vztah ke čtení. Domácí aktivity zaměřené na čtenářskou gramotnost v raném věku tvoří základ 
pro to, aby se děti naučily číst ve škole. V pozdějším věku utužuje čtenářské dovednosti četba ve 
volném čase a čtení pro radost, čímž se dále zvyšuje objem toho, co děti přečtou. Dětem, jež více 
čtou, jde čtení lépe. Být doma v rodinném prostředí obklopen knihami a čtením, mít k dispozici 
časopisy a noviny – to vše je důležité pro další rozvoj čtenářské gramotnosti. V širším smyslu je život 
v prostředí, které si čtení cení, zásadně důležitý pro to, aby děti získaly čtenářské kompetence. 

Školní faktory ovlivňující výsledky ve čtení, tj. vyučovací metody a vzdělávání učitelů, byly podrobně 
popsány v předchozích částích této studie. Tato závěrečná kapitola hledí dále nad rámec školy a 
zabývá se širším společenským rámcem. Začíná přehledem odborné literatury o mimoškolních 
faktorech ovlivňujících výsledky ve čtení. Hlavními tématy, kterými se zde budeme zabývat, jsou 
domácí prostředí, aktivity rodičů v oblasti gramotnosti a zapojení do čtení. K bližší ilustraci těchto 
faktorů slouží výsledky mezinárodních výzkumů, která se zaměřila na výsledky žáků. 

Hlavní částí této analýzy a hlavním tématem této kapitoly je úsilí o podporu čtení v evropských 
zemích. Cílem podpory čtení v mimoškolním prostředí je poskytnout dětem, dospívajícím i dospělým 
optimální možnosti učení a zaměřit se na potřeby lidí, kteří by v oblasti gramotnosti mohli těžit 
z dodatečné podpory. Některé země vytvořily ucelené strategie pro podporu čtení a mnohé země 
k tomuto účelu založily celostátní koordinační instituce. Ve velké většině zemí existují rozsáhlé 
programy na podporu čtení financované státem, příklady několika z nich jsou uvedeny v posledním 
oddíle této kapitoly. 

3.1. Přehled odborné literatury o mimoškolních faktorech ovlivňujících 
čtenářské dovednosti 

Tento přehled literatury se zaměřuje na dva široce diskutované mimoškolní faktory ovlivňující rozvoj 
čtení a výsledky v něm: domácí prostředí a čtení ve volném čase. Stručně se také věnuje výsledkům 
současných výzkumů týkajících se dopadu multimédií (počítačů, specializovaných programů pro 
výuku čtení a televize) a knihoven na úroveň čtení. 

Gramotnost doma a v rodině 

Aktivity v oblasti gramotnosti, do kterých se zapojují rodiče, mají pro vývoj čtenářských dovedností 
dítěte zásadní význam, a to zvláště v předškolním věku. Zapojení rodičů do obecného vzdělávání dětí, 
a do rozvoje jejich čtenářské gramotnosti zejména, ovlivňuje motivaci dětí a jejich výsledky ve čtení. 
Gramotnost rodiny a domova má na dítě v raném věku největší vliv, tento oddíl se tedy soustředí 
hlavně na ni. 

Rodiče mohou významně ovlivnit výsledky svých dětí ve vzdělávání tím, že jim doma pomáhají 
v učení. Dlouhodobé studie potvrzují významnou souvislost mezi pravidelným zapojením rodičů do 
domácího učení a intelektuálním a sociálním rozvojem dítěte (Harris, Goodall, 2007; Melhuish, Sylva, 
Sammons et al., 2001). Ačkoliv se zapojení rodičů a jejich pomoc nejvíce projevuje v období raného 
dětství, značně ovlivňuje výsledky v oblasti vzdělávání a gramotnosti i v období dospívání (Desforges, 
Abouchaar, 2003). 
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Zapojení rodičů je obzvláště důležité z hlediska čtenářského rozvoje dítěte (Brooks et al., 2008; 
McElvany, Steensel, 2009; McElvany et al., 2010; Steensel, 2009). Výsledky přehledu, který sestavil 
Národní panel pro ranou gramotnost (National Early Literacy Panel) (NELP, 2008) ukazují, že 
čtenářské aktivity, kterým se rodiče doma věnují, napomáhají rozvoji dovedností dítěte v oblasti 
mluveného jazyka i obecných kognitivních schopností. Další výzkumy ukázaly, že existuje zřejmá 
souvislost mezi zapojením rodičů a dovednostmi dítěte, pokud jde o čtení slov a jeho plynulost 
v raném věku (Sénéchal, LeFevre, 2002), a také jeho motivací číst, zájmem o čtení a tím, jak jej čtení 
baví (Baker, Scher, 2002; Baker, Scher, Mackler, 1997). 

Některé druhy aktivit v oblasti gramotnosti, jež rodiče s dětmi sdílejí, jsou účinnější než jiné. 
Metaanalýza M. Sénéchalové (2006) srovnává tři druhy zapojení rodičů: vyučování specifickým 
dovednostem v oblasti gramotnosti, naslouchání tomu, jak dítě čte, a čtení dítěti. Výsledky ukázaly, že 
obecně mělo zapojení rodičů na čtenářské výsledky pozitivní vliv. Pokud rodiče vyučovali své děti 
specifickým dovednostem na poli gramotnosti – jako je abeceda, čtení slov a spojitost mezi písmeny a 
hláskami – mělo to dvakrát větší účinek, než pokud poslouchali dítě při čtení, a šestkrát větší účinek 
než když mu četli. Tyto závěry platí pro děti, u nichž hrozí, že se u nich objeví obtíže se čtením, i pro 
děti, u nichž toto nehrozí. Socioekonomický status rodiny neměl na účinek zapojení rodičů žádný vliv. 

Zapojení rodičů lze podpořit pomocí rodinných programů zaměřených na rozvoj gramotnosti, které lze 
vytvořit rozdělit podle následujících obecnějších oblastí, na které se soustředí (Nickse, 1991): 

• dovednosti, výsledky či postoj dítěte; 

• interakce mezi rodičem a dítětem v oblasti gramotnosti; 

• výsledky rodičů a jejich návyky relevantní pro gramotnost a sebedůvěra či sebevědomí 
(s předpokládaným pozitivním vlivem na dítě). 

Jednotlivým příkladům programů zaměřených na rozvoj gramotnosti, jež jsou určeny rodinám 
v evropských zemích, se budeme podrobněji věnovat na konci této kapitoly (viz oddíl 3.4). Většina 
z nich se zaměřuje na druhý z výše uvedených aspektů, tedy na interakci mezi rodičem a dítětem 
v oblasti gramotnosti. Nejčastěji se jedná o programy zaměřené na rozdávání knih a o iniciativy, které 
obnášejí čtení s dětmi nahlas. 

Stále více výzkumných prací ukazuje jasný přínos rodinných programů zaměřených na rozvoj 
gramotnosti pro čtenářské dovednosti, výsledky a postoj dítěte. Celkově tato zjištění naznačují, že 
rodiče mohou pro zlepšení rozvoje gramotnosti svých malých dětí udělat mnoho a že různé přístupy 
ovlivňují rozvoj různých souborů základních čtenářských dovedností (NELP, 2008). 

Č t e n í  v e  v o l n é m  č a s e  a  č t e n í  p r o  r a d o s t  

Výzkumná činnost a rozvoj politik v oblasti čtenářské gramotnosti se tradičně zaměřuje na kognitivní 
aspekty čtení, např. na rozpoznávání slov a porozumění psanému textu. Stále více důkazů nicméně 
naznačuje, že rozdílné výsledky dětí ve čtení souvisí i s dalším významným faktorem, a to čtením ve 
volném čase a čtením pro radost. 

Soustavně se ukazuje, že ti, kdo čtou více, čtou i lépe. S rostoucí intenzitou čtení se zlepšují 
čtenářské schopnosti, což dále motivuje k dalšímu čtení (Cunningham and Stanovich, 1998). 
Metapřehled od Clarkové a Rumboldové (2006) navíc ukazuje, že čtení pro radost jasně souvisí 
s porozuměním textu a pochopením gramatiky, šíři slovní zásoby, větší důvěrou ve své čtenářské 
schopnosti a s radostí ze čtení v pozdějším věku. 
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Při hledání odpovědi na otázku, proč čtou někteří lidé ve volném čase více než jiní, poukazují někteří 
výzkumníci a odborníci na význam motivace ke čtení. Guthrie a Wigfield (2000, s. 405) definují tuto 
motivaci jako „osobní cíle, hodnoty a přesvědčení jednotlivce s ohledem na témata, procesy a 
výsledky čtení“. Argumentují tím, že čtenářská motivace hraje důležitou úlohu v rámci tzv. „Matoušova 
efektu“ (Stanovich, 1986): vzrůstající schopnosti motivují a vysoká motivace vede k dalšímu čtení, což 
opět zlepšuje schopnosti. 

Samotnou motivaci ke čtení ovlivňuje čtenářské prostředí a kultura, jež čtenáře obklopuje. 
Strommenová a Matesová (2004) zjistily, že děti a mladiství, kteří ve svém volném čase čtou, se cítí 
být členy čtenářské obce, mezi kterými dochází v souvislosti s knihami k sociální interakci a sdílení 
lásky k četbě. Čtenářské návyky často nejlépe předávají právě další čtenáři, např. rodiče, přátelé a 
učitelé, kteří coby vzory ukazují, jaké potěšení může čtení skýtat (Sheldrick-Ross, McKechnie, 
Rothbauer, 2005). 

S motivací (Krashen, 1993) a čtenářskými výsledky (Hung, 1996, 1997) souvisí také výběr materiálu 
ke čtení. Výzkumy ukázaly, že děti a dospívající čtou mimo školu široké spektrum materiálů, včetně 
těch, jež se tradičně za čtenářský materiál nepovažují. Kupříkladu výzkum nazvaný Čtení spojuje 
(Reading Connects), který provedl Národní fond pro gramotnost (National Literacy Trust) ve Spojeném 
království (Clark, Foster, 2005), ukázal, že pro žáky mimo školu nejoblíbenější čtivo představují 
časopisy, textové zprávy a knihy či časopisy o televizních programech. Více než polovina žáků také 
mezi pravidelnou četbu uvedla e-maily, beletrii, komiksy a noviny. 

Mezinárodně lze čtenářské aktivity žáků, jejich výběr materiálu a to, jak často čtou, srovnávat na 
základě mezinárodních výzkumů úrovně čtenářské gramotnosti žáků (např. PISA a PIRLS). Hlavní 
zjištění a některé významné rozdíly mezi evropskými zeměmi jsou zdůrazněny v následujícím oddíle 
(viz oddíl 3.2). 

Ú l o h a  m u l t i m é d i í  

Čtenářské chování dětí a mladistvých se tedy mění. Dochází k posunu od tradičního čtení knih pro 
radost k novým možnostem četby, které nabízí internet a další multimediální systémy. Počítače i další 
zařízení, která umožňují kombinovat text, obrázky, film a zvukový záznam, představují běžně užívané 
nástroje, jež mohou pomoci rozvíjet čtenářské dovednosti dítěte. 

Nedávný výzkum provedený ve Velké Británii (Clark, Osborne, Dugdale, 2009) ukazuje, že nejčastěji 
se čtou materiály založené na nových technologiích; téměř dvě třetiny dětí a dospívajících čtou každý 
týden webové stránky. Polovina respondentů také čte každý týden blogy, stránky sociálních sítí a e-
maily. Žáci sekundární úrovně čtou materiály založené na nových technologiích více než žáci úrovně 
primární, přičemž se zejména jedná o webové stránky, blogy a stránky sociálních sítí. 

Některé výzkumy ukazují, že používání počítače v raném věku skutečně prospívá kognitivnímu a 
psychickému vývoji dítěte. Hauglandová zjistila (1992), že děti, které měly co do činění se softwarem 
přiměřeným jejich vývoji, vykazují značné úspěchy v oblasti kognitivních, verbálních i nonverbálních 
dovedností. Xiaoming Li a Atkinsonová (2004) došli k závěru, že používání počítače doma posiluje 
u malých dětí rozvoj kognitivních a psychomotorických dovedností, i s tím, že byly vzaty v potaz 
rozdíly ve vývojových fázích dítěte a socioekonomický status rodiny. F. Nævdal (2007) také zjistil, že 
u starších žáků vyšší sekundární úrovně byly zaznamenány lepší znalosti angličtiny u těch z nich, kteří 
doma tráví více času používáním počítače (při zohlednění pohlaví, zájmu o předmět, poruch čtení a 
různých kategorií činnosti s počítačem). 
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Důvodů, proč mohou počítače napomáhat rozvoji čtení, je několik. Hlavním argumentem hovořícím ve 
prospěch počítačů je, že umožňují učení individualizovat: Každé dítě se učí nezávisle na ostatních a 
vlastním tempem. S procesem učení se čtení úžeji souvisí takové výhody jako bezprostřední zpětná 
vazba, opakování a udržení pozornosti žáka (Van Daal, 2008). Počítačové aplikace mohou za účelem 
podpory rozvoje čtení dítěte využít i rodiče. Je nicméně třeba provést výzkum, jenž by zhodnotil, zda 
jsou tyto aplikace účinnější než například tradičnější formy aktivit v oblasti gramotnosti. 

Dalším médiem, u něhož byl zkoumán vliv na čtení, je televize. Tzv. „hypotéza čtení textů 
na obrazovce“ (on-screen reading hypothesis) tvrdí, že si děti zlepšují své čtenářské dovednosti 
čtením textů a titulků v televizi. V rozporu s tím se některé studie zabývají tlumicím vlivem televize, 
přičemž zdůrazňují, že její sledování může dětem v získávání čtenářských dovedností bránit. Koolsra, 
Van der Voort a Van der Kamp (1997) nalezli částečnou oporu pro obě tvrzení. Uplatněním 
dlouhodobého přístupu zjistili, že sledování televize účinkuje na porozumění psanému textu tlumivě, 
ale díky čtení titulků podporuje rozvoj dekódovacích dovedností. Důvodem tohoto tlumivého účinku je 
podle interpretace těchto badatelů částečně to, že sledování televize omezuje čtení ve volném čase, a 
částečně to, že u dětí rozvíjí negativní postoj ke čtení. 

Vliv televize na čtení může také souviset s typy sledovaných programů a časem před ní stráveným. 
Ennemoser a Schneider (2007) v rámci dlouhodobého výzkumu v Německu zjistili, že u sledování 
vzdělávacích televizních programů existuje pozitivní korelace s porozuměním psanému textu, zatímco 
sledování zábavních pořadů má negativní vliv. Nepřekvapí tedy, že televizní programy, které se 
zaměřují na rozvoj gramotnosti u malých dětí, mají na rozvoj specifických gramotnostních dovedností 
v raném věku pozitivní vliv (Moses, 2008). 

Vzdor skutečnosti, že počítače, internet či televize posunuly čtení a učení k širším možnostem, 
soustředí se hlavní programy na podporu čtení v evropských zemích na multimédia jen málo (viz 
oddíl 3.4). Iniciativy, které usilují o zvýšení čtenářské aktivity a motivace, se stále zaměřují především 
na beletristické knihy. 

Více empirických dokladů z výzkumu by pomohlo objasnit konkrétní účinek různých druhů iniciativ na 
rozvoj čtení. Čtenářskou gramotnost ovlivňuje celá řada vzájemně provázaných faktorů, jež lze od 
sebe těžko oddělit. Následující oddíl představuje závěry mezinárodních srovnání výsledků žáků, jež 
dále ozřejmují faktory ovlivňující rozvoj čtení a výsledky v něm. 

3.2. Čtení v domácím prostředí, přístupy ke čtení a výsledky v něm – 
poznatky z mezinárodních srovnání žáků 

Postoje ke čtení, čtenářská aktivita, čtenářské návyky rodičů či opatrovníků a domácí čtenářské 
prostředí jsou předmětem Mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti (Progress in International 
Reading Literacy Study – PIRLS). Zajímavé údaje o čtenářském chování a zázemí žáků poskytuje 
také Program pro mezinárodní hodnocení žáků (Programme for International Student Assessment – 
PISA), který se čtením zabývá v pravidelných intervalech (2000 a 2009). Tento oddíl představuje 
některá z nejvýznamnějších zjištění výzkumů PIRLS a PISA o vztahu mezi čtenářskou aktivitou a 
domácím prostředím z hlediska vzdělávání na jedné a čtenářskými výsledky dítěte na druhé straně 
(více informací o těchto výzkumech viz kapitola „Výsledky ve čtení: důkazy z mezinárodních 
výzkumů“). 

Tyto i další velké mezinárodní srovnávací výzkumy žáků potvrzují argumenty uvedené v předchozím 
oddíle, totiž že zapojení dětí do aktivit zaměřených na oblast gramotnosti úzce souvisí s jejich 
čtenářskými schopnostmi (Elley, 1992, Mullis et al., 2003, 2007; OECD, 2010d). Mezinárodní zpráva 
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k výzkumu PIRLS z roku 2001 shrnuje jeho zjištění takto: „Žáci, kteří rádi čtou, obvykle čtou častěji, 
čímž rozšiřují své znalosti textových konvencí, rozmnožují své literární zážitky a zlepšují svou 
schopnost porozumět textu." (Mullis et al., 2003, s. 257) 

P ř í s t u p  k e  k n i h á m  a  r o d i čo v s k é  a k t i v i t y  s  d ě t m i  z a m ě ř e n é  n a  g r a m o t n o s t  

Součástí výzkumu PIRLS je dotazník pro rodiče/opatrovníky (1), který sbírá údaje o různých 
charakteristikách domácího prostředí, jež jsou považovány za významné pro porozumění tomu, jak se 
malé děti učí číst. Aby bylo možné stanovit, které faktory domácího prostředí s výsledky žáků souvisí 
nejvíce, byla provedena lineární regrese údajů z výzkumu PIRLS 2006 (viz obrázek 3.1). Použité 
proměnné lze podle Bloomova rozlišení (1980) zařadit do dvou kategorií: 

1. měnitelné parametry: přístup ke čtení, čtenářské aktivity s dítětem, čas strávený čtením a čas 
strávený čtením pro zábavu; 

2. neměnné parametry: nejvyšší dosažená profesní úroveň a úroveň vzdělání rodičů. 

Nepřekvapí, že vliv neměnných parametrů byl ve všech zemích dosti podstatný i při zohlednění 
ostatních parametrů včetně počtu knih v domácnosti a čtenářských aktivit s dítětem (viz obrázek 3.1). 
Průměrný regresní koeficient pro EU-27 je v případě profesního postavení 0,19 a v případě úrovně 
vzdělání 0,13. Vliv úrovně vzdělání rodičů na čtenářské výsledky dítěte byl ve všech analyzovaných 
evropských zemích značný, koeficient se pohyboval od 0,07 v Lotyšsku až po 0,28 v Maďarsku. Při 
zohlednění ostatních parametrů neměla v regresním modelu nejvyšší dosažená profesní úroveň 
rodičů vliv na čtenářské schopnosti dětí v Bulharsku, Španělsku, Itálii, Rakousku, Velké Británii (Anglii) 
a na Islandu. 

Proměnlivé parametry měly nicméně na čtenářský výkon dětí také podstatný vliv. Čtenářské prostředí 
– měřeno počtem knih a dětských knih v domácnosti – ovlivňovalo výkony žáků i při vyloučení vlivu 
vzdělání a zaměstnání rodičů. Je zajímavé, že počet dětských knížek v domácnosti byl důležitější než 
počet ostatních knih (průměrný vliv pro EU-27 je 0,12, resp. 0,09). Vliv počtu dětských knížek 
v domácnosti byl statisticky významný ve všech zkoumaných evropských zemích, zatímco přítomnost 
knih jako takových v domácnosti byla podstatná jen v zemích některých. 

Ve zkoumaných zemích (2) mělo 29 % domácností s dětmi ve čtvrtém ročníku mezi 26 a 50 dětskými 
knihami; 23 % domácností mělo 51 až 100 knih; 15 % rodičů uvedlo, že vlastní přes 100 dětských 
knih. Mnoho dětí v evropských zemích ale mělo knih doma méně: 20 % rodičů uvedlo, že mají 11-25 
dětských knih, a 12 % uvedlo, že vlastní méně než 10 dětských knih. Žáci ve skandinávských zemích 
(Dánsko, Švédsko, Island a Norsko) a ve Spojeném království měli doma nejvíce dětských knih. Žáci 
v zemích střední a východní Evropy (vyjma Maďarska) a v Itálii a Španělsku měli dětských knih méně. 
V Bulharsku a Rumunsku neměla většina žáků dětskou knihu žádnou nebo měla do 10 dětských knih 
(34 %, resp. 41 %). (Přesné údaje o jednotlivých zemích viz Mullis et al., 2007, s. 114-115). 

                                                 
(1) V této kapitole dále jen „rodiče“. 
(2) V tomto případě a dále v této kapitole se průměry EU zakládají na výpočtech Eurydice. 
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 Obrázek 3.1: Parametry domácího prostředí, které jsou určující pro výsledky žáků čtvrtého ročníku ve 
čtení, 2006 

  Čtenářská Čtenářské Počet Nejvyšší dosažená 
úroveň 

 

 Průsečík 
(Intercept) 

aktivita 
rodičů 

aktivity  
s dítětem  knih  

v 
domácno

sti 

dětských
knih  

v 
domácno

sti 

v 
zaměstná

ní 

vzdělá
ní 

Počet hodin  
strávených 
čtením 

Frekvence
čtení pro 
zábavu  

EU-27 0,12 0,08 0,09 0,09 0,12 -0,10 -0,13 0,02 0,03 

BE fr -0,38 0,05 0,08 0,05 0,19 -0,14 -0,15 -0,01 0,01 

BE de x x x x x x x x x 

BE nl 0,22 0,07 0,08 0,01 0,07 -0,10 -0,18 0 0,02 

BG 0,48 -0,01 -0,03 0,10 0,21 -0,06 -0,17 0,03 0,04 

CZ x x x x x x x x x 

DK 0,06 0,11 0,08 0,05 0,07 -0,13 -0,11 -0,01 0,04 

DE 0,31 0,06 0,03 0,02 0,23 -0,10 -0,14 0 0 

EE x x x x x x x x x 

IE x x x x x x x x x 

EL x x x x x x x x x 

ES -0,13 0 0,12 0,11 0,10 -0,04 -0,13 0,01 0,02 

FR -0,10 0,08 0,05 0,04 0,16 -0,11 -0,15 0,02 0,03 

IT 0,44 0,13 0,06 0,01 0,10 -0,02 -0,13 0,01 0,01 

CY x x x x x x x x x 

LV 0,13 0,03 0,09 0,03 0,20 -0,11 -0,07 0,01 0 

LT 0,10 0,07 0,06 0,02 0,11 -0,08 -0,19 0,02 0,05 

LU 0,42 0,01 0,03 0,15 0,18 -0,06 -0,09 0,06 0,02 

HU 0,27 0,08 0,03 0,07 0,15 -0,06 -0,28 0,04 0,05 

MT x x x x x x x x x 

NL 0,24 0,10 0,08 0,01 0,08 -0,06 -0,12 -0,01 0,02 

AT 0,16 0,06 0,09 0,10 0,18 -0,06 -0,12 0 0,04 

PL -0,01 0,12 0,14 0,04 0,13 -0,05 -0,24 -0,04 0,03 

PT x x x x x x x x x 

RO -0,05 0,08 0,19 0,17 0,14 -0,19 -0,19 -0,06 0,01 

SI -0,12 0,06 0,06 0,02 0,16 -0,12 -0,21 0 0,03 

SK 0,12 0,11 0,10 0,08 0,23 -0,12 -0,19 0 0,01 

FI x x x x x x x x x 

SE 0,08 0,06 0,07 0,11 0,07 -0,10 -0,16 0,01 0,03 

UK-ENG 0,14 0,12 0,19 0,07 0,14 -0,05 -0,22 0,01 0,10 

UK-SCT -0,08 0,09 0,14 0,08 0,20 -0,16 -0,11 -0,11 0,02 

IS -0,44 0,03 0,18 0,04 0,15 -0,04 -0,17 -0,01 -0,01 

LI x x x x x x x x x 

NO -0,68 0,06 0,08 0,05 0,15 -0,07 -0,18 -0,01 0,03 

TR x x x x x x x x x 

Zdroj: IEA, databáze PIRLS 2006. 

Vysvětlivky 
Hodnoty, které se statisticky významně (p<0,05) liší od nuly, jsou vyznačeny tučně. 
Tabulka znázorňuje standardizované parametry lineární regrese se střední hodnotou 0 a směrodatnou odchylkou 1. 
Standardizované koeficienty lze interpretovat jako částečné korelace mezi nezávislým a závislým parametrem při 
potlačení vlivu dalších parametrů modelu. 
Nezávislé parametry se zakládají na odpovědích rodičů/opatrovníků v průzkumu Učit se číst (Learning to Read Survey): 
Čtenářská aktivita rodičů je ukazatel založený na otázce č. 14, v níž rodiče/opatrovníci na čtyřbodové škále od „velmi 
souhlasím“ po „velmi nesouhlasím“ uvádějí odpovědi k tvrzení „Čtu, jen když musím“ (reverzní škálování), „Rád se 
o knihách bavím s jinými lidmi“, „Rád trávím volný čas čtením“ a „Čtení je u nás doma důležitou činností“. 
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Spolehlivost ukazatelů je uspokojivá: Cronbachova alfa má na úrovni EU hodnotu 0,81 a nejnižší hodnota pro 
jednotlivou zemi je 0,74. 
Čtenářská aktivita s dítětem je ukazatel založený na otázce č. 2: „Předtím, než vaše dítě začalo navštěvovat primární 
školu, jak často jste s dítětem vy nebo někdo jiný ve vaší domácnosti věnoval následujícímu: čtení knih; vyprávění 
příběhů; zpívání, hraní s hračkami s tématikou abecedy; mluvení o tom, co jste dělali; mluvení o tom, co jste četli; hraní 
slovních her; psaní písmen nebo slov; čtení štítků a označení; návštěva knihovny (kategorie odpovědí „často“, „někdy“, 
„nikdy nebo skoro nikdy“)? 
Spolehlivost ukazatelů je uspokojivá: Cronbachova alfa má na úrovni EU hodnotu 0,76 a nejnižší hodnota pro 
jednotlivou zemi je 0,70. 
Počet knih v domácnosti zjišťuje otázka č. 15: „Kolik knih máte doma?“ (kategorie odpovědí [0-10], [11-25], [26-100], 
[101-200] a „více než 200“). 
Počet dětských knih v domácnosti zjišťuje otázka č. 16: „Kolik dětských knih máte zhruba doma (nepočítaje v to 
časopisy pro děti a učebnice)?“ (kategorie odpovědí [0-10], [11-25], [26-100], a „více než 100“). 
Nejvyšší dosažená úroveň v zaměstnání je parametr odvozený z výzkumu PIRLS (kategorie odpovědí „odborný 
pracovník“, „majitel malé firmy“, „administrativní pracovník“, „kvalifikovaný dělník“, „nekvalifikovaný dělník“, „nikdy jsem 
neměl(a) placenou práci mimo domov“; zaznamenáno sestupně). 
Nejvyšší dosažená úroveň vzdělání je parametr odvozený z výzkumu PIRLS (kategorie odpovědí „dokončené 
vysokoškolské vzdělání nebo vyšší“, dokončené vyšší (neuniverzitní) vzdělání“, „dokončené vyšší sekundární vzdělání“, 
„dokončené nižší sekundární vzdělání“, „nedokončené primární či nižší sekundární vzdělání či žádné vzdělání“ 
(zaznamenáno od nejnižší po nejvyšší kategorii). 
Počet hodin strávený čtením zjišťuje otázka č. 12: „Kolik času obvykle doma týdně strávíte tím, že si čtete, počítaje 
v to čtení knih, časopisů, novin a pracovních materiálů?“ (kategorie odpovědí „méně než hodinu týdně“, „1-5 hodin 
týdně“, „6-10 hodin týdně“ a „více než 10 hodin týdně“). 
Frekvenci čtení pro zábavu zjišťuje otázka č. 13: „Když jste doma, jak často čtete pro vlastní zábavu? (kategorie 
odpovědí „denně nebo téměř denně“, „jednou až dvakrát týdně“, „jednou až dvakrát měsíčně“ a „nikdy nebo skoro 
nikdy“). 

Směrodatné chyby viz dodatek na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 

  

Čtenářské aktivity rodičů s dítětem také měly významný vliv (průměr EU-27 je 0,09) (3). Tento vliv byl 
statisticky významný ve všech zemích vyjma Bulharska, Německa a Maďarska. V ostatních zemích 
měly děti, jejichž rodiče s nimi čtou knihy, vyprávějí jim příběhy, zpívají s nimi písničky, hrají s nimi hry 
s písmeny nebo slovní hry atd., v průměru lepší čtenářské výsledky než děti, s nimiž doma nikdo nic 
takového nedělal. Nejčastěji čtenářské aktivity s dětmi před zahájením povinné školní docházky 
uváděli rodiče v Belgii (Vlámské společenství) a Lucembursku. 

To, jak se rodiče věnují čtení nebo jak mají sami čtení rádi, mělo zásadní vliv na čtenářské výsledky 
dětí ve více než polovině sledovaných zemí. A konečně čas, který dospělí stráví čtením, ani čtení pro 
vlastní zábavu neměly žádný statisticky významný vliv. Řečeno jinak, vklad rodičů do čtení dětí, tedy 
to, že jim dají k dispozici dětské knihy a účastní se s nimi aktivit zaměřených na gramotnost, je 
důležitější než čtenářské chování dospělých samo o sobě. 

Druhy čtenářského materiálu 

Jak bylo zdůrazněno výše v přehledu odborné literatury, volba materiálu, který si žáci vybírají ke čtení, 
souvisí se čtenářskou motivací a výsledky. Výsledky výzkumů naznačují, že pro mladší děti, které se 
učí číst, představují snad nejvýznamnější čtenářský materiál beletristické knihy. Pro dospívající nebo 
pro žáky, kteří se čtením učí, se zdá být klíčem ke čtenářské zdatnosti široké spektrum materiálů. 

                                                 
(3) Podle výzkumu PISA 2009 byli žáci, jejichž rodiče uvedli, že s dítětem četli v prvním ročníku primární školy knihu „denně 

nebo téměř denně“, případně „jednou nebo dvakrát týdně“, v tomto výzkumu úspěšnější než žáci, jejichž rodiče uvedli, že 
s dítětem takto knihu „nikdy nebo téměř nikdy“ nečetli nebo ji četli „jednou až dvakrát měsíčně“ (OECD, 2010c). 
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Z dat výzkumu PIRLS 2006 (Mullis et al., 2007) vyplývá, že nejsilnější vazbu na výsledky žáků ve 
čtvrtém ročníku má, ve srovnání s ostatními druhy materiálu, čtení povídek či románů. V průměru měli 
v Evropě, a ve většině zemí kromě Španělska a Maďarska, žáci, kteří uvedli, že častěji čtou povídky a 
romány, lepší průměrné výsledky než ti, kteří četli méně často (4). Žáci, kteří povídky a romány nečtou 
nikdy nebo skoro nikdy, měli ve většině zemí výsledky nejhorší (Mullis et al. 2007, s. 147-151). 
V Evropě činil rozdíl v průměrných výsledcích žáků, kteří čtou romány či povídky denně nebo téměř 
denně, a žáků, kteří je nečtou nikdy nebo skoro nikdy, 28 bodů na stupnici čtenářské gramotnosti 
výzkumu PIRLS (více než čtvrtina mezinárodní směrodatné odchylky). Téměř třetina žáků (30 %) 
uvedla, že čtou povídky a romány mimo školu denně nebo téměř denně, a dalších 27 % je četlo 
alespoň jednou týdně. Téměř čtvrtina dětí (24 %) však uvedla, že romány nebo povídky nečtou nikdy 
nebo skoro nikdy. Nejvyšší podíl dětí, které uvedly, že čtou povídky a romány denně nebo téměř 
denně, byl v Holandsku (45 %) a na Islandu (42 %). Nejvyšší podíl žáků, kteří nečtou (zhruba 43 %), 
byl zaznamenám v Itálii a na Slovensku. Ve srovnání s předchozím výzkumem provedeným v roce 
2001, které v Itálii zjistilo ještě větší podíl děti, jež nečtou, zde došlo k významnému zlepšení. Čtení 
informativních materiálů, tj. knih, jež podávají k různým věcem vysvětlení, časopisů, novin atd., bylo 
méně rozšířené. Tento druh četby navíc nemá tak přímý vztah k čtenářským výsledkům. 

Jak ukazují průzkumy PISA 2000 a 2009, je pro mládež ve věku 15 let z hlediska rozvoje čtenářské 
zdatnosti velmi důležitá různorodost materiálu ke čtení a čtenářská aktivita (OECD 2002, 2010d). Žáci, 
kteří pravidelně čtou beletrii a další materiály, např. časopisy, noviny a nebeletristickou literaturu, byli 
obvykle v čtenářských průzkumech zvláště úspěšní. Čtení komiksových knih s lepšími čtenářskými 
výkony obecně spjato nebylo. Komiksové knihy mohou být nicméně užitečné jako podnět méně 
motivovaným žákům k tomu, aby zkusili číst i jiné materiály. Dlužno dodat, že čtení materiálů na 
internetu mělo rovněž pozitivní vliv, ačkoliv ne tak výrazný jako čtení tištěných textů. Žáci, kteří četli 
texty na internetu, obecně vykazovali větší čtenářskou zdatnost než žáci, kteří texty na internetu četli 
jen málo (OECD, 2010d). Čtení materiálů na internetu zahrnuje čtení e-mailů, chatování, čtení 
internetových zpráv, používání online slovníků nebo encyklopedií, účast na skupinových diskusích a 
vyhledávání informací na internetu. Tyto výsledky naznačují, že materiály, jež jsou obvykle na školách 
považovány za méně hodnotné, jako např. časopisy, noviny a internetové materiály, mohou ve 
skutečnosti některým žákům pomoci stát se zdatnějšími čtenáři. Pokud by školy poskytovaly 
rozmanitější čtenářské materiály, mohlo by to například zvláště pomoci podnítit zájem o čtení 
u chlapců, pro které je beletrie tradičně méně přitažlivá než pro dívky. 

 

Tvůrci politiky zde mohou hrát důležitou úlohu prostřednictvím dotování dětských knih a jejich 
poskytováním chudším domácnostem a tím, že budou podporovat rodinné programy rozvíjející 
gramotnost. Pro dospívající je zásadně důležité, aby se podpory dostalo jejich čtenářské aktivitě, a to 
zejména pokud jde o čtení širokého spektra materiálů. Následující oddíl pojednává o infrastruktuře, 
která v evropských zemích přispívá k podpoře mimoškolního čtení, a uvádí různé příklady programů 
zaměřených na zvýšení čtenářské aktivity. 

                                                 
(4) Výpočty Eurydice. Korelace mezi čtenářskými výsledky a frekvencí čtení beletrie mimo školu byla ve zúčastněných 

zemích EU -0,13 (směrodatná chyba 0,01). Frekvence čtení beletrie byla zjišťována na základě odpovědí žáků na otázku 
„Jak často mimo školu čtete následující?“, možnost b) „Čtu povídky a romány“ s kategoriemi odpovědí „denně nebo téměř 
denně“, „jednou až dvakrát týdně“, „jednou až dvakrát měsíčně“ a „nikdy nebo skoro nikdy“. Korelace má v důsledku 
škálování frekvence od nejvyšší po nejnižší zápornou hodnotu. 
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3.3. Národní politiky na podporu čtení 

Podpora čtenářské gramotnosti ve společnosti obvykle obnáší různé iniciativy „zdola nahoru“, jejichž 
řízení je věcí různých organizací, například knihoven a knihovní sítě, nevládních subjektů, 
charitativních organizací a čtenářských sdružení. Tyto subjekty pořádají četné aktivity, např. diskusní 
fóra a kluby zabývající se knihami, tematické akce za účasti domácích nebo zahraničních spisovatelů, 
výstavy, knižní veletrhy, ceny a ocenění, vědecké konference, rozdávání knih, kurzy a workshopy ad. 
Příklady takových iniciativ jsou uvedeny v následujícím oddíle (viz oddíl 3.4). Na centrální/celostátní 
úrovni se tyto iniciativy obvykle opírají o různé programy financování. Propagaci čtení lze také 
napomoci zřizováním koordinačních subjektů a přijímáním strategií na podporu čtenářské gramotnosti. 
Tento oddíl se proto zabývá různými druhy struktur na podporu čtenářské gramotnosti a uvádí příklady 
národních strategií a koordinačních subjektů. 

N á r o d n í  s t r a t e g i e  n a  p o d p o r u  č t e n í  

Některé evropské země (Vlámské společenství Belgie, Španělsko, Francie, Litva, Maďarsko, 
Portugalsko a Norsko) přijaly ke zlepšení úrovně gramotnosti zvláštní strategie, programy či plány. 
Tyto dokumenty schvalují vlády zemí, které také na realizaci navrhovaných opatření přidělují 
prostředky. Širší cíl těchto strategií na podporu gramotnosti se odráží např. ve španělském zákonu 
z roku 2007 o čtení, knihách a knihovnách (5), který na čtení pohlíží jako na „základní nástroj pro 
uplatnění práva na vzdělání a kulturu v rámci informační společnosti“ a zdůrazňuje význam čtení 
v životě lidí a význam podpory čtenářského návyku v rámci společnosti vůbec. V užším smyslu 
obvykle národní strategie stanoví financování různých programů na podporu čtení a podporují také 
výzkum v oblasti čtení, spolupráci a partnerství různých subjektů v této oblasti, vzdělávání učitelů a 
financování a rozvoj knihoven. 

Tyto strategie se mohou zaměřovat na veškeré obyvatelstvo nebo na specifické skupiny, u kterých se 
zjistilo, že mají v oblasti čtenářské gramotnosti obtíže. Litevský národní program na podporu čtení 
(2006-2011) (6), maďarská strategie nazvaná „Čtenářská země“ (2006/07-2013) (7) a portugalský 
„Národní plán pro čtení“ (2006) (8) – všechny tyto programy podporují iniciativy, jejichž cílovou 
skupinou je veškeré obyvatelstvo, od dětí až po dospělé. Strategie některých zemí kladou větší důraz 
na konkrétní skupiny. „Operační plán na zvýšení gramotnosti“ (2005-2011) Vlámského společenství 
Belgie se zaměřuje na gramotnost dospělých a na dovednosti potřebné k práci. Španělský „Národní 
plán na podporu čtení“ (2001) (9) věnoval zvláštní pozornost ohroženým skupinám (přistěhovalcům, 
osobám s postižením nebo vězňům). Francouzský „Plán pro předcházení negramotnosti“ (2010) se 
zaměřuje na osvojení gramotnostních dovedností v raném věku (10). Hlavním účelem norského 
strategického plánu nazvaného „Udělejte místo pro čtení!“ (2003-2007) (11), bylo zlepšit čtenářské 
dovednosti a motivaci u dětí a mládeže, zejména chlapců. Tento plán se velmi silně soustředil na 
aktivity na místní úrovni: Školy a obce zahájily několik stovek velkých i malých projektů k výuce čtení 

                                                 
(5) Španělský zákon o čtení, knihách a knihovnách (22. červen, 10/2007):  

http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27140-27150.pdf 
(6) Skaitymo skatinimo programa, http://www.skaitymometai.lt 
(7)  http://www.okm.gov.hu/letolt/kultura/kulturalis_modernizacio_iranyai_061213.pdf 
(8)  http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/ 
(9) Plan de Fomento de la Lectura: http://www.mcu.es/libro/MC/PFL/index.html  
(10) http://www.education.gouv.fr/cid50953/presentation-plan-prevention-illettrisme.html 
(11) http://www.skolenettet.no/nyUpload/Moduler/Gi_rom_for_lesing/UDIR_MakeSpaceforReading.pdf 
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na všech úrovních; tyto projekty zajišťovaly potřebnou literaturu a vedly ke čtení a využívání školních 
knihoven. 

Většina evropských strategií zaměřených na podporu čtení je poměrně nová (přijatá po r. 2000). 
Norský strategický plán byl realizován mezi roky 2003 a 2007. Některé země stále své strategie na 
podporu čtení vytvářejí. Například rumunský program nazvaný „Rozvoj čtenářských dovedností“ 
v současné době v pilotní fázi probíhá v sedmi župách. Na základě jeho výsledků bude doladěn 
„Národní program pro rozvoj čtenářských dovedností“, jehož realizace začne ve školním roce 
2011/2012. Nedávno (v lednu 2010) učinila i skotská vláda politický závazek, že vytvoří akční plán pro 
gramotnost (Scottish Government, 2010). V současné době tento plán vyvíjí ve spolupráci s hlavními 
věcně příslušnými subjekty, a to včetně Komise pro gramotnost (12). 

Některé země v důsledku změn vlád a vládních politik od procesu vytváření strategií upustily. Dánsko 
má od roku 2000 k dispozici zprávu od výboru zřízeného k přípravě „Národního akčního plánu pro 
čtení“ (13). I když byla většina z navrhovaných kroků provedena, žádný národní plán přijat nebyl. 
„Slovinská národní strategie pro gramotnost“ (14) sice byla přijata třemi příslušnými odbornými radami 
pro vzdělávání, ale na vládní úrovni nebyla nikdy schválena a mnoho kroků – mimo jiné i zřízení 
„Národní rady pro gramotnost“ – nebylo nikdy uskutečněno. 

V Lotyšsku, Nizozemsku, Polsku, Švédsku a Spojeném království je problematika podpory čtení 
součástí šířeji pojatých strategií zaměřených na rozvoj kultury, jazyka nebo dovednosti vůbec. 
Význam čtení se v těchto zemích výrazně liší. Kupříkladu lotyšské strategie zmiňují problematiku čtení 
jen v několika krátkých větách, zatímco v Polsku existuje v rámci kulturní politiky dlouhá tradice 
zvláštní podpory čtení, což se odráží v tom, že jsou tomuto tématu v příslušných dokumentech 
věnovány dlouhé pasáže. 

N á r o d n í  s u b j e k t y  a  p o d p o r a  č t e n í  

V Evropě existuje několik různých druhů národní infrastruktury pro podporu čtení. V mnoha zemích 
funguje centrální nebo národní subjekt pro podporu čtení, který je přímo financován a jenž má 
výslovný mandát od státu. Může se jednat o samostatnou právnickou osobu, součást ministerstva 
nebo jinou organizaci, která hraje širší kulturní roli. V některých zemích má v otázkách podpory čtení 
státní mandát řada vlivných organizací, zatímco v jiných je podpora čtení úkolem nevládního sektoru. 

Mezi funkce, jež obvykle vykonávají národní subjekty zaměřené na podporu čtení, patří: 

• koordinovat úsilí na poli podpory čtení, např. spolupráci s orgány veřejné správy, místními 
organizacemi a knihovnami, školami všech typů a úrovní, a také se sdruženími, nadacemi a 
odbornými pracovníky z nakladatelství a z oblasti propagace knih/čtení; 

• financovat, připravovat nebo realizovat různé literární akce a programy (více informací 
v oddíle 3.4); 

• podporovat šíření povědomí o národním literárním dědictví, např. rozdělovat podporu autorům 
a překladatelům, organizovat účast na mezinárodních knižních veletrzích, zpracovávat 
bibliografické databáze a šířit informace o knihách, jež jsou v dané zemi vydávány. 

                                                 
(12) http://www.sptc.info/pdf/consultations/FinalLitComdraft1.5.pdf  
(13) http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Folke/PDF05/051101_national_handlingsplan_laesning.ashx 
(14) http://arhiv.acs.si/publikacije/NSRP.pdf 
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V zemích, které přijaly strategie, programy a plány na podporu čtení, se často na základě těchto 
strategií zřizují národní subjekty, které jsou odpovědné za jejich provádění. 

V některých zemích mají národní subjekty pro podporu čtení na starosti také: 

• rozvoj knihovnických služeb; 

• zaznamenávání, shromažďování a publikování informací o krocích, které byly v dané zemi na 
podporu čtení podniknuty (obvykle na určené webové stránce); 

• iniciaci a pořádání výchovných aktivit, výzkumných projektů a konferencí na téma čtení. 

Samostatné národní subjekty, jejichž hlavním úkolem je podpora čtení, byly zřízeny ve Vlámském 
společenství Belgie (15), v Dánsku (16), Řecku (17), Francii (18), Itálii (19), Holandsku (20), Polsku (21), a 
v Norsku (22). Tyto neziskové statutární subjekty založila příslušná ministerstva, obvykle v rámci svých 
strategií či politik na podporu čtení. Kupříkladu Řecké národní středisko knihy bylo zřízeno řeckým 
ministerstvem kultury, aby vytvořilo a realizovalo celostátní politiku na podporu knih a čtení. Hlavními 
prioritami tohoto střediska jsou podpora četby knih v Řecku, propagace a marketing řeckých knih 
v zahraničí a zaznamenávání různých aktivit v této oblasti. Francouzská agentura proti negramotnosti 
podporuje dialog a řídí a koordinuje činnost orgánů veřejné správy a dalších organizací působících 
v této oblasti. V souladu s pokyny vlády stanovuje priority, jež je třeba v rámci boje proti negramotnosti 
sledovat. V Dánsku a Norsku centra pro čtení většinou provádějí výzkum v oblasti čtení, přičemž 
rovněž vyvíjejí výukové materiály pro učitele a rodiče. 

Ve Francouzském společenství Belgie, Španělsku, Francii, na Kypru, v Rakousku a Portugalsku 
existuje v rámci příslušného ministerstva vždy zvláštní oddělení, které má na starosti podporu čtení. 
Ředitelství pro literaturu a knihy (23) ve Francouzském společenství Belgie podporuje v oblasti čtení 
různé skupiny včetně autorů, ilustrátorů, nakladatelů a knihoven. Podporuje rovněž čtení, francouzský 
jazyk a regionální nářečí. Ve Španělsku existuje v rámci Generálního ředitelství pro knihy, archivy a 
knihovny Ministerstva kultury podředitelství pro podporu knih, čtení a španělské literatury (24). Jeho 
úlohou je připravovat programy na podporu čtení, financovat propagační aktivity a poskytovat dary ve 
formě knih a periodik veřejným knihovnám a dalším institucím. Výbor pro jazyk působící v rámci 
kyperského Ministerstva školství a kultury poskytuje pokyny a rady stran podpory čtení na školách, 
spolupráce s knihovnami a pořádání knižních veletrhů, a rozhoduje dokonce i o tom, které knihy jsou 
pro školní knihovny vhodné. V Rakousku představuje řídicí subjekt koordinační středisko 
LITERACY (25) působící v rámci ministerstva školství, které spolupracuje s institucemi pro vzdělávání 
učitelů a se školami. Také spolupracuje s dalšími institucemi a organizacemi, které propagují čtení a 
realizují a podporují různé akce zaměřené na gramotnost, např. knižní veletrhy, diskuse o knihách, 
konference v knihovnách aj. Francouzské národní středisko pro sledování čtení (26) je jedno 
z oddělení ministerstva vzdělávání, které podporuje především výuku jazyka na školách, ale také 
provádí výzkum čtenářských návyků dospívajících a propaguje čtení vůbec. V Portugalsku existuje 

                                                 
(15) Vlámská nadace na podporu čtení: http://www.stichtinglezen.be/ 
(16) Národní centruum pro čtení: http://www.videnomlaesning.dk/ and Centre for Children’s Literature: http://www.cfb.dk/ 
(17) Řecké národní středisko knihy: http://www.ekebi.gr/ 
(18) Národní agentura proti negramotnosti: http://www.anlci.gouv.fr/ 
(19) Knižní a čtenářské středisko: http://www.cepell.it/ 
(20) Nadace čtení: http://www.lezen.nl/ 
(21) Knižní institut: http://www.instytutksiazki.pl/ 
(22)  Národní centrum pro čtenářské vzdělávání a výzkum: http://lesesenteret.uis.no/ 
(23)  http://www.lettresetlivre.cfwb.be/ 
(24)  http://www.mcu.es/libro/index.html 
(25) http://www.literacy.at/ 
(26) http://onl.inrp.fr/ 
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v rámci ministerstva kultury Generální ředitelství pro knihy a knihovny (DGLB) (27), které koordinuje a 
provádí integrovanou politiku pro knihy, knihovny a čtení mimo školu. Krom oddělení pro knihy a 
knihovny pod něj spadá také národní knihovna (Veřejná knihovna v Évoře) (28). Silně se zaměřuje na 
šíření portugalské literatury a poskytování podpory portugalským autorům. 

Jedním z nejčastěji využívaných kanálů, jímž lze propagovat knihy a čtení mezi dětmi, mládeží i 
dospělými, jsou tradičně veřejné knihovny. Právě knihovny obvykle zprostředkovávají přístup 
k širokému spektru knih, beletristických děl a informačních a učebních zdrojů pro celou obec. Díky 
tomu, že představují neutrální půdu otevřenou široké škále uživatelů, berou na sebe v podpoře 
čtenářských dovedností ústřední roli. Směrnice UNESCO a Mezinárodní federace knihovnických 
sdružení a institucí pro rozvoj služeb veřejných knihoven (IFLA/UNESCO, 2001) zdůrazňuje 
skutečnost, že posláním knihoven je umožnit přístup ke zdrojům informací pro osobní rozvoj 
jednotlivců a podporovat čtení jakožto smysluplnou rekreační aktivitu. V souladu s tím mají v několika 
evropských zemích národní knihovny od státu zvláštní úkol, a to koordinovat iniciativy na podporu 
čtení a plánovat aktivity pro čtenářský rozvoj. Národní knihovny, případně k tomu určená oddělení 
v jejich rámci, jsou hlavními subjekty v oblasti podpory čtení v Lotyšsku a Litvě. Litevská národní 
knihovna Martynase Mažvydase (29) představuje již od svého založení v roce 1919 národní kulturní 
středisko pro gramotnost a podporu čtení. V současné době řídí strategii pro podporu čtení a projekt 
na oživení knihoven. V roce 2008 měla také na starosti projekt Národní rok čtení. Středisko dětské 
literatury lotyšské národní knihovny (30) se zaměřuje speciálně na podporu čtení a na knihovnické 
služby pro děti. V menším měřítku plní podobnou úlohu Centrum pro média v Německy mluvícím 
společenství Belgie (31). 

Knihovny ve společnosti podporují čtení mnoha způsoby. Na půdě knihoven a pod jejich záštitou 
probíhají nejrůznější programy, jejichž cílem je podnítit děti a dospívající, aby pro vlastní požitek četli 
široké spektrum beletrie i nebeletristické literatury. Mezi tyto programy patří čtenářské soutěže, knižní 
kluby, návštěvy spisovatelů a vypravování příběhů. Knihovny mohou navíc podnítit rodinné aktivity 
v oblasti gramotnosti prostřednictvím knižních veletrhů, festivalů a podobných akcí, jež svádí 
dohromady rodiče a děti od útlého věku, aby si četli pro radost (viz příklady takových iniciativ 
v oddíle 3.4). 

Podporu čtení lze začlenit do šířeji pojatých programů zaměřených na umění či do aktivit na podporu 
kultury. Například Švédské radě pro umění (32) náleží v provádění kulturní politiky širší úloha. 
Rozděluje obcím, knihovnám, školám a dalším organizacím granty na aktivity propagující čtení. Jedná 
se o ústřední subjekt, který sbírá statistické údaje a zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti kultury 
včetně knihoven a podpory čtení. 

V některých zemích se propagace knih a čtení věnují agentury působící na národní i nižší úrovni. 
Například ve Spojeném království existuje řada organizací se silným mandátem od státu. Skotský 
knižní fond (Scottish Book Trust) (33) je ve Skotsku hlavní agenturou na podporu literatury, čtení a 
psaní, zatímco Skotské literární fórum (Literature Forum of Scotland) (34) pečuje o literární dědictví, 

                                                 
(27) http://www.iplb.pt/sites/DGLB/English/Pages/home.aspx 
(28) http://www.evora.net/bpe/ 
(29) http://www.lnb.lt/ 
(30) http://www.lnb.lv/en/for-librarians/consultative-work/the-childrens-literature-centre 
(31) http://www.mediadg.be/seiten/medienzentrum.html 
(32) http://www.kulturradet.se/ 
(33) http://www.scottishbooktrust.com/ 
(34) http://www.booksfromscotland.com/ 
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Skotská národní knihovna (National Library of Scotland) (35) je skotskou „studnicí“ vědomostí a 
Skotská knihovní a informační rada (Scottish Library and Information Council) (36) podporuje sektor 
knihoven a informací. V případě, že za pro podporu čtení zodpovídá více národních agentur, hrozí 
zdvojení jednotlivých aktivit. Sebehodnoticí zpráva k Národnímu roku čtení 2008 v Anglii nalezla 
„mnoho zjevně se překrývajících a vzájemně si konkurujících celostátních služeb a iniciativ, které 
poskytovaly či zaštiťovaly národní organizace v oblasti čtení“ (Reading for Life 2010, s. 74). 

Ještě větší rozdrobení hrozí snahám o podporu čtení ve federativně uspořádaných státech. Německo 
se snaží tyto potíže překonat pomocí společného podniku spolkové vlády a vlád jednotlivých 
spolkových republik, který si za cíl klade vytvoření portálu na podporu mimoškolních čtenářských 
dovedností („Čtení v Německu“) (37). Tento portál spravuje Německý institut pro mezinárodní 
pedagogický výzkum (DIPF) (38), který má v oblasti poskytování informací o vzdělávání na celostátní 
úrovni širší působnost. 

Jasně vymezený centrální koordinační subjekt v oblasti podpory čtenářské gramotnosti neexistuje 
v Bulharsku, České republice, Estonsku, Irsku, na Maltě, v Rumunsku, ve Slovinsku, na Slovensku, ve 
Finsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku ani v Turecku. Přesto zde podobnou funkci může plnit řada 
různých organizací, sdružení nebo sítí knihoven. Většina evropských zemí má například nevládní 
národní čtenářská sdružení (39), jež podporují odborníky v oblasti gramotnosti pomocí široké škály 
zdrojů, rozšiřují výsledky výzkumů a informace o čtení a snaží se podněcovat vytvoření celoživotního 
čtenářského návyku. V Maďarsku a ve Slovinsku představují tato dobrovolnická sdružení důležité 
koordinační subjekty z hlediska aktivit na podporu čtení. V Irsku hrají klíčovou roli v podpoře čtení 
mezi obyvateli všech věkových skupin knihovnické služby místních úřadů. Jejich práci na celostátní 
úrovni koordinuje Rada pro knihovny (Library Council). 

Následující oddíl uvádí konkrétní příklady různých druhů iniciativ a programů, které vytvořily a jež 
provádějí různé koordinační subjekty a organizace příslušné pro podporu čtení. 

3.4. Hlavní programy na podporu čtení ve společnosti 

Téměř ve všech evropských zemích existují významné programy na podporu čtení ve společnosti. 
Tyto programy jsou velkou měrou financovány z veřejných zdrojů a probíhají na většině míst v dané 
zemi (40). Zaměřují se na různé části obyvatelstva a k podpoře čtení uplatňují různé přístupy. Mnoho 
z nich vzniklo v reakci na výsledky národních či mezinárodních výzkumů, které u obyvatelstva odhalily 
v oblasti čtenářských dovedností značné rozdíly. Na tyto programy zpravidla dohlíží a vyhodnocuje je 
určený koordinační subjekt. Většinou se jedná o trvalé programy, které nadále pokračují díky tomu, že 
dosud přilákaly velký počet účastníků. 

Níže je uvedeno několik příkladů těchto programů na podporu čtení. Odborníci z jednotlivých zemí byli 
požádáni, aby představili pět hlavních programů své země, které byly následně klasifikovány podle 
konkrétní cílové skupiny, na niž se zaměřovaly. Většina zemí má program ve všech kategoriích; pouze 
ve Finsku se většina programů soustředí především na osoby s obtížemi s učením. 

                                                 
(35) http://www.nls.uk/ 
(36) http://www.slainte.org.uk/slic/slicindex.htm 
(37) http://www.lesen-in-deutschland.de/ 
(38) http://www.dipf.de/ 
(39) See http://www.reading.org/General/LocalAssociations/EUROCouncil.aspx 
(40) Seznam všech hlavních programů je uveden v přílohách. 
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Je třeba říci, že mnoho zemí má další neméně důležité programy, jež zde nelze všechny představit. 
Seznam programů tedy není vyčerpávající, naopak záměrem je poskytnout přehled některých 
hlavních iniciativ, které se v Evropě uskutečňují za účelem zlepšit čtenářské výsledky a k podpoře 
čtení pro radost. V mnoha zemích navíc existují významné místní nebo regionální iniciativy „zdola 
nahoru“, jež zde také nejsou uvedeny, neboť by to přesahovalo rámec této studie. 

Mezi hlavními programy na podporu čtení v evropských zemích je velké množství programů 
zaměřených na veškeré obyvatelstvo. Některé z nich využívají reklamní kampaně i další prostředky 
k propagaci čtení. Například akce nazvaná Národní rok čtení 2008 (2008 National Year of Reading) ve 
Spojeném království (Anglii) byla celostátní kampaní uskutečněnou ve spolupráci s různými 
organizacemi působícími v rámci celého sektoru zaměřená na rozvoj čtenářské kultury v této zemi a 
na podporu čtení v rámci a nad rámec rodiny, jejímž cílem bylo pomoci vybudovat národ čtenářů. 
Také Wales měl svůj Národní rok čtení 2008. V Itálii proběhla v roce 2009 osvětová iniciativa (Leggere 
è il cibo della mente: passaparola!), která měla za cíl zdůraznit význam čtení pro nabývání vědomostí, 
růst a rozvoj osobnosti. Jednalo se o kampaň vedenou prostřednictvím televizní a rozhlasové reklamy, 
inzerce v tisku, na internetu a pomocí billboardů. 

Dalším z hlavních rysů programů zaměřených na veškeré obyvatelstvo je to, že se soustředí na 
propagaci knih, například prostřednictvím celostátních akcí, jako např. v případě každoročně 
pořádaného Národního týdne knihy a dny dětských knih v Maďarsku. V rámci této akce se uskutečňují 
různá setkání, při nichž čtenáři získávají informace o čerstvě vydaných knihách, setkávají se se 
spisovateli a diskutují o dílech vydaných v daném roce. Podobným příkladem je i významná litevská 
kulturní událost nazvaná Vilniuský knižní veletrh, kde se setkávají čtenáři, autoři, knihovníci, 
nakladatelé, knihkupci a další odborníci, aby společně diskutovali o knihách a o významu čtení pro 
společnost. Knihy dále propagují knižní kluby, které jsou velmi rozšířené například v Řecku a na 
Kypru. Také v Polsku se od roku 2007 ustavilo asi 600 tzv. diskusních knižních klubů, které mají za cíl 
podnítit vznik společenství čtenářů, kteří rádi čtou a diskutují o literatuře. 

Jak už bylo zmíněno v předcházejícím oddíle věnovaném národním politikám na podporu čtení, 
mnoho zemí se zaměřuje na podporu čtení u všech obyvatel prostřednictvím využívání knihoven. 
Například v Rakousku upozornily knihovny na potěšení, které skýtá čtení, v týdenní kampani 
(„Rakousko čte. Setkáme se v knihovně“), v rámci níž se pořádala řada akcí, například veřejná čtení, 
literární výlety, knižní výstavy a další kulturní aktivity. Podobné programy také probíhají 
v Lichtenštejnsku („PR aktivity Národní knihovny“) a Portugalsku („Podpora čtení ve veřejných 
knihovnách“). Oba tyto programy pořádají v zájmu širší propagace čtení a veřejných knihoven 
semináře, literární kurzy a přednášky, výstavy, představení, koncerty, výlety po knihovnách atd. 

Ze zmíněných programů se některé zaměřují na zlepšení knihovních služeb a na jejich zatraktivnění 
pro všechny obyvatele rozvojem knihovnické infrastruktury a zvyšováním odbornosti zaměstnanců 
knihoven. Příklad programů tohoto druhu lze najít ve Španělsku („Podpora veřejných knihoven“). 
Hlavním cílem tohoto programu je vystavět a zmodernizovat budovy, zařízení a vybavení státních 
veřejných knihoven tak, aby skýtaly více pohodlí a byly atraktivnější a aby bylo pro občany snazší 
dostat se ke kultuře, volnočasovým aktivitám, vzdělávání a informacím. V Itálii se rozběhl program 
zvaný „Národní knihovní služba“. V rámci systému spolupráce, který se opírá o národní síť, se ho 
účastní téměř 4 000 veřejných knihoven, místních subjektů, univerzit, škol, akademií a soukromých a 
veřejných institucí. Výsledkem je, že ačkoliv italské knihovny zůstávají autonomní, jsou vzájemně 
propojeny díky společnému katalogu knihovních fondů, které knihovny zapojené do této sítě spravují. 

Řada dalších zemí zavádí programy, jež se zaměřují na modernizaci knihovních systémů pomocí 
informačních a komunikačních technologií (IKT). Tak je tomu například v Polsku („Knihovna +“) a Litvě 
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(„Knihovny pro inovace“). Ve Skotsku byl zaveden kurz zajišťující odbornou způsobilost zaměstnanců 
knihoven v oblasti IKT, který je ukončen získáním „Diplomu v oboru aplikace IKT v knihovnách: 
podpora rozvoje čtenářů“. Tato odborná průprava si za cíl klade vybavit zaměstnance knihoven 
dostatečnými dovednostmi pro zajišťování „čtenářského rozvoje“ tak, aby uměli pomoci lidem využít 
příležitostí ke čtení, jež jsou nyní díky pokroku technologie v posledních letech k dispozici. 

Vedle programů zaměřených na veškeré obyvatelstvo existuje i velký počet programů, které se 
konkrétně zaměřují na děti a mládež. Tyto programy často využívají interaktivní přístup, kdy se děti 
zapojují do čtenářských aktivit a posléze o nich diskutují, srovnávají je a hlasují pro svou oblíbenou 
knihu. Příklady takových programů najdeme třeba v Lotyšsku („Dětská porota“) a v Holandsku 
(„Rozvoj úsudku a vkusu“). Cílem těchto programů je podpořit u dětí a dospívajících dovednosti 
v oblasti kritického čtení, ukázat, že na jejich názory a volbu je brán ohled, a podporovat u nich radost 
ze čtení. V některých zemích mají tyto programy na podporu čtenářské aktivity podobu soutěží a her. 
Prvé ze zmíněného platí například pro Rumunsko, kde se v rámci „Literárních kroužků“ konají 
soutěže, které propagují čtení jako volnočasovou aktivitu pro děti a mládež. Příklad druhého typu 
programů, programů založených na hře, lze najít v Lichtenštejnsku (Lesesäcke / Leseweg / Lesewurm 
– Quartett). Děti obdrží pas a dostávají do něj za každou přečtenou knížku razítko. Navíc byly 
vytvořeny hrací karty s informacemi o životě autorů, které se rozdávají dětem jako odměna za určitý 
počet přečtených knih. 

Programy na podporu čtení, jež jsou zaměřené na děti a dospívající, často využívají informačních a 
komunikačních technologií (IKT). Příkladem takovéhoto přístupu je estonský program nazvaný „Čtení 
nás baví“, který má za cíl motivovat děti ke čtení ve volném čase. Děti si čistě podle svého výběru volí 
knihy ke čtení a posléze o nich diskutují a vyměňují si názory online. Podobný program v Itálii 
(Laboratori) nabízí pro děti a dospívající řadu online aktivit a workshopů, jež propagují knihy, 
využívání knihoven a kulturu čtení, ať už se jedná o díla literární či neliterární. 

Další skupina programů stojí na práci dobrovolníků, kteří mezi dětmi a dospívajícími podporují čtení. 
Takovým případem je například francouzský program Lire et faire lire, který má podnítit radost ze čtení 
prostřednictvím mezigenerační spolupráce. To znamená, že dobrovolníci ve věku nad 50 let věnují 
část svého volného času na to, aby v rekreačních střediscích, ve školkách, knihovnách a na dalších 
místech v rámci malých skupin četli dětem a s dětmi. V rámci jednoho portugalského programu 
(„Čtenářská hodinka v dětských nemocnicích“) dobrovolníci v dětských nemocnicích přinášejí dětem, 
které jsou dočasně mimo rodinu a školu, knihy a čtou jim z nich, aby v nich podnítili radost ze čtení a 
obecně v nich pěstovali čtenářský návyk. 

Programy na podporu čtení pro děti a mládež se rovněž realizují prostřednictvím veřejných knihoven a 
jejich spolupráce se školami. Kupříkladu v Dánsku probíhá „Národní čtenářská kampaň pro děti 
školního věku“, která se zaměřuje na to, aby děti objevily radost ze čtení. V rámci této kampaně 
knihovny ve spolupráci s místními školami pořádají různé druhy čtenářských soutěží. Třídy, které se 
jich účastní, vytvářejí týmy a třída jako celek podporuje svůj tým v rámci místního, regionálního a 
celostátního kola turnaje. V rámci jednoho českého programu („Už jsem čtenář – knížka pro 
prvňáčka“) učitelé přihlašují děti v první třídě do knihovny a k účasti na různých aktivitách na podporu 
čtení, jako jsou setkání s autory, knižní výstavy, diskuse, představení atd. Děti, které se těchto aktivit 
účastní, dostanou při slavnostním ceremoniálu knihu napsanou speciálně pro tento účel. Jiným 
příkladem je jeden program v Německy mluvícím společenství Belgie (Leselotta Karotta). V rámci 
tohoto programu panenka žijící v knihovně napíše „dopis“ všem prvňákům, kteří se učí číst a psát. 
Žáci jsou pak povzbuzováni, aby jí odepsali a aby si s ní dále dopisovali. Na konci školního roku 
dostanou žáci pozvání na návštěvu ke své „kamarádce“, aby poznali její „domov“ mezi knihami. 
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Jak bylo zdůrazněno v přehledu literatury, rodičovské aktivity v oblasti gramotnosti jsou pro rozvoj 
čtenářských dovedností dětí zásadně důležité. Proto existuje mnoho programů zaměřených na 
rodinu jako celek. Mezi rodinnými programy k rozvoji gramotnosti stojí za pozornost především 
programy knižních darů „Začni s knihou“ (Bookstart; probíhá v celém Spojeném království) (41), 
v rámci kterých každé dítě zdarma dostává balíček knížek a které pomáhají rodičům podnítit, vytvořit a 
upevnit v dětech lásku ke čtení a položit základy jejich gramotnostním dovednostem a pozdějšímu 
učení. S podobnými programy se lze setkat rovněž například v Belgii (v Německy mluvícím 
společenství), Dánsku, Lotyšsku a v Nizozemsku. V některých zemích doplňují programy typu „Začni 
číst“ jiné aktivity. Kupříkladu v Lotyšsku a v Nizozemsku se jedná mj. o exkurze do veřejných 
knihoven, které se pořádají pro celou rodinu. Ve Spojeném království se programy knižních darů 
soustřeďují na probouzení radosti ze čtení prostřednictvím rozdávání knih a učebních materiálů všem 
dětem v klíčových fázích vývoje. Jedná se o dlouhodobé a trvalé projekty, jež začínají programy typu 
„Začni s knihou“ pro nejmenší děti, batolata a děti předškolního věku a pokračují programem „Čas na 
knihu“ (Booktime) pro čerstvé školáky a programem „Zaknihováno“ (Booked Up) pro děti v prvním 
ročníku sekundární úrovně vzdělávání. Program „Klub poštovní schránky“ (Letterbox Club) je určen 
dětem, jež jsou v péči místních orgánů. 

Řada rodinných programů zaměřených na gramotnost také klade obzvláštní důraz na předčítání 
dětem. Za příklad může posloužit třeba Česká republika („Celé Česko čte dětem“) a Polsko („Celé 
Polsko čte dětem“). Oba programy jsou založené na myšlence, že předčítání v domácím prostředí 
představuje účinný způsob, jak podpořit emocionální, psychický i intelektuální rozvoj dětí a jak vytvořit 
návyk ke čtení, který přetrvá do jejich dospělosti. V obou případech nejde jen o rodiče, kteří jsou 
vyzýváni k tomu, aby dětem četli. Do škol, knihoven, knihkupectví a nemocnic přicházejí herci, 
zpěváci, spisovatelé, sportovci, politici a další a předčítají dětem z různých knih. Polský program je 
však zároveň zakotven i v širší kampani, která domácí čtenářské aktivity doplňuje mediálními 
iniciativami a zapojením školek, škol, obcí a knihoven. 

Další rodinné programy zaměřené na gramotnost se zcela soustředí na rodiče, jež jsou v kurzech 
seznamováni se strategiemi na podporu gramotnosti u dětí. Například aktivity programu „Iniciativy pro 
širokou obec“ zahrnují schůze, semináře a další učební aktivity pro rodiče, jimž mají pomoci 
porozumět potřebám dětí, pokud tyto mají obtíže s rozvojem gramotnosti. V rámci portugalského 
programu „Čtení+ pro zdraví“ lékaři při pediatrických prohlídkách rodičům doporučují četbu vhodných 
knížek a vysvětlují jim, jaký význam může čtení mít pro vývoj jejich dítěte. 

V některých evropských zemích patří k hlavním programům na podporu čtení iniciativy zaměřené na 
určité skupiny obyvatel. Zaměřují se například na potřebu přistěhovalců – dětí i dospělých – naučit 
se jazyk hostitelské země a umět v tomto jazyce plynně číst. Tak je tomu například v Německy 
mluvícím společenství Belgie (Multikulturelles Deutschatelier), na Kypru („Podpora gramotnosti“) a ve 
Finsku („Školení ve čtenářské gramotnosti pro dospělé imigranty“). Další programy jsou zaměřeny na 
rodiny se slabým socioekonomickým postavením. Příkladem může být francouzský program 
(Association de la Fondation Étudiante pour la Ville), v jehož rámci dobrovolníci z řad studentů 
podporují sociálně znevýhodněné rodiny, jejichž děti mají ve škole obtíže s rozvinutím kultury čtení, 
psaní a učení. V rámci podobného programu ve Slovinsku („Čtení pro poučení i pobavení“) pomáhají 
profesionální mentoři méně vzdělaným rodičům a jejich dětem se vzděláním v oblasti gramotnosti. 
V Turecku se můžeme setkat s genderově vyhraněným programem zaměřeným na poskytování 
vzdělávání v oblasti gramotnosti pro dívky a ženy, jež žijí v chudobě a mají nízké vzdělání. 

                                                 
(41) Ve velké Británii (ve Skotsku) bylo projekt darování knih „Začni s knihou“ (Bookstart) v roce 2010 přejmenován na „Kniha 

– brouk do hlavy“ (Bookbug). 
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Jiné programy spojují podporu čtení s oblíbenými aktivitami tak, aby oslovily děti a dospělé, kteří mají 
s gramotností obtíže. Ve Velké Británii (Anglii) například existuje iniciativa „Hrou k úspěchu“, která 
probíhá na sportovištích a stadionech profesionálních klubů a jež má za cíl přispět ke zvýšení úrovně 
vzdělání žáků, kteří mají horší výsledky, zvláště v oblasti gramotnosti a matematické gramotnosti. 
Rovněž ve Skotsku existuje program nazvaný „Čtenářské hvězdy Scottish Premier League“ (Scottish 
Premier League Reading Stars), který si za cíl klade využívat motivačního potenciálu sportu, v tomto 
konkrétním případě profesionálního fotbalu, k tomu, aby přilákal rodiny, jež potřebují v oblasti 
gramotnosti pomoc, do pozitivního a přátelského prostředí. 

Mezi programy zaměřené na určité skupiny patří také programy, které se soustředí na děti a dospělé 
s obtížemi s učením. S takovými programy se můžeme setkat například ve Finsku („Středisko služeb 
pro čtenářskou gramotnost“) a na Maltě („Čtení a žáci s dyslexií“). Také existují programy, které řeší 
problém negramotnosti pomocí pořádání osvětových, preventivních a výchovných aktivit. Takové 
programy lze najít například v Lichtenštejnsku („Negramotnost – obtíže s čtením a psaním) a 
v Turecku („Národní kampaň na podporu vzdělání“). 

Závěry 

Účast na čtenářských aktivitách mimo školní prostředí formálního vzdělávání je pro úspěšný rozvoj 
čtenářských dovedností zásadně důležitá. Podstatná část aktivit zahrnujících učení se číst a učení se 
prostřednictvím čtení se odehrává mimo rámec formálního vyučování. Proto je důležité, aby se snahy 
o zlepšení úrovně čtenářské gramotnosti v Evropě nezaměřovaly jen na vyučování čtení na školách, 
ale také na podporu čtenářské kultury obecně. 

Evropské země do podpory čtení vkládají veliké úsilí. Probíhá mnoho programů, které mají vést ke 
čtení, přičemž se jedná jak o iniciativy „zdola nahoru“, tak o akce podporované státem. V mnoha 
zemích byly k podpoře čtení založeny národní organizace, jež mají na starosti koordinaci a 
financování různých akcí v této oblasti. Některé země přijaly zvláštní strategie na podporu čtení. 
V jiných zemích je vedení ke čtení často součástí šířeji pojatých strategií zahrnujících kulturu, jazyk 
nebo rozvoj dovedností. 

Rozvoj čtenářské gramotnosti začíná doma v rodině. Společné aktivity rodičů a dětí v oblasti 
gramotnosti jsou pro rozvoj raných gramotnostních dovedností zásadní. Mezinárodní výzkumy 
ukazují, že děti, s nimiž rodiče čtou knihy a hrají slovní hry, jejichž rodiče vyprávějí pohádky, učí 
abecedu atd., jsou na vyšší čtenářské úrovni než děti, jimž se takto doma nikdo nevěnuje. 
V Evropských zemích proto řada rodinných programů zaměřených na gramotnost poskytuje rodičům 
v tomto směru rady a přípravu, přičemž většina z nich klade důraz na předčítání dětem. Výsledky 
výzkumů ale ukazují, že čtení dětem samo o sobě nestačí. Kvalitní rodičovské programy by také měly 
rodiče naučit, jak vyučovat děti konkrétním gramotnostním dovednostem, a vést je k tomu, aby 
naslouchali hlasitému čtení svých dětí. 

Přístup ke knihám od raného věku a později velký výběr materiálu ke čtení ve školním věku je 
zásadně důležitý pro to, aby z dítěte vyrostl zdatný čtenář. Děti a dospívající by doma měli mít 
k dispozici širokou nabídku materiálu ke čtení. Proto některé z nejběžnějších rodinných programů 
zaměřených na gramotnost v evropských zemích probíhají formou knižních darů, přičemž se začíná 
balíčkem knih pro novorozence. I dospívající však potřebují dostatečně široké spektrum materiálu ke 
čtení, z něhož mohou vybírat, a to jak ve škole, tak doma. To platí obzvláště pro dospívající chlapce, 
které obvykle četba beletrie přitahuje méně než dívky, a u kterých může být úroveň čtenářské 
zdatnosti nižší. Programy, které se zvláště soustředí na chlapce, se nicméně mezi hlavními programy 
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na podporu čtení v Evropě vyskytují jen vzácně. Snaha rozšířit spektrum možností, pokud jde o čtení, 
se nejčastěji projevuje například v investicích do modernizace infrastruktury školních a veřejných 
knihoven a rozšiřováním knihovního fondu a nabízených služeb. 

Ti, kdo rádi čtou, obvykle čtou častěji, čímž dále zlepšují své čtenářské dovednosti, a čtení je čím dál 
tím více baví. Skutečnost, že čtenářské gramotnosti je vlastní to, že sebe sama posiluje, může být 
silným nástrojem sociálního začlenění. Prosazování čtení jako smysluplné rekreační aktivity je proto 
hlavním cílem většiny národních strategií a programů. 

Mnoho iniciativ na podporu čtení má podobu takových aktivit zaměřených na rozvoj gramotnosti, jež 
mohou oslovit především ty, kteří se již o čtení zajímají. Události, jako jsou knižní veletrhy, hlasování 
pro oblíbenou knihu, setkání s autory, veřejná čtení a diskuse v knižních klubech, spíše uspokojí 
potřeby již aktivních čtenářů. Výsledky výzkumů ovšem naznačují, že zhruba jedna čtvrtina 
evropských žáků ve čtvrtém ročníku nikdy nepřečetla jediný román či povídku. Je zřejmé, že ty vrstvy 
společnosti, které vykazují nižší úroveň gramotnosti a které se pravděpodobně neúčastní mnoha 
stávajících čtenářských programů, vyžadují zvláštní pozornost. Ačkoliv se jim této pozornosti 
v některých zemích už dostává, je třeba, aby se programy tohoto druhu více rozšířily a umožnily ze 
čtení, a ve výsledku i z příležitostí ke vzdělání a pracovních příležitostí, těžit také znevýhodněným 
vrstvám společnosti. 
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OBECNÉ ZÁVĚRY 

Čtenářská gramotnost je pro naši znalostní společnost a ekonomiku nesmírně důležitá. Mezinárodní 
výzkumy ovšem jasně naznačují, že v mnoha zemích je třeba čtenářskou úroveň žáků zlepšit. Výuka 
čtení a otázka, jak žákům pomoci zlepšit své čtenářské dovednosti, představují velkou výzvu. Zásadní 
úloha při zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti mladých lidí v Evropě náleží činitelům, kteří 
v oblasti vzdělávání rozhodují, a také učitelům čtení. Pokud však mají jejich snahy přinést co největší 
užitek, měly by být součástí obecnějších strategií zaměřených na širší témata. 

Za obtížemi se čtením stojí řada faktorů, jež mají svůj původ ve školství i mimo něj. Podle 
mezinárodních výzkumů má na výsledky žáků ve čtení významný vliv jejich rodinné zázemí, konkrétně 
socioekonomický status a úroveň vzdělání rodičů, i to, zda se musí vyučovací jazyk učit jako druhou či 
další řeč. Důležitým faktorem, který vysvětluje rozdílné výsledky žáků ve čtení, je také pohlaví: Dívky 
si ve čtení vedou trvale lépe než chlapci. K dalším faktorům, jež ovlivňují to, jak si žáci osvojují 
čtenářské dovednosti, patří strukturální charakteristiky jednotlivých vzdělávacích systémů. Změny ve 
výsledcích jednotlivých zemí ve výzkumu PISA mezi roky 2000 a 2009 lze vysvětlit změnami systému, 
například zvýšením věku, kdy dochází k rozdělení žáků do různých vzdělávacích cest či směrů, 
zintenzivněním celostátního testování nebo prohloubením socioekonomických rozdílů mezi školami. 

Při snaze formulovat jasná doporučení stran toho, které přístupy při zlepšování dovedností v oblasti 
čtenářské gramotnosti fungují nejlépe, je třeba mít tyto aspekty obecnější povahy na paměti. Obvykle 
je to tak, že cesta ke zlepšení vede přes kombinaci různých společně působících faktorů, přičemž tyto 
mohou být vlastní konkrétnímu vzdělávacímu systému a tradici. Tato studie nicméně ukázala, že se 
lze z výsledků mezinárodních výzkumů a výzkumů poučit a že lze stanovit obecné zásady úspěšné 
výuky čtenářských dovedností, jež mohou – pokud dojde k jejich uplatnění v praxi – významně přispět 
ke zlepšení výsledků v této oblasti. Níže uvedené závěry zdůrazní klíčové body, jimiž je třeba se dále 
zabývat, a naznačí, na co by se měl zaměřit další výzkum či příprava nových politik, mají-li se zlepšit 
čtenářské výsledky a zvýšit motivace dětí a mládeže v Evropě tak, aby více četly. 

Zlepšení výuky čtení a zvýšení čtenářské aktivity 

Výzkum zaměřený na výuku čtení velmi pokročil a ukazuje, které z obecných přístupů a konkrétních 
výukových metod mohou vést k vysoce kvalitní výuce čtení. S určitými výhradami lze říci, že 
v kurikulech (nebo řídicích dokumentech), k jejichž zavedení v evropských zemích na centrální úrovni 
došlo, jsou tyto poznatky poměrně dobře reflektovány, jak pokud jde o kognitivní aspekty, tak co se 
týče čtenářské aktivity. Takovéto srovnání je však v určitých ohledech omezené, protože to, jak dalece 
je výuka čtení zakotvena v celostátních kurikulech, se stát od státu liší v důsledku tradičně různé míry 
autonomie učitelů a také rozdílných širších souvislostí vzdělávání. Absence podrobných pokynů pro 
konkrétní oblast praxe v řídicích dokumentech ještě neznamená, že se nějaký konkrétní postup ve 
výuce fakticky neuplatňuje. Praktické výukové strategie učitelů se často opírají o široké cíle, přičemž 
učitelé využívají nejrůznější materiály, jako jsou vzorové sylaby, pracovní postupy nebo učebnice. Než 
se však zaměříme na obsahové aspekty, je třeba dotknout se otázky míry podrobnosti a 
jednoznačnosti národních kurikul, protože i ta může kvalitu výuky ovlivnit. 

Příliš rigidní pokyny ohledně toho, co mají žáci v různých fázích znát, by mohly bránit učitelům učit 
způsobem, který nejlépe odpovídá potřebám jejich žáků. Na druhou stranu může příliš široké 
vymezení cílů, jichž má být na konci určité úrovně vzdělání dosaženo, vyústit v to, že nebude 
věnována dostatečná pozornost běžně požadovaným kompetencím, jichž by měli všichni žáci 
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dosáhnout. Nalezení správné rovnováhy mezi podrobně a obecně formulovanými pokyny se zdá být 
v oblasti vzdělávací politiky trvalým problémem, který nelze beze zbytku či s konečnou platností 
vyřešit. V tomto směru se politiky rozcházejí. Například Polsko pokyny v kurikulech nedávno 
zestručnilo, aby poskytlo učitelům více autonomie. Naopak Dánsko, Nizozemsko a Švédsko před 
nedávnem do svých pokynů, které se zaměřují na obecné cíle, zavedly podrobněji vymezené cíle 
v oblasti základních dovedností, a to včetně čtení. 

Kognit ivní  aspekty ve výuce čtení 

Všechna kurikula obsahují pokyny určené učitelům předškolních dětí, které vyžadují nebo doporučují, 
aby tito začali s raným rozvojem gramotnostních dovedností, které jsou základem, na němž děti staví, 
když se učí čtení na primární škole. Většina kurikul pro menší děti a pro děti na primární úrovni 
vzdělávání klade důraz na různé schopnosti, které dětem pomáhají plynule dekódovat psaný text. 

Řídicí dokumenty všech zemí stanoví pro primární a nižší sekundární úroveň cíle v oblasti porozumění 
psanému textu, což je zásadní část výuky čtení. Velká většina kurikul pro primární a nižší sekundární 
úroveň uvádí nějaké postupy či strategie, jež mají u žáků zlepšit porozumění textu. Ačkoliv výsledky 
výzkumu silně hovoří ve prospěch kombinace více strategií, jen jedna třetina zemí do svých řídicích 
dokumentů pro první stupeň zařazuje širší spektrum pěti nebo šesti klíčových strategií ke zlepšení 
porozumění psanému textu. Dvě z pokročilejších dovedností v oblasti čtení s porozuměním, totiž 
schopnost žáků samostatně opravovat případy neporozumění a přemýšlet o svém způsobu čtení, ale 
zmiňuje jen asi polovina (korekce) respektive třetina (reflexe) kurikul pro primární úroveň. Na nižší 
sekundární úrovni se v řídicích dokumentech doporučení, aby učitelé probrali široké spektrum strategií 
zaměřených na porozumění, či odkazy na výše zmíněné pokročilejší dovednosti na poli porozumění 
objevují vzácněji než na úrovni primární. 

Č tenářská aktivita 

Vedle kognitivních aspektů je klíčovým prvkem pro dobré osvojení čtení také čtenářská aktivita. Časté 
čtení zlepšuje čtenářské schopnosti. S tím, jak se žáci seznamují se stále více typy literatury a 
zlepšuje se jejich porozumění, roste i jejich motivace k dalšímu čtení. Čtenářská aktivita žáků ve 
volném čase představuje důležitý faktor, který vysvětluje individuální rozdíly ve čtenářských 
výsledcích. Zjištění studií PISA 2000 a 2009 naznačují, že potenciál čtenářské aktivity u žáků je 
takový, že tato může vyrovnat rozdíly ve čtenářských výsledcích chlapců a děvčat či rozdíly mezi 
žáky s odlišným sociálním zázemím. 

Z hlediska zvýšení motivace žáků ke čtení hraje důležitou roli nabídka širokého výběru materiálu, a to 
zejména u žáků, kteří překonali počáteční fáze a mohou se už čtením učit. Většina kurikul zdůrazňuje 
význam rozvoje radosti ze čtení a zájmu o něj u žáků a podporuje využití širokého spektra knih a 
dalších písemných materiálů v rámci výuky čtení. Obecným trendem je vést učitele k tomu, aby 
nevyužívali jen tradiční kánon literárních textů, ale také nejrůznější literární i neliterární materiály, 
včetně materiálů neknižních, například novin a časopisů. 

Čtenářskou aktivitu je třeba podporovat také – a možná především – mimo školu. Ačkoliv učit se číst 
je jednou z hlavních náplní primárního vzdělávání, mnoho aktivit spojených se čtením se odehrává 
mimo rámec formálního vyučování. Podpora domácích čtenářských aktivit a celkově vytvoření 
prostředí, v němž má čtení hodnotu, jsou z hlediska výchovy dobrých čtenářů důležitým faktorem. 
V Evropě existuje řada rozsáhlých státem financovaných programů, které podporují čtení, ať už 
v rámci celé společnosti, nebo v rámci určitých skupin. Mnoho iniciativ na podporu čtení má nicméně 
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podobu takových aktivit zaměřených na rozvoj gramotnosti, jež mohou oslovit především ty, kdo se již 
o čtení zajímají. Zdá se, že programy zacílené na skupiny lidí s nízkou úrovní gramotnosti a programy 
zaměřené na chlapce, jsou spíše vzácné. Hlavní programy na podporu čtení v evropských zemích se 
navíc málo soustředí na multimediální gramotnost, přestože její význam v životě žáků vzrůstá. 
Iniciativy a aktivity, jejichž cílem je zvýšit motivaci ke čtení, se stále převážně soustředí na beletristické 
knihy. 

Gramotnostní aktivity rodičů s dětmi mají z hlediska rozvoje raných dovedností dítěte v oblasti 
gramotnosti zásadní význam. V evropských zemích proto mnoho rodinných programů, které usilují 
o rozvoj gramotnosti, poskytuje rodičům rady a nabízí jim školení, přičemž většina těchto programů 
klade důraz na význam předčítání dětem. Výsledky výzkumu nicméně naznačují, že předčítání 
nestačí. Účinné rodičovské programy pro rozvoj gramotnosti by měly rodičům také pomoci naučit se, 
jak učit děti konkrétním gramotnostním dovednostem, a měly by vést rodiče k tomu, aby naslouchali 
hlasité četbě svých dětí. 

Řešení problémů, s nimiž se setkávají žáci s obtížemi ve čtení 

Z hlediska vzdělávání představují v Evropě obtíže naučit se číst široce rozšířený problém. Nejnovější 
mezinárodní výzkum v oblasti čtení poukazují na vysoké počty žáků, kteří ve čtení nemají odpovídající 
výsledky, a to jak mezi žáky čtvrtého ročníku na primární úrovni (PIRLS 2006), tak mezi 15letými žáky 
(PISA 2009). Otázka žáků, kteří mají obtíže se čtením, představuje v některých zemích větší problém 
než v jiných. V této souvislosti stanovily členské země EU referenční hodnotu, na základě níž by se 
měl podíl 15letých žáků s nevyhovujícími výsledky ve čtení do roku 2020 snížit pod hranici 15 % (1). 

Vysoce kvalitní výuka čtení bude pravděpodobně přínosná pro všechny žáky, tedy i pro ty, kteří mají 
obtíže se čtením. Je nicméně velmi důležité řešit obtíže, s nimiž se žáci v různých fázích procesu 
učení se čtení setkávají, vhodnými metodami výuky a hodnocení, zvláštními intervencemi a cílenými 
programy. 

U žáků, kteří mají obtíže se čtením a nedosahují v něm uspokojivých výsledků, mohou být tyto 
problémy z části způsobeny faktory, jež souvisí s domácím a rodinným zázemím. Vysoce kvalitní 
výuka a přístup, který se řídí výsledky výzkumu, může tyto faktory pomoci zmírnit. Podle dat 
z výzkumu PIRLS 2006 je ale stále rozšířen názor, že žáci obtíže se čtením překonají přirozeným 
vyzráváním, což má za následek uplatňování strategie „počkejme a uvidíme“. Tento názor je zvláště 
dobře patrný v Belgii (Francouzské společenství), v Itálii, Lotyšsku, Lucembursku a Rakousku a 
naznačuje, že je v rámci přípravného i dalšího vzdělávání zapotřebí znovu zapracovat ve prospěch 
uplatňování aktivnějších metod, které pomáhají žákům s obtížemi ve čtení. 

Intenzivní a cílená intervence v případě jedinců a malých skupin může pomoci překonat různé druhy 
obtíží při zvládání základních čtenářských dovedností nebo při rozvíjení porozumění psanému textu. 
Provádění takovéto intervence často vyžaduje, aby při výuce ve třídě pomáhali další odborní 
pracovníci. V souvislosti se stávajícím stavem poskytování odborné podpory, která učitelům pomáhá 
se žáky, kteří mají obtíže se čtením, ale vyvstávají některé problémy jak ohledně dostupnosti této 
podpory, tak ohledně míry její specializace na výuku čtení. Podle průzkumu PIRLS 2006 byl další 
pracovník, který pomáhal učiteli ve třídě, alespoň občas k dispozici asi pro 44 % žáků v EU. Tato čísla 
ale počítají i s pomocníky učitele nebo dalšími dospělými osobami, jež často postrádají 
specializovanou odbornou přípravu v oblasti obtíží výuky se čtením. Pro 75 % žáků čtvrtého ročníku 

                                                 
(1) Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

(„ET 2020“). Úř. věst. C 119, 28.5.2009. 
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nebyl pro práci ve třídě odborník na problematiku čtení k dispozici nikdy. Pouze osm evropských zemí 
uplatňuje politiku, jež předpokládá přítomnost odborníků specializovaných na problematiku výuky 
čtení, kteří přímo ve třídě či ve škole pomáhají žákům, kteří mají se čtením obtíže. V ostatních zemích 
pomáhají učitelům pracovníci z jiných oborů, například logopedi nebo (pedagogičtí) psychologové, 
někdy přímo ve třídě, ale nejčastěji mimo rámec třídy a školy. 

Efektivitu odborné pomoci mohou také omezovat zdlouhavé a složité postupy, které provázejí proces 
její organizace. Od okamžiku, kdy jsou u žáka konstatovány obtíže se čtením, do zavedení 
podpůrných opatření může uplynout značná doba. Rychlá a včasná intervence je přitom pro zvládání 
obtíží se čtením zásadně důležitá, zvláště proto, že tyto obtíže ovlivňují, jak se žák učí ve většině 
předmětů, a nejen v předmětu vyučovacího jazyka. 

Formativní hodnocení prováděné učitelem je základním prvkem výuky čtení. Jedná se o velmi účinný 
nástroj, který pomáhá určit, kam dále zaměřit pozornost, a s jehož pomocí lze reagovat na obtíže se 
čtením. Nejnovější výsledky výzkumu PIRLS nicméně vedly k určitým pochybnostem o schopnosti 
učitelů správně diagnostikovat. Ukázalo se totiž, že učitelé mají sklon poněkud podceňovat množství 
žáků, kteří potřebují dodatečnou pomoc, oproti skutečným počtům žáků, kteří mají podle výsledkové 
škály PIRLS obtíže se čtením. 

Z těchto zjištění vyplývá, že by se mělo více dbát na to, aby se učitelům dostalo konkrétního 
znalostního základu a nástrojů pro hodnocení žáků, pokud jde o zvládání čtení. V tomto směru by 
mohlo být užitečné zahrnout do národních kurikul výsledkové škály pro oblast čtení, což však doposud 
učinil pouze malý počet zemí. Takovýto jednotný nástroj hodnocení, který by sdíleli všichni učitelé, by 
mohl být učitelům čtení nápomocen tím, že napříč jednotlivými věkovými skupinami a školami přispívá 
ke konzistenci tím, že v oblasti gramotnosti stanoví klíčové referenční cíle, a v některých případech i 
to, kdy by měli žáci té které úrovně dosáhnout. Mezi úspěšné iniciativy zaměřené na pomoc žákům 
s obtížemi se čtením, o nichž jednotlivé země referovaly, dále patří různé vyučovací metody a 
materiály, jejichž účelem je diagnostikovat obtíže jednotlivých žáků a měřit jejich pokroky. V případě, 
že by byl přístup k těmto iniciativám snadný a že by došlo k jejich systematickému využívání, mohly by 
být velmi užitečné i pro jiné oblasti. 

Podnětné učební prostředí pro učitele, kteří reflektují svou práci 

Klíčovým prvkem ve výuce čtení je, aby učitel dokázal k obtížím se čtením přistupovat jako praktik, 
který se opírá o výsledky výzkumu. Proto je třeba, aby se učitelům dostalo příslušného přípravného 
vzdělání, které jim poskytne solidní základy v pedagogickém výzkumu a metodologii. Z hlediska 
přehodnocení dřívějších domněnek budoucích učitelů, jež jsou v rozporu se zásadami efektivní výuky 
čtení (například hledání příčin obtíží se čtením výhradně v rodinném zázemí žáků), se jako velice 
účelné jeví zejména propojování rozvoje teoretických znalostí s pedagogickou praxí. Údaje 
z průzkumu PIRLS potvrzují, že důraz na oblasti týkající se vyučování čtení při přípravném vzdělávání 
učitelů koreluje s uplatňováním osvědčených postupů při výuce čtení v praxi. Ve většině evropských 
zemí probíhá vzdělávání učitelů na základě centrálně stanovených pokynů, které se dotýkají přípravy 
budoucích učitelů na výuku čtení. Země, jež takové ústřední pokyny nemají, také uvádějí, že instituce 
vyššího vzdělávání zahrnují do studia moduly či kurzy věnované výuce čtení. Vzhledem k významu 
přípravného vzdělávání učitelů čtení je třeba pozorně sledovat stávající postupy a politiky – například 
pokud jde o zaměstnávání učitelů bez formálního vzdělání, o rozvoj alternativních směrů profesní 
přípravy, které se odehrávají při zaměstnání, nebo o to, že není uplatňován požadavek na odbornou 
praxi. 
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Také další vzdělávání musí učitelům zásadním způsobem napomoci uplatnit přístup, který se opírá 
o výzkum, a reflektovat vlastní postupy. Ze zjištění výzkumů vyplývá, že trvalé pozitivní změny 
přinášejí spíše ty formy dalšího vzdělávání, které berou v potaz dlouhodobou perspektivu a poskytují 
učitelům prostor pro reflexi své vlastní práce. Tyto výzkumy dále potvrzují, že sdílení znalostí mezi 
učiteli má pozitivní přínos a vede ke kolektivnímu přístupu ke zlepšování výuky čtení. Podle údajů 
výzkumu TALIS má ale další vzdělávání učitelů, kteří vyučují předměty související se čtením, 
nejčastěji podobu krátkého jednorázového kurzu, workshopu či konference. Účast na aktivitách 
orientovaných na výzkum, sdílení znalostí nebo vzájemné učení uvedla v průměru jen menšina učitelů 
v EU. 

To, jak podpořit efektivní další vzdělávání v oblasti výuky čtení, představuje výzvu pro budoucnost. 
Tato studie zjistila, že některé země uplatňují postupy, které by mohly být z hlediska úvah o této věci 
užitečné. Příklady takových postupů jsou: podpořit další vzdělávání jeho propojením s kariérním 
postupem a nárůstem platu; zahrnout aktivity dalšího vzdělávání do národních strategií pro zlepšení 
čtenářských dovedností a zřizovat celostátní koordinační subjekty k podpoře těchto strategií; 
poskytnout učitelům příležitosti, aby mohli absolvovat postgraduální kurzy, v nichž mohou získat 
aprobaci pro oblast čtení; povzbuzovat učitele, aby uskutečňovali menší akční výzkumy, jež mohou 
významně zlepšit jejich výukové postupy, a konečně také to, že existují příklady dobrých postupů 
v oblasti vytváření sítí pro spolupráci, například sdílení znalostí a dovedností v oblasti efektivního 
vyučování nebo výměna informací o aktivitách, které využívají školy s vynikajícími výsledky. 

Dospívající čtenáři 

Jednou z klíčových otázek, které vyplývají z této studie a které vyžadují další výzkum, je také to, jak 
pokročilejším čtenářským dovednostem učit dospívající žáky. Zejména na nižší sekundární úrovni se 
v závislosti na jednotlivých předmětech různí odborná slovní zásoba, ale i jazykové struktury, které 
jsou určující z hlediska porozumění. Podle kurikulárních pokynů platných ve většině zemí mají učitelé 
všech předmětů na nižší sekundární úrovni zlepšovat čtenářské dovednosti svých žáků. Není ale 
jasné, zda tato zásada stojí na dostatečně silných základech. Například mezipředmětová výuka čtení 
předpokládá, že by se všem budoucím učitelům bez ohledu na jejich vyučovací předmět mělo dostat 
nějaké průpravy v oblasti výuky čtení. V současnosti poskytují institucím přípravného vzdělávání 
učitelů doporučení pro výuku čtení, jež se vztahují i na učitele jiných předmětů než na učitele 
vyučovacího jazyka, pouze Francie, Švédsko a Velká Británie. 

Pro hlubší poznání toho, jak může čtenářskou zdatnost dětí a dospívajících pozitivně ovlivnit interakce 
s IKT, bude třeba dalšího výzkumu. Vzhledem k tomu, že obliba čtení online mezi dospívajícími 
vzrůstá, mohlo by hrát v podpoře jejich čtenářského zájmu důležitou úlohu, kdyby se elektronická 
média zahrnula do kurikula pro oblast čtení. Velká většina kurikul ostatně zmiňuje využití digitálních 
textů pro výuku čtení. Ačkoliv je začlenění digitálních dovedností do výuky čtení i do dalších předmětů 
v rámci národních kurikul definováno dobře, bude však možná zapotřebí, aby došlo v oblasti 
vzdělávání učitelů k dalšímu vývoji, má-li být realizováno efektivně. Centrální pokyny pro instituce 
zaměřené na přípravné vzdělávání učitelů se například často zabývají teoretickými a praktickými 
znalostmi využití IKT, aniž by uváděly dovednosti pro konkrétní předměty. Vzhledem k možnému vlivu 
na motivaci ke čtení, a tím i na zlepšování čtenářských dovedností mládeže, by možná bylo vhodné, 
kdyby činitelé s rozhodovacími pravomocemi podnikli další kroky, aby se zajistilo, že učitelé budou 
disponovat znalostmi a dovednostmi, které budou dostatečné na to, aby mohli s novými médii v rámci 
výuky čtení pracovat. 

* 
 

*          * 



Výuk a  č t en í  v  Ev ropě :  s ouv is l os t i ,  po l i t i k y  a  p rax e  

136 

Tento přehled hlavních témat, jež souvisejí s učením se a výukou čtení, a zejména národními 
politikami zaměřenými na zlepšení čtenářských výsledků a na podporu čtení ve společnosti, vymezil 
řadu klíčových oblastí, v nichž by mohli činitelé s rozhodovacími pravomocemi jednat. K těmto 
možným opatřením patří: zlepšit znalosti a dovednosti učitelů, kteří čtení vyučují, poskytnout jim 
dostatečnou pomoc při zjišťování obtíží se čtením a jejich řešení; zajistit, aby všichni učitelé – nejen ti, 
kteří učí vyučovací jazyk – získali dostatečné základy teorie i praxe výuky čtení, a podporovat čtení 
v širším mimoškolním prostředí tak, aby byli žáci, zejména chlapci, motivováni ke čtenářské aktivitě. 

Některé země již v některých nebo všech těchto oblastech jednají, a to buď proto, že jejich vzdělávací 
systém funguje v rámci kultury, která se zaměřuje na podporu rovnosti vzdělávacích výsledků či proto, 
že ke zvýšení standardu čtenářské gramotnosti přijaly cílená opatření. Tato studie nicméně ukázala, 
že čtenářskou gramotnost ovlivňuje řada vzájemně provázaných faktorů a že k úspěchu v úsilí 
o zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti mezi dětmi a mládeží v Evropě je zapotřebí uceleného 
přístupu k řešení všech klíčových témat, na něž tato studie upozorňuje. 
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GLOSÁŘ 

 

Kódová označení zemí 
EU-27 Evropská unie  AT Rakousko 
   PL Polsko 
BE Belgie  PT Portugalsko 

BE fr Belgie – Francouzské společenství  RO Rumunsko 
BE de Belgie – Německy mluvící společenství  SI Slovinsko 
BE nl Belgie – Vlámské společenství  SK Slovensko 

BG Bulharsko  FI Finsko 
CZ Česká republika  SE Švédsko 
DK Dánsko  UK Spojené království 
DE Německo  UK-ENG Anglie 
EE Estonsko  UK-WLS Wales 
IE Irsko  UK-NIR Severní Irsko 
EL Řecko  UK-SCT Skotsko 
ES Španělsko    
FR Francie  Země  Tři země Evropského sdružení 
IT Itálie  ESVO/EHP volného obchodu, které jsou členy 
CY Kypr   Evropského hospodářského prostoru 
LV Lotyšsko  IS Island 
LT Litva  LI Lichtenštejnsko 
LU Lucembursko  NO Norsko 
HU Maďarsko    
MT Malta  Kandidátská země 
NL Nizozemsko  TR Turecko 

 

Statistické značky 
: Údaje nejsou k dispozici 
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Mezinárodní norma klasifikace vzdělávání (ISCED 1997) 

Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání (International Standard Classification of Education – 
ISCED) je nástroj vhodný pro sběr statistických dat o vzdělávání v mezinárodním měřítku. Obsahuje 
dvě proměnné pro dvojné třídění: úroveň vzdělávání a obor vzdělávání; doplňkovými hledisky jsou 
zaměření (všeobecné/profesní/předprofesní) a určení (pro další vzdělávání nebo pro trh práce). 
Současná verze ISCED 97 (UNESCO-UIS, 2006) rozlišuje sedm úrovní vzdělávání. 

ÚROVNĚ ISCED 97 

V závislosti na dané úrovni a typu vzdělávání je nutné vytvořit hierarchický systém, v jehož rámci se 
kritéria rozdělí na hlavní a vedlejší (typická vstupní kvalifikace, minimální vstupní požadavek, 
minimální věk, kvalifikace pedagogů atd.). 

ISCED 0: Preprimární vzdělávání 

Preprimární vzdělávání je definováno jako počáteční stupeň organizované výuky. Probíhá ve školách či jiných 
zařízeních a je určeno pro děti ve věku minimálně tří let. 

ISCED 1: Primární vzdělávání 

Vzdělávání této úrovně se zahajuje mezi čtvrtým a sedmým rokem života dítěte, je ve všech zemích povinné a 
zpravidla trvá čtyři až šest let. 

ISCED 2: Nižší sekundární vzdělávání  

Navazuje na základní vzdělávací programy předchozí úrovně, i když se výuka obvykle již více zaměřuje na 
jednotlivé vyučovací předměty. Ukončení vzdělávání této úrovně se obvykle shoduje s koncem povinného 
vzdělávání. 

ISCED 3: Vyšší sekundární vzdělávání 

Tato úroveň většinou začíná na konci na povinného vzdělávání. Vstupní věk je většinou 15 nebo 16 let. 
Obvykle musí mít určité vstupní kvalifikační předpoklady (dokončené povinné vzdělání) a vyhovět dalším 
minimálním vstupním požadavkům. Výuka je často více zaměřena na jednotlivé vyučovací předměty než na 
úrovni ISCED 2. Typická délka vzdělávání na úrovni ISCED 3 je od dvou do pěti let. 

ISCED 4: Postsekundární neterciární vzdělávání 

Tyto programy jsou na rozhraní mezi vyšším sekundárním a terciárním vzděláváním. Slouží k rozšíření 
znalostí absolventů úrovně ISCED 3. Typickým příkladem jsou programy, které mají žáky připravit na studium 
na úrovni 5, nebo programy, které je mají vybavit pro bezprostřední vstup na trh práce. 

ISCED 5: Terciární vzdělávání (první stupeň) 

Vstup do těchto programů je zpravidla podmíněn úspěšným dokončením vzdělávání na úrovni ISCED 3 nebo 
4. Tato úroveň zahrnuje programy terciárního vzdělávání orientované na další vysokoškolské vzdělávání, 
které jsou převážně zaměřené teoreticky (typ A), a na programy orientované profesně (typ B), jež jsou obvykle 
kratší než programy typu A a připravují pro vstup na trh práce. 

ISCED 6: Terciární vzdělávání (druhý stupeň) 

Tato úroveň je vyhrazena pro studijní programy, které vedou k získání vyšší vědecké kvalifikace (Ph.D. nebo 
jiný doktorát). 
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PŘÍLOHY 

Oddíl 1.3 dodatku / tabulka 1: Procento žáků čtvrtého ročníku, jejichž učitelé uvádějí, 
že na žáky, kteří začínají ve čtení zaostávat, „čekají“, že jim „dávají domácí úkoly 
navíc“ a poskytují jim „pomoc během vyučovací hodiny“, 2006 
   Pomoc během vyučovací hodiny

 čekání s.ch. domácí 
úkoly s.ch. individuální 

práce s.ch. odlišné  
tempo s.ch. 

pomoc 
ostatních 

žáků 
s.ch. 

EU-27 32,9 1-19 55,6 1,08 87,0 0,90 64,6 1,23 59,9 1,31
BE fr 53,3 4,02 37,1 3,87 73,2 3,27 79,6 2,80 53,2 3,46
BE nl 42,9 3,99 44,3 3,81 86,8 2,86 75,9 3,25 75,9 3,73
BG 37,5 4,10 96,5 1,78 97,7 1,37 63,6 4,32 55,1 4,6
DK 32,5 3,64 30,7 3,94 83,5 2,61 44,2 3,92 34,7 4,16
DE 25,3 3,53 62,7 5,11 80,5 3,26 70,8 3,07 69,0 3,9
ES 25,4 3,74 79,4 3,21 87,0 2,84 65,4 3,64 36,6 3,88
FR 41,4 3,60 23,4 3,07 82,3 2,87 78,0 3,15 58,5 3,5
IT 47,9 3,85 72,0 3,56 91,8 2,19 75,6 3,14 82,9 3,15
LV 90,5 1,92 80,1 3,20 82,9 2,95 75,9 3,35 56,6 3,22
LT 48,8 3,54 75,1 2,95 97,6 1,04 76,1 3,21 54,7 3,63
LU 43,0 0,21 48,1 0,19 72,8 0,17 80,4 0,15 46,7 0,18
HU 32,8 4,33 78,9 3,14 98,0 0,90 74,6 3,35 56,6 4,14
NL 18,3 3,06 55,4 4,37 94,3 1,91 44,0 4,17 81,7 3,28
AT 44,8 3,73 69,2 2,85 86,3 2,41 77,9 2,66 61,4 3,31
PL 14,3 3,18 54,9 3,83 99,2 0,56 74,5 3,46 47,1 4,33
RO 36,1 3,84 90,3 2,85 95,9 1,88 65,8 3,64 66,9 3,68
SI 11,3 2,13 53,8 3,27 96,6 1,13 72,8 2,93 53,9 3,09
SK 24,3 3,27 28,8 3,34 95,5 1,44 82,2 2,37 53,6 3,85
SE 30,1 3,32 78,5 3,50 90,5 2,54 38,0 3,67 34,6 3,41
UK (1) 34,2 4,02 38,6 3,97 77,9 3,43 25,1 3,97 53,4 4,59
UK-SCT 17,1 3,65 68,1 4,01 91,5 1,92 10,7 2,70 44,8 4,72
IS 26,4 0,36 77,3 0,31 78,7 0,28 25,6 0,33 16,9 0,32
NO 24,2 3,21 30,8 3,38 96,3 1,16 28,2 3,88 17,6 4,01

Zdroj: výzkum PIRLS. IEA. UK (1): UK-ENG/WLS/NIR 

Hodnoty, které se statisticky významně (p<0,05) liší od průměru EU, jsou vyznačeny tučně. Sloupce „s.ch.“ označují 
směrodatnou chybu. 

Vysvětlivka 
Tabulka shrnuje odpovědi učitelů na otázku „Co obvykle děláte, když některý ze žáků začne ve čtení zaostávat?“ 
a) Počkám, zda se jeho výkon nezlepší s vyzráváním (sloupec „čekání“). 
b) Věnuji více času individuální čtenářské práci s daným žákem (sloupec „individuální práce“). 
c) Nechám s žákem, který má obtíže, na čtení pracovat jiné žáky (sloupec „pomoc ostatních žáků“). 
g) Zadávám domácí úkoly, aby žák mohl ostatní dohnat (sloupec „domácí úkoly“). 
Tabulka ukazuje procenta žáků, jejichž učitelé odpověděli „ano“ na příslušnou podotázku. Jednotlivé odpovědi se 
navzájem nevylučují. 
Sloupec „Odlišené tempo“ uvádí procenta žáků, jejichž učitelé si jako odpověď na otázku „Která z následujících 
možností nejlépe popisuje to, jak používáte materiály pro výuku čtení pro žáky s různou úrovní čtenářských 
dovedností?“ vybrali druhou možnost. 
(1) Používám pro všechny žáky tytéž materiály, protože všichni jsou, na stejné úrovni čtenářských dovedností. 
(2) Používám pro žáky s různou úrovní čtenářských dovedností tytéž materiály, ale nechávám je pracovat různým 
tempem. 
(3) Používám pro všechny žáky bez ohledu na úroveň jejich čtenářských dovedností tytéž materiály a nechávám 
všechny pracovat stejným tempem. 
(4) Pro žáky s odlišnou úrovní čtenářských dovedností využívám jiné materiály. 
 

Směrodatné chyby viz dodatek na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 
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Oddíl 2.2 dodatku / tabulka 1: Statisticky významné korelace mezi ukazatelem „měli 
výuku čtení“ a jinými proměnnými v zemích EU-27, které se zúčastnily studie, 2006 
 

 Otázky Korelace 

O
rg

an
iz

ov
á

ní
 ž

ák
ů 

 Sestavování skupinek žáků s různými schopnostmi. 0,19 

Využívání individualizovaného přístupu k výuce čtení. 0,21 

Žáci pracují samostatně na zadaném plánu nebo k dosažení zadaného cíle. 0,17 

Žáci pracují samostatně k dosažení cíle, který si sami vyberou. 0,16 

Vý
uk

a 

Učí žáky různým čtenářským strategiím a předvádějí jim je*.  

(např. strategii rychlého čtení („skimming“) či strategii vyhledávacího čtení („scanning“), sledování sebe sama). 0,24 

Učí žáky strategiím pro dekódování zvuků a slov*. 0,25 

Systematicky učí žáky nové slovní zásobě. 0,18 

Pomáhají žákům s pochopením nové slovní zásoby v textech, které žáci čtou. 0,15 

Vedou žáky k tomu, aby odpovídali na otázky k porozumění psanému textu, který přečetli, v pracovním sešitě či 
na pracovním listě. 0,17 

Vedou žáky k tomu, aby o tom či v reakci na to, co přečetli, něco napsali. 0,23 

Vedou žáky k tomu, aby odpovídali na ústní otázky k tomu, co si přečetli, či aby to ústně shrnuli.  0,15 

Vedou žáky k tomu, aby o tom, co si přečetli, vypracovali projekt (např. hru či projekt využívající estetických 
prostředků)*. 0,22 

Dávají žákům k tomu, co přečetli, psaný kvíz či test*. 0,14 

Vedou žáky k tomu, aby rozeznávali hlavní myšlenky textu, který si přečetli. 0,15 

Vedou žáky k tomu, aby srovnávali to, co si přečetli, s tím, co zažili. 0,20 

Vedou žáky k tomu, aby srovnávali to, co si přečetli, s jinými texty, které četli*. 0,21 

Vedou žáky k tomu, aby se snažili anticipovat, co se v textu, který čtou, stane dále*. 0,15 

Vedou žáky k tomu, aby to, co si přečetli, zobecňovali a aby z toho, co přečetli, vyvozovali další skutečnosti*. 0,27 

Vedou žáky k tomu, aby popsali styl a strukturu textu, který přečetli. 0,18 

Vodí či posílají žáky i do jiné než třídní knihovny. 0,15 

Zadávají čtení jako domácí úkol (v rámci jakéhokoliv předmětu). 0,14 

M
at

er
iá

ly
 

Používají učebnice. 0,19 

Používají řadu materiálů (např. základní čítanky, čítanky uzpůsobené pro různé úrovně čtenářů)*. 0,17 

Používají novin či časopisů pro děti. 0,16 

Používají materiály, které napsali žáci. 0,17 

Dávají žákům k četbě krátké povídky. 

(např. bajky, pohádky, akční příběhy, vědeckofantastickou literaturu, detektivní povídky). 0,20 

Dávají žákům k četbě básně. 0,22 

Dávají žákům k četbě hry. 0,14 

H
od

no
ce

ní
 

Hodnotí výkon žáků ve čtení na základě otázek k přečtenému materiálu s výběrem z více odpovědí. 0,18 

Hodnotí výkon žáků ve čtení na základě ústních otázek, na které žáci odpovídají. 0,15 

Hodnotí výkon žáků ve čtení na setkáních s žáky, kde se diskutuje o tom, co žáci čtou, a o práci, kterou odvedli. 0,16 

Využívají hodnocení k tomu, aby podle něj přizpůsobili výuku. 0,16 

Využívají hodnocení k tomu, aby poskytli data pro monitoring na celostní či místní úrovni. 0,20 

Využívají portfolio (soubor vzorků práce žáků, čtenářský deník atd.) jako oporu pro část hodnocení pokroku žáků ve čtení. 0,18 

Individuálně se scházejí s rodiči dětí a hovoří s nimi o pokroku jejich potomka ve čtení. 0,31 

Posílají zprávu o pokroku dítěte ve čtení jeho rodičům. 0,18 

Da
lší

 
vz

dě
láv

án
í Další vzdělávání, které se přímo dotýká čtení nebo výuky čtení (např. teorie čtení či metody výuky)*. 0,26 

Čtou knihy či časopisy k tématu výuky obecně*. 0,19 

Čtou knihy či časopisy k tématu výuky čtení*. 0,32 

Čtou dětské knihy*. 0,18 

Zdroj: IEA, databáze PIRLS 2006. 
* Korelace zúčastněných vzdělávacích systémů se uvádějí v tabulce 2 v přílohách. 
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Vysvětlivka 
Původní Likertovy škály byly obráceny tak, aby vyšší hodnoty ukazovaly častější odpovědi. Škála nebyla obrácena u otázek 
„zadávají v rámci domácích úkolů čtení“ a „další vzdělávání“, protože v případě těchto otázek už měla správný směr. 
Srovnání se zakládají na testování statistické významnosti na úrovni p<0,05. Znamená to, že pravděpodobnost nesprávného 
prohlášení se považuje za méně než 5 %. 

Směrodatné chyby viz dodatek na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 

Oddíl 2.2 dodatku / tabulka 2: Statisticky významné korelace mezi ukazatelem „měli 
výuku čtení“ a jinými proměnnými, rozdělení podle vzdělávacího systému, 2006 
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EU 0,32 0,19 0,18 0,26 0,24 0,21 0,14 0,17 0,25 0,22 0,15 0,27 
BE fr 0,20 0,18 0,18 0,13 0,17 0,07 0,01 0,09 0,19 0,10 0,13 0,04 
BE de x x x x x x x x x x x x 
BE nl 0,22 0,09 0,18 0,14 0,20 0,32 0,18 0,07 0,05 0,08 0,25 0,29 
BG 0,36 0,21 0,17 0,21 0,21 0,18 0,08 -0,01 0,23 0,14 0,14 0,17 
CZ x x x x x x x x x x x x 
DK 0,06 0,11 0,12 -0,03 0,07 0,04 0,15 0,06 0,11 0,01 0,05 0,07 
DE 0,24 0,20 0,14 0,28 0,15 0,21 0,13 0,29 0,17 0,34 0,17 0,16 
EE x x x x x x x x x x x x 
IE x x x x x x x x x x x x 
EL x x x x x x x x x x x x 
ES 0,28 0,34 0,15 0,29 0,16 0,07 -0,01 0,16 0,10 0,26 0,17 0,10 
FR 0,20 0,13 0,07 0,13 0,15 0,07 0,09 -0,11 0,09 0,04 -0,04 0,00 
IT 0,32 0,11 0,36 0,31 0,17 0,28 0,09 0,14 0,18 0,22 0,24 0,38 
CY x x x x x x x x x x x x 
LV 0,27 0,28 0,15 0,25 0,23 0,17 0,28 0,20 0,13 0,27 0,13 0,12 
LT 0,27 0,21 0,19 0,24 0,14 0,18 0,14 0,25 0,19 0,15 0,24 0,15 
LU 0,19 0,17 0,10 0,10 0,15 0,13 0,09 0,15 0,09 0,19 0,09 0,16 
HU 0,17 0,18 0,12 0,16 0,03 0,19 0,04 -0,06 0,16 0,04 0,00 -0,03 
MT x x x x x x x x x x x x 
NL 0,23 0,23 0,04 0,15 0,01 0,01 0,06 0,21 0,10 0,07 0,09 0,09 
AT 0,19 0,16 0,07 0,10 0,13 0,14 0,15 0,21 0,12 0,09 0,17 0,27 
PL 0,20 0,19 0,16 0,23 0,17 0,14 0,14 0,00 0,08 0,18 0,10 0,16 
PT x x x x x x x x x x x x 
RO 0,31 0,25 0,14 0,12 0,16 0,12 0,15 0,18 0,27 0,23 0,21 0,17 
SI 0,33 0,28 0,17 0,18 0,28 0,13 0,20 -0,02 0,23 0,05 0,11 0,11 
SK 0,09 0,08 0,02 -0,05 0,07 0,12 0,12 0,09   0,16 0,14 0,04 
FI x x x x x x x x x x x x 
SE 0,09 -0,06 0,07 -0,01 0,25 0,11 0,18 0,22 0,17 0,04 0,06 0,05 
UK-ENG/WLS/NIR 0,23 0 0,25 0,04 0,08 0,11 0,01 -0,08 0,00 -0,04 0,13 0,17 
UK-SCT 0,16 0,18 0,05 0,02 0,23 0,18 0,02 0,08 0,10 0,15 0,16 0,08 
IS 0,26 0,11 0,11 0,11 0,09 0,16 -0,19 0,04 0,30 0,03 -0,06 0,09 
LI x x x x x x x x x x x x 
NO 0,28 0,27 0,14 0,33 0,03 0,18 0,20 0,21 0,07 0,16 0,17 0,12 
TR x x x x x x x x x x x x 
Zdroj: IEA, databáze PIRLS 2006. x Země, které se studie nezúčastnily 
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Vysvětlivka  
Statisticky významné hodnoty (p<0,05) jsou vyznačeny tučně. Uvedeny jsou pouze proměnné, které vykazují statisticky 
významnou korelaci s ukazatelem „měli výuku čtení“ v nejméně 10 ze vzdělávacích systémů. 
Původní Likertovy škály byly obráceny tak, aby vyšší hodnoty ukazovaly častější odpovědi. U otázky „další vzdělávání“ škála 
obrácena nebyla, protože její původní směr byl správný. 
Směrodatné chyby viz dodatek na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 

Oddíl 2.2 dodatku / tabulka 3: Vnímaný vliv účasti na aktivitách dalšího vzdělávání 
u učitelů čtení, psaní a literatury na úrovni ISCED 2 podle typu aktivity a vzdělávacího 
systému, 2008 
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EU        LU x x x x x x x 

BE fr x x x x x x x HU 3,36 3,1 3,58 3,08 3,21 3,43 3,31 

BE de x x x x x x x MT 2,84 2,76 3,67 2,95 2,89 3,32 2,77 

BE nl 2,55 2,35 2,92 2,4 2,58 2,82 2,47 NL x x x x x x x 

BG 3,02 3 3,18 2,97 3,21 3,17 3,22 AT 2,88 2,61 3,29 2,7 2,76 3,33 2,91 

CZ x x x x x x x PL 3,15 2,91 3,45 3,03 3,26 3,42 3,09 

DK 3,27 3,19 3,81 3,13 3,33 3,46 3,1 PT 3,04 2,88 3,31 2,86 3 3,38 3,34 

DE               RO x x x x x x x 

EE 3,09 2,87 3,31 2,87 3,13 3,31 2,97 SI 2,98 2,94 3,06 2,96 2,72 3,28 2,9 

IE 3,04 3,01 3,54 3,11 2,98 3,32 2,99 SK 2,93 2,94 3,15 2,71 2,98 3,09 2,98 

EL x x x x x x x FI x x x x x x x 

ES 2,92 2,88 3,04 3,04 3,04 3,32 3,02 SE x x x x x x x 

FR x x x x x x x UK x x x x x x x 

IT x x x x x x x         

CY x x x x x x x IS x x x x x x x 

LV x x x x x x x LI x x x x x x x 

LT 3,19 3,08 3,24 3,26 3,15 3,25 3,18 NO 3 2,9 3,54 2,83 3,03 3,51 2,99 

LU x x x x x x x TR 2,75 2,81 3,06 3,38 2,97 3,37 3,11 
 

Zdroj: OECD, databáze TALIS 2008.   x Země, které se studie nezúčastnily 
 

Poznámka: Na škále od 1 do 4 (žádný vliv, malý vliv, středně silný vliv, silný vliv). 

Směrodatné chyby viz dodatek na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php. 
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Oddíl 1.4 dodatku / Iniciativy zaměřené na řešení obtíží ve čtení: příklady 
osvědčených postupů poskytnuté odborníky z daných zemí, 2009/10 
 

Belgie – Francouzské společenství 

• Externí hodnocení žáků nevedoucí k osvědčení (Évaluation externe non certificative) 

Každé tři roky se provádí hodnocení kompetencí, které by měly být na poli čtení/psaní rozvinuty, zaměřené na žáky 
2. až 5. ročníků primárního vzdělávání a 2. až 5. ročníků vzdělávání sekundárního. Toto hodnocení, které nevede k osvědčení, 
umožňuje učitelům analyzovat výkon svých žáků a následně využít takto vytvořených didaktických nástrojů k řešení problémů, 
které ukáží celkové výsledky hodnocení. 

http://www.enseignement.be/index.php?page=24755  

• Nástroje pro hodnocení kompetencí v oblasti čtení (Des outils pour l’évaluation des compétences dans le 
domaine de la lecture) 

Školám jsou dány k dispozici hodnoticí nástroje pro různé předměty. Tyto nástroje ukazují typy úkolů, které je třeba žákům uložit, 
a úroveň, jejíž dosažení se v tom kterém okamžiku studia očekává. Učitelé mohou tyto nástroje využít beze změn či se jimi nechat 
inspirovat k tvorbě vlastních hodnoticích nástrojů, díky kterým mohou měřit pokrok svých žáků a porozumět jejich obtížím, a na 
základě toho pak přizpůsobit svůj přístup či stanovit výsledky, kterých je třeba dosáhnout. 

http://www.enseignement.be/index.php?page=24345 

Belgie – Německy mluvící společenství 

• Projekt velké obce Burg Reuland (Projekt der Großgemeinde Burg Reuland) 

Ve spolupráci se specializovanými pracovníky z Centra pro podporu učení a Poradny pro dyslexii v Cáchách v SRN 
(Beratungsstelle für LRS e.V., Aachen-BRD) se poskytuje cílená individuální pomoc žákům, u kterých jejich učitelé zjistili obtíže 
s učením. Pomoc se přizpůsobuje rozvoji toho kterého žáka v oblasti učení. Pomoc se žákům poskytuje v rámci skupin žáků se 
stejnými schopnostmi v době, kdy probíhá standardní výuka, a mimo její rámec. 

Belgie – Vlámské společenství 

• Projekt IQRA (IQRA-Vlaanderen) 

Cílem projektu je zmírnit u alochtonních dětí zaostávání v učení či mu zabránit úplně. Těžiště projektu spočívá také ve zvládnutí 
vyučovacího jazyka. 

http://www.bredeschoolhetkeerpunt.be/index.php?section=1&page=27 

• Digibib (ADIbib) 

Tento projekt neziskové organizace „Die-’s-Lekti-kus“ řeší omezení, na která v oblasti psané komunikace narážejí žáci s normální 
inteligencí. Pokud se jim dostane pomoci prostřednictvím vyrovnávacích nástrojů, mohou si tito žáci vést dobře na všech úrovních 
vzdělávání. Tyto nástroje chce těmto žákům nabídnout tento projekt. Klade si dva hlavní cíle: rozvíjet a zdokonalovat technické 
nástroje a zpřístupňovat digitální knihy prostřednictvím digitální knihovny na straně jedné a vzdělávat učitele a vychovatele a 
zvyšovat jejich odborné znalosti tak, aby mohli žáci a učitelé tyto nástroje využívat, na straně druhé. 

http://www.letop.be 

Česká republika 

• Dys-centrum Česká republika 

Aktivity tohoto centra se soustřeďují na specifické poruchy učení, zvláště na pomoc dětem s dyslexií. Centrum spolupracuje 
s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky na různých místech v ČR. 

http://www.dyscentrum.org/  
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• Program Začít spolu 

Program zavádí v preprimárním a primárním vzdělávání metody práce, které umožňují individualizovaný přístup k výuce žáků. 
www.sbscr.cz  

• Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

Na některých školách jak primární, tak nižší sekundární úrovně probíhají workshopy, které podněcují žáky ke čtení (včetně žáků, 
kteří mají se čtením obtíže) a které vedou učitelé vyškolení v rámci programu „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. 

http://www.kritickemysleni.cz/aktuality.php  

Dánsko 

• E-reading na školách (E-læsing i skolen) 

Tento projekt realizuje technologii pro čtení a psaní pro dyslektické žáky na školách primární a nižší sekundární úrovně v obci 
Holbæk. Cílem projektu je zajistit, aby byli dyslektičtí žáci schopni navštěvovat školu za stejných podmínek jako žáci jiní. 

• Program navrhující slova pro mladé dyslektiky (Ordforslagsprogram for unge ordblinde) 

IT podpora ve formě speciálního programu, který navrhuje slova, a tím pomáhá zlepšovat pravopis a psaní dyslektických žáků. 

Německo 

• Šetření čtenářských dovedností pomocí testu na obtížná slova (Leseuntersuchung mit dem Stolperwörter-Test 
– LUST-1) 

Jedná se o šetření, které analyzuje obtíže se čtením pomocí testu na obtížná slova a snaží se zlepšit čtenářské dovednosti ve 
třídě podporou „čtenářské kultury“. 

http://www.agprim.uni-siegen.de/lust/  

• Začnete se čtením – čtenářská iniciativa pro Německo (LESESTART – Lese-Initiative für Deutschland) 

Cílem je posílit přípravu, další vzdělávání a další profesní rozvoj těch, kdo šíří čtení. 
http://www.lesestartdeutschland.de/  

• LEKOLEMO – program na podporu čtenářské gramotnosti a motivace ke čtení (Förderung von Lesekompetenz 
und Lesemotivation) 

Program integruje úkoly stran „rozpoznání informace“ a „reflexe a interpretace“ jako rozměrů čtení. Výslovně se zaměřuje na 
podporu motivace ke čtení. 

http://bieson.ub.uni-bielefeld.de/volltexte/2009/1513/  

Irsko 

• Čtení ve dvojici (Paired reading) 

Praxe, kdy žák, který je ve čtení slabší, čte ve dvojici společně s jiným žákem, čímž zlepšuje své čtenářské dovednosti. 
www.education.gov.ie  

• Čtenářské iniciativy Školního programu pro dokončené vzdělání (Junior Certificate School Programme – JCSP) 
včetně iniciativy Všeho nechej a číst spěchej (Drop Everything and Read), Milionář slov (Word Millionaire) a 
Vytvoř knihu (Make a book) 

Program pro žáky, kterým hrozí předčasný odchod ze školy. Mnoho z nich má obtíže s obecnou i matematickou gramotností, a 
proto program podporuje celoškolský přístup ke gramotnosti. 

http://jcsp.slss.ie/  

• Školní program pro dokončené vzdělání – iniciativa ukázka knihovny (Junior Certificate School Programme – 
Library Demonstration Initiative) 

Jedná se o granty, které se poskytují řadě znevýhodněných škol s cílem zřídit v nich školní knihovnu a rozšířit ji. 
http://jcspliteracy.com/library.php  
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Řecko 

• Diagnostika žáků s obtížemi s učením – vytvoření a standardizace dvanácti nástrojů pro hodnocení (Porpodas 
2008) (Εξετάζοντας μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 'Κατασκευή και Στάθμιση 12 Διερευνητικών – 
Ανιχνευτικών Εργαλείων' (Πόρποδας 2008)) 

Španělsko 

• Gramotnost pro všechny (Lectoescritura para todos) 

Tato iniciativa se zaměřuje na podporu a rozvoj čtenářských dovedností na preprimární a primární úrovni vzdělávání, a to zvláště 
mezi žáky, u kterých hrozí, že budou mít obtíže s mluvenou komunikací. 

http://www.educacion.es/cide/espanol/publicaciones/colecciones/innovacion/colinn011/colinn11pc.pdf  

• Ceny za výzkum a inovaci v oblasti vzdělávání (Premios de Investigación e Innovación Educativa) 

Tyto ceny mimo jiné tematizují obtíže se čtením. Například jedním z posledních vítězů těchto cen za inovaci byla iniciativa 
„Gramotnost pro všechny“. 

http://www.educacion.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=conviei 

• PROA – programy pro posílení, vedení a podporu (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo) 

Cílem těchto programů je zlepšit studijní výsledky žáků prostřednictvím přímých nebo individuálních podpůrných opatření či tím, 
že poskytuje školám zdroje. Spadají sem dva typy programů: 1) Program pro monitorování škol, který se zaměřuje na zlepšení 
školních vyhlídek žáků, kteří mají obtíže (i se čtením) během posledního cyklu primárního vzdělávání a prvních ročníků nižšího 
sekundárního vzdělávání a 2) Program pro podporu a posílení sekundárního vzdělávání, jehož cílem je poskytnout školám 
dodatečné zdroje, které jim umožní komplexně zlepšit svou pedagogickou působnost. 

http://www.educacion.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-cooperacion/plan-proa.html 

Francie 

• Individualizovaný program pro úspěch ve vzdělávání (Programme personnalisé de réussite éducative) 

Žáci, kteří jsou vystavení riziku, že na konci cyklu nedosáhnou dostatečných kompetencí, se podporují individualizovanými 
opatřeními, zvláště v předmětech francouzština, matematika a v dalších jazycích tak, aby získali požadované vědomosti a 
kompetence. 

http://eduscol.education.fr/cid50680/les-programmes-personnalises-de-reussite-educative-ppre.html  

• Startér (Coups de pouce) 

Intenzivní program pomoci začínajícím čtenářům (žákům první třídy), která probíhá každý den po škole. Záměrem je vytvořit dialog 
mezi rodiči a školou a zvýšit důvěru rodičů v to, že mohou vzdělávat, a posílit důvěru dětí v to, že mohou uspět. 

http://www.coupdepoucecle.fr/  

• Číst a vést ke čtení (Lire et faire lire) 

Program zaměřený na rozvoj radosti ze čtení prostřednictvím mezigenerační solidarity; dobrovolníci nad 50 let tráví část svého 
volného času se skupinkami dětí v rekreačních centrech, školkách, knihovnách, školách atd. a předčítají jim a čtou s nimi. 

http://www.lireetfairelire.org/LFL/  

Itálie 

• I care – učení, komunikace, jednání v rámci vzdělávací sítě (Imparare Comunicare Agire in una Rete 
Educativa) 

Projekt se věnuje škole a problémům se sociálním začleněním postižených žáků. Jeho cílem je podpořit na školách všech úrovní 
systematická opatření a vzdělávací aktivity pro učitele a ředitele se zaměřením na klíčové aspekty politiky začleňování. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/icare/presentazione.shtml 
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• Nové technologie a postižení (Nuove Tecnologie e Disabilità) 

Projekt předkládá sedm nezávislých, avšak koordinovaných opatření zaměřených na skloubení speciální pedagogiky s novými 
technologickými zdroji za účelem podpory učení a začlenění postižených žáků v rámci školy. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/ntd/allegati/studio_fattibilita.pdf  

• E-začlenění (E-Inclusion) 

Prostřednictvím tohoto projektu se financují integrační iniciativy zaměřené na žáky z ohrožených oblastí a žáky s postižením 110 
škol, které vybírá speciální komise. Každá z těchto škol je podpořena při nákupu konkrétního hardware a software. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/e_inclusion/presentazione.shtml 

Kypr 

• Program pro funkční gramotnost (Programma Alfavitismou) 

Program se zaměřuje na snížení počtu selhání ve škole a na prevenci jejího předčasného opouštění a sociálního vyloučení tím, že 
rozvíjí základní dovednosti žáků, včetně čtenářských dovedností, a posiluje schopnost osobního vyjádření, úsudku a komunikace 
a zlepšuje sebehodnocení těchto žáků. 

Lotyšsko 

• Internetové stránky vytvořené Fórem nápadů (Ideju Forums) 

Internetové stránky, které poskytují dětské knihy v audioformátu i v textové verzi, a také básničky, hádanky, jazykolamy atd. Tyto 
zdroje jsou dostupné zdarma a mnoho škol využívá tuto stránku k rozvoji účinných strategií čtení u svých žáků. 

www.pasakas.net; www.skazki.com  

• Nařízení kabinetu ministrů č. 335 (ze dne 6. dubna 2010): „Předpisy k obsahu státních centralizovaných testů a 
k postupu při nich“ (Ministru Kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumi Nr. 335 'Noteikumi par centralizēto 
eksāmenu saturu un norises kārtību') 

Tyto předpisy stanoví během státních testů podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků, kteří 
mají obtíže při čtení. Učitelé mají navíc povinnost nalézt metody, které jejich žákům pomohou vytvořit si účinné čtenářské návyky. 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK335_06042010.PDF 

Litva 

• Národní program na podporu čtení (Nacionalinė skaitymo skatinimo programa) 

Cíli tohoto programu je finančně podporovat různé čtenářské projekty a podprogramy, rozvíjet profesní dovednosti v oblasti 
podpory čtení a profesní dovednosti vzdělávacích odborníků, podporovat spolupráci napříč odvětvími i orgány a vytvořit systém 
pro monitorování čtenářských potřeb, záběru čtení a čtenářských dovedností. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=287765&p_query=&p_tr2=)  

• Obecní pedagogicko-psychologická služba Utena (Utenos pedagoginė psichologinė tarnyba) 

Odborníci této služby pravidelně pracují s žáky, kteří mají obtíže se čtením. 
http://www.ppt.utena.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=55  

Lucembursko 

Údaje nejsou k dispozici. 

Maďarsko 

• Trvale probíhající rozbory rozvoje čtení v rámci programů financovaných Ministerstvem národních zdrojů, 
Lingivistickým výzkumným ústavem Maďarské akademie věd (Eszmecsere az olvasásfejlesztésről a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium és az MTA Nyelvtudományi Intézete által finanszírozott programokban) 
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Nová pedagogická revue; Vzdělání; Jazyk, umění, pedagogika; různá univerzitní nakladatelství; elektronické časopisy a také 
konference na místní i regionální úrovni – to vše přispívá ke vzdělávání těch, kdo nejsou obeznámeni s obtížemi při čtení, a 
představuje kanály pro teoretické či empirické studie o rozvoji čtenářských dovedností a o jejich vyrovnávání. 

• Pedagogické poradny (Nevelési Tanácsadók) 

Iniciativy a programy Organizace pedagogických poradců a místních, regionálních poraden upozornily na poruchy a potřebu 
prozkoumat možnosti, jak se s nimi vypořádat. Dobrým příkladem je pedagogická poradenská skupina v oblasti Ferencváros, která 
nabízí rodičům informace o příčinách a možné nápravě. 

http://www.fernevtan.hu/szolgaltatasok/fejlesztes.htm 

• Ústav Pető, Budapešť (Pető Intézet, Budapest) 

Maďarský Ústav Pető je mezinárodně známá instituce, která pomáhá dětem mezi 2 a 17 lety věku s motorickým postižením 
začlenit se do společnosti. Komplexní programy ústavu nabízejí pomoc s mnoha typy postižení, včetně péče o rozvoj čtení. 

http://peto.hu/  

Malta 

• Rozpoznávání ohrožených dětí, celoškolský přístup ke čtenářské gramotnosti / základním kompetencím, 
doplňkovému vzdělávání (vyrovnávací vzdělávání) 

Pomoc učitelům při rozpoznání žáků, kteří mají obtíže, prostřednictvím kontrolních seznamů. Cílem je rozpoznat žáky s obtížemi 
se čtením co nejdříve a poskytnout jim zvláštní pomoc, kterou potřebují, aniž by museli čekat na formální hodnocení. 

• Podpora dítěte ve třídě 

Doplňující učitelé nabízejí v rámci standardní výuky ve třídě i mimo ni pravidelnou pomoc žákům, kteří mají obtíže. 

• Pomoc dyslektickým žákům při přechodu 

Učitelé pomáhají dyslektickým žákům s přechodem z primární na sekundární úroveň vzdělávání tak, aby se tito byli schopni 
vypořádat s rozsáhlými požadavky, které s sebou přináší škola sekundární úrovně. 

Nizozemsko 

• Komplexní program pro řešení dyslexie 

Cílem aktivit v rámci komplexního programu je rozpoznat obtíže se čtením a dyslexií a poskytnut žákům s dyslexií poradenství ve 
všech školách primárního, zvláštního a sekundárního vzdělávání. Obecným cílem je poskytnout rychlé a přiměřené poradenství. 

www.masterplandyslexie.nl 

• Cena Dr. Moomerse 

Cena Dr. Moomerse se uděluje školám, které tvrdě a s dobrými výsledky pracují na zlepšení kvality vzdělávání, jež poskytují 
v oblasti čtení a jazyka, a které podněcují ostatní školy ke zlepšování kvality vzdělávání v téže oblasti. 

www.mommersprijs.nl 

• Nadace čtení a psaní (Stichting Lezen en Schrijven) 

Cílem nadace je upozornit na problémy související s gramotností, podnítit diskusi o těchto problémech a přispět k jejich zmírnění. 
http://www.lezenenschrijven.nl/  

Rakousko 

• Individualizace (počáteční) výuky čtení na základě kritérií (Kriteriengeleitete Individualisierung im 
(Erst)Leseunterricht – KIL) 

Individualizace procesu učení se čtení na základě využití souboru kritérií, která musí každý žák splnit. 

• Diagnosticko-terapeutický software k řešení obtíží se čtením a psaním (Diagnose- und Therapiesoftware für 
Lese- und Rechtschreibschwäche) 

Počítačový program, který umožňuje diagnostikovat žáky sekundární úrovně, kterým nejde čtení, a pomoci jim. Učitelé vyškolení 
pro práci s tímto nástrojem tak mají možnost rozpoznat obtíže se čtením a nabídnou žákům individualizovanou pomoc. 

http://www.celeco.de/  
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• Škola čtení, Tyrolsko (Schule des Lesens, Tirol) 

Iniciativa školní rady Tyrolska na podporu čtenářských programů na sekundární úrovni pro žáky, kteří mají obtíže se čtením, a na 
podporu výuky čtenářské gramotnosti obecně. Internetová stránka nabízí materiály ke stažení a on-line cvičení. Projektový tým 
také školám nabízí programy dalšího vzdělávání. 

http://www.legimus.tsn.at/sdl/index.html#schule_des_lesens.html 

Polsko 

• Pravopisná soutěž – velké malování ortografie (Konkurs Ortograficzny Wielkie Malowanie Ortografii) 

Záměrem soutěže je ukázat dospělým obtíže, které mají žáci se čtením a psaním (zvláště pokud jde o pravopis a dyslexii), a 
propagovat nové výukové metody a inspirovat učitele k tvorbě vlastních didaktických projektů. 

http://www.ptd.edu.pl/aktualnosci/wielkie_malowanie_ortografii  

• Den bezplatných logopedických diagnóz (Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych – DBDL) 

Tato akce umožňuje lidem s vadami řeči snadný přístup k profesionální diagnóze a k jejím záměrům dále patří rozšiřování znalostí 
a poradenství v oblasti logopedie a řešení problémů souvisejících s verbální komunikací. 

http://www.logopeda.org.pl/en/dbdl.php 

Portugalsko 

• Program sítě školních knihoven (Rede de Bibliotecas Escolares) 

Zřízení školních knihoven ve všech školách umožňuje provádět vyrovnávací vzdělávání a poskytuje přístup k různým druhům knih 
a vybavení. 

http://www.rbe.min-edu.pt/ 

• Národní plán pro čtení (Plano Nacional de Leitura) 

Vládní iniciativy k podpoře čtenářských návyků, přičemž mnoho iniciativ propaguje rodinné čtení doma ve spojení se školami. 
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/ 

• Národní plán pro výuku portugalštiny (Programa Nacional do Ensino do Português) 

Tento plán se zaměřuje na zlepšení výuky portugalského jazyka v prvních čtyřech letech školní docházky (první cyklus Ensino 
Básico), zejména na porozumění psanému textu a mluvenou a psanou komunikaci. Z každé školy, která podá žádost, je vybrán 
jeden učitel, který se rok vzdělává na vysoké škole. Následující rok tento učitel napodobuje školení, kterého se mu dostalo, pro 
kolegy na své domácí škole. 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/linguaportuguesa/Paginas/PNEP.aspx 

 

Rumunsko 

• Literární kroužky (Cercuri de lectură) 

Aktivity zaměřené na zvýšení zájmu žáků o čtení jako volnočasovou aktivitu, a to bez ohledu na kontext, v němž se odehrává (ve 
škole i mimo školu) v rámci všech vzdělávacích cyklů. 

http://www.anpro.ro/html/index.php?pag=cercuri&stanga=meniu_cercuri&dreapta=c_dreapta&nrcrt=3 

• Národní program pro rozvoj čtenářských dovedností (Programul Naţional pentru Dezvoltarea competenţelor de 
lectură) 

Hlavním cílem je podpora čtení ve všech prostředích (na školách i mimo ně) u žáků, kteří navštěvují školy. 
http://www.edu.ro 

• Rozvoj klíčových dovedností – předpoklad sociálního začlenění. Projekt ESF. (Dezvoltarea competentelor 
cheie – premisa a incluziunii sociale) 

Tento projekt si klade za cíl zlepšit klíčové kompetence v primárním vzdělávání vytvořením / testováním / pilotním prováděním a 
realizací integrovaného vzdělávacího programu s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání na úrovni systému. 

http://www.edu.ro/index.php/articles/c935/ 
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Slovinsko 

• Program pro děti s obtížemi se čtením na veřejné základní škole Dravlje, Lublaň (Program za otroke z bralnimi 
težavami v javni osnovni šoli Dravlje, Ljubljana) 

Cílem je zlepšit čtenářské dovednosti žáků pomocí učení se novým slovům prostřednictvím různých slovních her, krátkých 
zaměření pozornosti i cvičení na porozumění a čtením zajímavé literatury. Jednou za týden žáci cvičí rychlé čtení a sledují 
pokroky jednotlivců. 

Slovensko 

• Pedagogicko-psychologické poradenství (Pedagogicko-psychologické poradenstvo) 

Pomáhá žákům s dyslexií, dysortografií a problémy se spojováním hlásek do slabik. Funguje na základě spolupráce mezi třídními 
učiteli, rodiči a poradenskou službou. 

• Romský asistent učitele (Rómsky asistent učiteľa) 

Asistenti pomáhají třídním učitelům při práci s romskými žáky tak, aby tito žáci překonali obtíže dané sociálně znevýhodněným 
prostředím, a pomáhají těmto dětem získat dovednosti na úrovni základní čtenářské gramotnosti, zejména zprostředkováním mezi 
romštinou a slovenštinou. 

Finsko 

• Doučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Osa-aikainen erityisopetus) 

Je poskytováno žákům, kteří mají mírné obtíže s učením či přizpůsobením se a kteří potřebují zvláštní pomoc, a to buď v rámci 
malé skupinky či individuálně. Cílem je poskytnout účinnou a včasnou pomoc žákům tak, aby se předešlo obtížím také v jiných 
předmětech a v pozdější fázi školní docházky. 

• Vyrovnávací výuka (Tukiopetus) 

Forma rozrůznění, kterou charakterizují individuální úkoly, individualizované využití času, vedení a poradenství. Vyrovnávací 
výuka se zahajuje, jakmile dojde ke zjištění obtíží s učením, aby se žáci nedostali do skluzu. 

• Ústav Niilo Mäki (Niilo Mäki Instituutti) 

Ústav funguje jako oddělení pro multidisciplinární výzkum a rozvojovou práci v oblasti poruch učení. Hlavní pozornost je upřena na 
co nejvčasnější předcházení neplnění vzdělávacích povinností u mladých lidí. 

www.nmi.fi  

Švédsko 

• Internetová stránka Švédské národní agentury pro vzdělanost (Skolverket webbplats) 

Tato internetová stránka sbírá náměty na projekty a představuje je tak, aby byly výsledky snadno a pohodlně dostupné všem 
učitelům, kteří mají zájem se s nimi seznámit. 

http://www.skolverket.se/  

Spojené království – Anglie, Wales a Severní Irsko (1) 

• Anglie – Každé dítě je čtenář (Every Child a Reader – ECaR) 

Nejedná se o jednorázovou intervenci, ale o model pro poskytování řady intervencí během počátečních let primárního vzdělávání 
(věk žáků 5 až 7 let). První vlna, která je pro všechny děti, nabízí vysoce kvalitní výuku ve třídách zaměřenou na rozvoj řečových a 
poslechových dovedností i povědomí o fonémech, za využití systematického programu hláskové výuky čtení. Druhá vlna se 
zaměřuje na děti, které byly ve věku 6 let těsně pod hranicí celostátně očekávaných výsledků, a poskytuje jim dodatečnou pomoc 
prostřednictvím intervenčních programů v malých skupinkách, které vede asistent učitele. Třetí vlna se zaměřuje na šestileté děti, 
které mají obtíže, přičemž v rámci ní učitel či jeho asistent, který byl zvláště vyškolen pro výuku dětí, které mají obtíže se čtením, 
poskytuje intenzivní individuální pomoc. Nejintenzivnější třetí vlnu intervence představuje Pomoc se čtením (viz další heslo). 

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/224811                                                          
(1) Spojené království (Anglie, Wales a Severní Irsko): referenčním obdobím pro údaje je rok 2009/10 do 31. března 2010. 
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• Anglie, Wales a Severní Irsko – Pomoc se čtením (Reading Recovery – RR) 

Pomoc se čtením je intervencí, v rámci které se vyberou pěti až šestileté děti s nejslabšími výsledky a poskytne se jim pomoc tak, 
aby se předešlo tomu, že problémy zakoření. Vybrané děti pak denně absolvují půlhodinové individuální lekce od zvláště 
vyškoleného učitele, který jim poskytne vysoce responsivní výuku střiženou na míru potřebám každého z nich. Pomoc se čtením je 
intervence, která byla využita v rámci řady centrálně i místně organizovaných iniciativ v Anglii i všech ostatních částech Spojeného 
království, a to od té doby, co se v roce 1990 do Spojeného království dostala z Nového Zélandu. V současnosti se jedná o klíčový 
prvek programu ECaR (viz předchozí heslo). Ve Walesu bylo centrální financování Pomoci se čtením zastaveno, nicméně 
financování místními orgány trvá. V Severním Irsku probíhal program pro přípravu učitelů v pomoci se čtením od roku 1998 do 
roku 2006 a každá rada pro vzdělání a knihovny (Education and Library Board) i nadále získává finance na zaměstnání jednoho 
pracovníka vyškoleného v Pomoci se čtením, který je k dispozici školám a učitelům v oblasti působnosti dané rady. 

http://www.everychildachancetrust.org/ecar/index.cfm 

• Anglie – Čtení v šesti – jak to dělají nejlepší školy (Reading by Six – how the best schools do it) 

Školní inspekce (Ofsted) vybrala jako příklady osvědčené praxe 12 škol. V těchto školách se prakticky každé dítě naučí číst, a to 
bez ohledu na sociální a ekonomické podmínky ve čtvrti, z níž pochází, etnicitu, jazyk, kterým se hovoří doma, a ty nejneobvyklejší 
speciální vzdělávací potřeby či poruchy. Školní inspekce shledala, že úspěch těchto škol se zakládá na odhodlání, aby se každé 
dítě naučilo číst, podepřeném velmi důsledným přístupem s jasně stanoveným postupem při rozvoji kompetencí v oblasti verbální 
komunikace a poslechu a při výuce čtení, psaní a pravopisu prostřednictvím systematické hláskové metody. Každá škola se 
vyznačuje velkou důsledností při využívání zvoleného přístupu k výuce čtení a odhodláním jej používat, přičemž v rámci tohoto 
přístupu jsou klíčovými prvky vedení poskytované ředitelem a vedoucím pro předmět gramotnost. 

http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/News/Press-and-media/2010/November/Reading-by-six-how-the-best-schools-do-it-
Ofsted 

• Wales – asistenti pomáhající s učením ve vzdělávání vedeném ve waleštině (learning support assistants in 
Welsh-medium education) 

Ve Walesu učitele ve třídách velmi často podporují asistenti pomáhající s učením (learning support assistants), kterým se také říká 
asistenti učitele. Využití asistentů učitele ve školách, kde je vyučovacím jazykem waleština a kde skoro všichni žáci přicházejí 
z rodin, v nichž waleština není prvním jazykem, zdůraznila jako příklad dobrého postupu školní inspekce (Estyn). Asistenti učitele, 
kteří jsou financováni z rozpočtu školy, poskytují žákům, u kterých se zjistilo, že s četbou o rok zaostávají, třikrát týdně po dobu 
15 až 20 minut individuální podporu. Tyto hodiny dávají žákům příležitost procvičovat a upevňovat své dovednosti v oblasti 
mluveného jazyka a rozvíjet své dovednosti čtenářské. Učitelé a asistenti učitelů úzce spolupracují při plánování práce, kterou 
žákům předkládají, a pokroku, který od nich očekávají, a také při hodnocení toho, jak si žáci v obou těchto oblastech vedou, a 
rovněž na udržení silné vazby na práci ostatních žáků ve třídě. 

http://www.estyn.gov.uk/ThematicReports/best_practice_in_the_reading_and_writing_of_pupils_aged_five_to_seven_years.pdf 

Spojené království – Skotsko 

• Program pro gramotnost oblasti West Dunbartonshire (West Dunbartonshire's Literacy Scheme) 

Jedná se o intenzivní program zaměřený na intervenci v raném věku (na úrovni preprimárního vzdělávání a v prvních dvou letech 
primární školy), který využívá komerčně vydávaného zdroje, jenž se opírá o „syntetickou hláskovou metodu výuky čtení“. Cílem je 
optimalizovat chápání fonémů a rozpoznávání slov u dětí v raném věku a podporovat čtení pro radost i pozitivní vztah k němu. 

http://www.nationalliteracytrust.net/policy/Scotinitiatives.html#eradicates  

• Projekt oblasti North Lanarkshire: vedení k aktivní gramotnosti (North Lanarkshire Project: Active Literacy Pilot) 

Cílem programu je zajistit vysoká očekávání a vysokou úroveň gramotnosti pro všechny, přičemž je zvláštní pozornost upřena na 
zajištění pokroku žáků, kteří mají v raných fázích čtenářského vývoje obtíže. 

http://www.ltscotland.org.uk/learningteachingandassessment/learningacrossthecurriculum/literacy/  

• Literární kroužky a čtení pro radost (Literature Circles and Reading for Enjoyment) 

Skupiny čtyř až šesti dětí se pravidelně setkávají ve třídě k rozhovorům o knize, kterou všechny děti čtou. Tento přístup podporuje 
čtení pro radost tím, že do něj zapojuje sociální sítě, které fungují v rámci skupiny vrstevníků. 

http://www.scotland.gov.uk/Publications/2005/11/SRLitCir  
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Island 

• Počáteční gramotnost (Byrjendalæsi) 

Počáteční gramotnost představuje interaktivní přístup k výuce gramotnosti v prvním a druhém ročníku. Kombinuje jazyk a umění, 
je inkluzivní, zdůrazňuje, že je třeba využívat smysluplné texty, spolupráci, akční učení a metakognici. Uplatněním tohoto přístupu 
lze v rámci třídy reagovat na osobní potřeby. 

http://www.unak.is/skolathrounarsvid/page/skolathroun_blbladid 

• Zjišťování obtíži se čtením jako součást celostátní zkoušky ve čtvrtém ročníku (Skimun í samræmdum prófum í 
4. bekk) 

Jedna z částí celostátně koordinované zkoušky islandštiny ve čtvrtém ročníku se používá ke zjišťování obtíží se čtením u žáků. 
Tato část zkoušky není hodnocena klasickým způsobem, ale pouze krátkou poznámkou, kterou mohou učitelé využít ke 
zhodnocení čtenářských dovedností žáků. 

• Audioknihy (Hljóðbækur) 

„Námsgagnastofnun“ je vládní instituce, která poskytuje školám, v nichž žáci absolvují povinnou školní docházku, všemožné druhy 
vzdělávacích materiálů. Školou povinní žáci, kteří mají obtíže se čtením, si mohou na stránkách této instituce zdarma stáhnout 
audioknihy. 

http://www.nams.is/Languages/English-information/  

Norsko 

• TRAS – včasné rozpoznávání jazykového vývoje (Tidlig Registrering av Språkutvikling) 

Cílem tohoto projektu je předcházet poruchám čtení a učení rozpoznáváním obtíží v prvních letech vzdělávání (v preprimárním 
vzdělávání). Jedná se o způsob, jak děti pozorovat a pracovat s nimi dynamicky. 

http://lesesenteret.uis.no/frontpage/  
http://lesesenteret.uis.no/kurs_og_boeker/boeker_og_hefter/article1989-588.html 

• Projekt učitele čtení v obci Skedsmo (Leselærerprosjektet i Skedsmo) 

Cílem projektu je vyškolit běžné učitele na učitele čtení, a to na základě intervenčního programu pro čtení. 
http://www.skedsmo.kommune.no/Hovedtema/Barnehage-og-Skole/ 

• Národní testy základních čtenářských dovedností na úrovních 5 a 8 primárního a nižšího sekundárního 
vzdělávání (Nasjonale prøver i lesing, 5. og 8. Trinn) 

Smyslem těchto národních testů je poskytnout informace o tom, do jaké míry si žáci osvojili základní dovednosti v souladu s cíli 
výuky daných kurikuly příslušných předmětů. 

http://www.udir.no/ 

• Mapovací testy čtení (Kartleggingsprøver i lesing) 

Účelem těchto testů je to, aby učitelé, resp. školy zjistili, kteří žáci by mohli potřebovat dodatečnou podporu a další přizpůsobení 
výuky. Mapování základních dovedností ve čtení v prvním, druhém a třetím ročníku primární školy je součástí sledování žáka jako 
jednotlivce a slouží k tomu, aby se předešlo předčasnému opouštění školy na sekundární úrovni. 
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Oddíl 3.4 dodatku / Hlavní programy pro podporu čtení ve společnosti podle 
odborníků z daných zemí, 2009/10 
 

Belgie – Francouzské společenství 

• Vášeň pro čtení (Fureur de lire) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1991 
Každoroční čtenářská akce, která se koná hlavně ve veřejných knihovnách a knihkupectvích a jejímž cílem je podpořit čtení 
prostřednictvím rozhovorů s autory i ilustrátory, procházkami pro rodiny s vyprávěním příběhů, předčítáním dětem, ukázkami komiksů 
atd. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Generální služba pro písemnictví a knihy (Service général des lettres et du livre) 

http://www.lettresetlivre.cfwb.be/      http://www.fureurdelire.cfwb.be/  

• Lectomaton 

Délka programu: trvalý  
Lectomaton je řetězové čtení, které má být celý rok sdíleno na internetu. Lze se jej zúčastnit natočením sebe samotného či s dalšími 
lidmi při čtení úryvku textu vlastní volby doma, na ulici, v knihovně nebo knihkupectví pomocí webkamery, mobilním telefonem, 
videokamerou či kamerou digitální. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Generální služba pro písemnictví a knihy (Service général des lettres et du livre) 

http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?id=2826  

• Malá vášeň (Petite Fureur) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2006 
Malá vášeň je soutěž, kterou organizuje Francouzské společenství k podpoře čtení u dětí mezi 3 a 13 lety věku a k propagaci autorů 
a ilustrátorů Valonska a Bruselu. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Generální služba pro písemnictví a knihy (Service général des lettres et du livre) 

http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?id=1443 

• Aktivity veřejných knihoven (Activités des bibliothèques publiques)  

Délka programu: trvalý 
Veřejné knihovny organizují nejrůznější akce, které se točí kolem tématu kniha, přičemž tyto akce jsou zmíněny na internetu. Patří 
mezi ně následující iniciativy: Slova na cestách, knihy ze série Mikádo, Hodina starších. Veřejné knihovny používají také bibliobus – 
vozidlo, jež bylo upraveno tak, aby umožňovalo výpůjčku knih a také pohodlné přijetí všech návštěvníků a čtenářů. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Generální služba pro písemnictví a knihy (Service général des lettres et du livre) 

http://www.bibliotheques.be/fr/homepage/      http://www.bibliotheques.be/fr/agendas/      
http://www.bibliotheques.be/fr/bibliobus/ 

• Bruselský knižní veletrh (Foire du livre de Bruxelles) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1970 
Bruselský knižní veletrh představuje „platformu pro propagaci profesí souvisejících s knihami, hlásnou troubu, která povzbuzuje ke 
čtení a vzbuzuje zvědavost“. Vedle prezentace knih přispívají k propagaci knih a čtení také konference (např. o digitální knize), čtení 
autorů a propagační aktivity (některé z nich se zaměřují na školy). 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Bruselský knižní veletrh (Foire du livre de Bruxelles (asbl)) 

http://www.flb.be/ 
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Belgie – Německy mluvící společenství 

• Vyrůst s knihami (Mit Büchern groß werden) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku1997 
Jedná se o iniciativu zaměřenou na zdůraznění významu knih pro vývoj dětí a na pomoc rodičům při uvedení radosti ze čtení do 
dětského života. Rodiče obdrží informace o místech v blízkosti svého bydliště, kde si lze vypůjčit knihy, a nabízeny jsou i aktivity 
k podpoře čtení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Centrum pro média Německy mluvícího společenství (Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft) 

www.medienzentrum.be 

• Čtenářská přátelství v Německy mluvícím společenství (Lesefreundschaften in der DG) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2003  
Dobrovolníci mezi 10 a 75 lety věku věnují svůj čas četbě pro skupiny dětí, dospělých, postižených, starších a čtení s těmito lidmi 
v zařízeních preprimárního vzdělávání, školách, pečovatelských ústavech, knihovnách či u příležitosti zvláštních událostí. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Centrum pro média Německy mluvícího společenství (Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft) 

www.medienzentrum.be 

• Multikulturní workshop německého jazyka (Multikulturelles Deutschatelier) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2007 
Tento projekt se zvláště zaměřuje na migrantky a prostřednictvím kurzů podporuje jejich jazykové a čtenářské dovednosti. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Liga žen (Frauenliga) 

http://www.frauenliga.be/  

• Čtenářské hity v baťohu (Lesehits im Rucksack) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2002 
Projekt probíhá na školách, kterým knihovny nabalí baťoh knihami, jež jsou vhodné pro danou věkovou skupinu. Baťoh začíná svou 
pouť v jedné ze tříd, kde zůstává měsíc. Děti čtou knihy, diskutují o nich a ke svým nejoblíbenějším píšou komentáře, které pak 
přidají do baťohu a tento se pak vydává na cestu do další třídy či školy. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Centrum pro média Německy mluvícího společenství (Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft) ve spolupráci 
s knihovnami a autobusovou společností (TEC)  

www.medienzentrum.be 

• Čtení s Charlottou (Leselotta Karotta) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2005 
Panenka, která „žije“ v knihovně a dopisem oslovuje děti z primární školy, které se učí číst a psát. Je pak na dětech, aby na dopis 
odepsaly a dále si s ní dopisovaly. Na konci školního roku jsou pak žáci a třídy pozváni na návštěvu ke své kamarádce do knihovny – 
aby poznali její „domov“ uprostřed knih. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Centrum pro média Německy mluvícího společenství (Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft)  

www.medienzentrum.be 

Belgie – Vlámské společenství 

• Operační plán ke zvýšení úrovně gramotnosti (Stratisch Plan Geletterdheid Verhogen) 

Délka programu: 2005–2011 
Operační plán se zaměřuje na zvýšení úrovně gramotnosti všech obyvatel prostřednictvím vědeckého výzkumu, vytvořením nástroje 
ke zjišťování gramotnosti, podporou gramotnosti na pracovišti a v místní sociální politice a finanční podporou centra pro vzdělávání 
dospělých. 
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Koordinační subjekt / internetová stránka 
Oddělení pro vzdělávání Vlámského společenství 

http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/371.pdf  

• Různé programy k podpoře čtenářské kultury národního orgánu pro podporu čtení (Stichting Lezen) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1972 

− Porota dětí a mládeže (Kinderen- en jeugdjury): největší čtenářská skupina v zemi (www.kjv.be). 
− Týden dětské knihy (Kinderboekenweek): každoroční festival pro mladé čtenáře (www.jeugdboekenweek.be). 
− Výzva knihy (Fahrenheit 451 en de weddenschap): metoda pro lidi starší 15 let, kteří se dále vzdělávají na odborné škole 

(www.boekenzoeker.org, www.deweddenschap.be). 
− Každý čte (Iedereen leest): inspiruje každého k četbě! (www.iedereenleest.be) 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Stichting Lezen, národní orgán pro podporu čtení 

www.stichtinglezen.be 

• Promiňte? (Wablieft) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1984 
Wablieft je centrem jasného a dostupného jazyka (které se soustředí na gramotnost dospělých), jež má tři hlavní úkoly: vytváření 
novin, které se snadno čtou, poradenství firmám k tématu, jak psát jasnou a přístupnou formou, a poskytování knih, které se snadno 
čtou, dospělým. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Stichting Lezen, národní orgán pro podporu čtení  

www.wablieft.be 

• Kniha.be (Boek.be) 

Délka programu: trvalý 
Tato organizace koordinuje např. Vlámský knižní veletrh (www.boekenvak.be/boekenbeurs/loket/basisinfo) a projekt 
Boekenbeestenbus (http://boekenbeesten.be). Zastupuje vlámské knihkupce, dovozce knih a vydavatele. Ti organizují kampaně na 
podporu prodeje knih, např. www.boekenvak.be, www.boekenbank.be ad. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Stichting Lezen: národní orgán pro podporu čtení 

www.boek.be 

• LOCUS 

Délka programu: trvalý 
Organizace, která pomáhá knihovnám a místním kulturním a komunitním centrům. Organizuje Týden knihoven. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Stichting Lezen, národní orgán pro podporu čtení  

www.locusnet.be 

Bulharsko  

• Národní program „S péči každému žákovi“ – modul „Zajištění dalšího vzdělávání žáků se zaměřením na 
jejich výsledky v předmětech všeobecného vzdělávání“ (Национална програма „С грижа за всеки ученик” 
– Модул „Осигуряване на допълнително обучение за ученици, насочено към подобряване на 
техните постижения по основните предмети в училище”) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2008 
Cíli tohoto modulu je: 
– poskytnout možnost dalšího vzdělávání pro děti, které mají obtíže vstřebat vyučovaný obsah; 
– motivovat učitele k tomu, aby při práci se žáky zohledňovali jejich osobní schopnosti a zájmy; 
– podpořit využití inovativních přístupů k výuce dětí s různými typy postižení a při jejich způsobu učení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ministerstvo školství, mládeže a věd 

http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/2010pl8_s-grizha.pdf 
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• Buďte gramotní (Бъди грамотен) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2009 
Národní kampaň na internetu, jejímž cílem je zvýšit celkovou gramotnost mladých lidí prostřednictvím toho, že se tito lidé zapojí do 
tzv. literárních soutěží. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Vzdělávací portál Akademika 

www.akademika.bg  

• Velké čtivo (Голямото четене) 

Délka programu: říjen 2008 – březen 2009 
Národní kampaň na bulharské státní televizi, která dala občanům šanci zvolit a vybrat svůj nejoblíbenější román z bulharské a 
světové literatury. Cílem kampaně bylo zvýšit zájem veřejnosti o čtení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Bulharská státní televize 

www.bnt.bg 

Česká republika  

• Celé Česko čte dětem 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2006 
Projekt podporující rodiče v tom, aby četli nahlas svým dětem, aby děti měly možnost osvojit si čtenářské návyky, které pak přetrvají 
do dospělosti. Kromě rodičů přicházejí do škol, knihoven, knihkupectví nebo nemocnic např. herci, zpěváci, spisovatelé, sportovci či 
politici a předčítají dětem knihy. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Celé Česko čte dětem, obecně prospěšná společnost 

http://www.celeceskoctedetem.cz/  
O programu v angličtině: http://www.celeceskoctedetem.cz/gb/ 

• Anketa SUK – Čteme všichni 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1993 
Program na podporu čtení a současné dětské literatury prostřednictvím veřejné ankety, v níž děti volí svou nejoblíbenější knihu 
z knih vydaných v předchozím roce. Tento program také poskytuje informace o kvalitní dětské literatuře učitelům a knihovníkům. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Národní pedagogická knihovna Komenského – divize Ústavu pro informace ve vzdělávání 

http://www.npkk.cz/ 

• Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2009 
Jedná se o program, v jehož rámci prvňáčci navštěvují knihovnu a účastní se různých aktivit zaměřených na propagaci čtení (setkání 
s autory, výstavy knih, diskuse o nich atd.), aby si od začátku své školní docházky zlepšovali čtenářské dovednosti, upevňovali 
čtenářský návyk a zvykli si na využívání veřejných či školních knihoven jako informačních zdrojů. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Národní pedagogická knihovna Komenského – divize Ústavu pro informace ve vzdělávání. Tento projekt podporuje Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. 

http://www.npkk.cz/ 

• Noc s Andersenem 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2000 
Iniciativa knihoven sestávající z noci plné dobrodružství, čtení pohádek, soutěží, her a překvapení k podpoře zájmu dětí o čtení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky – SKIP 

http://skip.nkp.cz/english/index_e.htm  
O programu anglicky: http://www.nocsandersenem.cz/english.html 
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• Rosteme s knihou 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2005 
Jedná se o projekt zaměřený na předškolní a školní děti s cílem rozvíjet a prohlubovat jejich pozitivní vztah k literatuře a knihám, 
zlepšit jejich čtenářské a komunikační dovednosti a rozšířit jejich kulturní přehled. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Svaz českých knihkupců a nakladatelů – SČKN 

http://www.sckn.cz/ 
http://www.rostemesknihou.cz/ 

O programu v angličtině: http://www.svetknihy.cz/userdata/files/rsk_en.ppt 

Dánsko  

• Knihostart (Bogstart) 

Délka programu: 2009–2012 
Program se soustředí na význam jazykové stimulace v raném věku. Podporuje rodiče, aby mohli pomáhat svým dětem rozvíjet 
schopnosti v oblasti gramotnosti tím, že jim nabízí balíček knih, včetně CD s hudbou a četbou. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Dánská agentura pro knihovny a média (Styrelsen for Bibliotek og Medier) 

http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/boern/bogstart/ 
O programu v angličtině: http://www.bibliotekogmedier.dk/english/bookstart-program/  

• Program Radost ze čtení (Læselyst) 

Délka programu: 2008–2010 
Program se zaměřuje na podněcování radosti ze čtení u dětí prostřednictvím širokého spektra iniciativ a aktivit, k nimž patří knihovny 
ve školkách, národní čtenářské kampaně pro děti školního věku a literární aktivity pro mladé lidi. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Dánská agentura pro knihovny a média ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Ministerstvem školství a Ministerstvem vnitra a 
sociálních věcí (Styrelsen for Bibliotek og Medier, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet) 

http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/boern/laeselyst/  
http://www.bibliotekogmedier.dk/emneord/emne/?tx_lfcategoriesfe_pi5%5BshowUid%5D=168&cHash=98eb4a4d1b 

• Knihovny ve školkách – součást programu Radost ze čtení (Børnehavebiblioteker. Læselyst) 

Délka programu: 2008–2010 
Knihovny ve školkách přispívají k procesu demokratizace přístupu dětí i rodičů ke knihám a jiným materiálům tím, že poskytují všem 
dětem rovný přístup ke knihám a čtení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Dánská agentura pro knihovny a média (Styrelsen for Bibliotek og Medier) 

http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/boern/boernehavebiblioteker/ 

• Národní čtenářské kampaně pro žáky škol – součást programu Radost ze čtení (Nationale kampagner for 
skolebørn. Læselyst) 

Délka programu: 2008–2010 
Soutěže a akce, které organizují knihovny ve spolupráci se školami za účelem podnítit u dětí radost ze čtení a k tomu, aby děti 
dostaly příležitost stát se čtenářskými vzory pro své spolužáky. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Dánská agentura pro knihovny a média (Styrelsen for Bibliotek og Medier) 

http://www.bibliotekogmedier.dk/emneord/emne/?tx_lfcategoriesfe_pi5%5BshowUid%5D=168&cHash=98eb4a4d1b 

• Národní centrum pro čtení (Nationalt Videncenter for Læsning) 

Délka programu: 2006–2009 
Toto centrum realizovalo řadu projektů zaměřených na shromažďování, vytváření a předávání znalostí o čtenářské gramotnosti. 
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Koordinační subjekt / internetová stránka 
Národní centrum pro čtení (Nationalt Videncenter for Læsning) 

http://www.videnomlaesning.dk/frontpage.aspx 

Německo  

• Nadace čtení (Stiftung Lesen) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1988 
Nadace organizuje akce, kampaně a soutěže s cílem podpořit čtenářské dovednosti všech obyvatel. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Spolek / spolkové země (Bund / Länder) 

http://www.stiftunglesen.de  

• Fórum pro podporu čtení (Forum Leseförderung) 
Iniciativa shromažďující studie, informace a praktické přístupy za účelem podnícení veřejné debaty o podpoře čtení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Server pro vzdělávání spolkové země Bádensko-Württenbersko (Landesbildungsserver Baden-Württemberg) 

http://www2.schule-bw.de/foren/index.php?bn=lbs_lesefoerderung  

• Učitelé online (Lehrer-online) 
Iniciativa nabízející školním a třídním knihovnám „čtenářské balíčky“, které pomáhají učitelům při podpoře čtení jakožto kulturní 
kompetence ve světě digitálních médií. 

http://www.lehrer-online.de  

• Čtení v Německu (Lesen in Deutschland) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2005 
Internetová stránka, která sbírá, prezentuje a pravidelně aktualizuje přehledové údaje o všech kampaních, projektech, iniciativách, 
akcích a subjektech zapojených do podpory čtení v každé ze spolkových zemí. Cílem je sdílet a šířit tyto informace za účelem vedení 
ke čtení a podpory jeho propagace. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Německý institut pro mezinárodní pedagogický výzkum (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung – DIPF) 

http://www.lesen-in-deutschland.de  

Estonsko 

• Čtení nás baví (Lugemine on mõnus) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2000 
Programu, v němž děti diskutují o knížkách online, a tím podporují čtenářskou kulturu, rozvíjejí své gramotnostní dovednosti a 
schopnost analyzovat a který spojuje čtení se zájmem dětí o počítače, se účastní také děti s postižením sluchu a rusky mluvící děti. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Estonské sdružení pro čtení (Eesti lugemisühing) 

www.lom.edu.ee/ 

• Čtenářské doupě (Lugemispesa) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2004 
Učitelé se školí ve vyprávění příběhů a vytváření čtenářského prostředí, které přeje čtení (čtenářského doupěte), aby se podpořil 
zájem dětí o čtení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Estonské sdružení pro čtení (Eesti lugemisühing) 

www.lugemisyhing.ee/pesa/lugemispesa_index.htm 
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Irsko 

• Festival dětské knihy (Children’s Book Festival) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1990 
Celostátní slavnost dětských knih se čtením, která se koná každý říjen a za cíl si klade vytvořit povědomí o hodnotě a významu knih 
pro mladé lidi. Konají se akce v knihovnách, na školách, v knihkupectvích a také v obecních centrech umění, přičemž tyto akce 
zahrnují autorská čtení, ilustrátorské workshopy, vypravěčská sezení, soutěže a kvízy. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Dětské knihy Irsko (Children’s Books Ireland) 

www.childrensbooksireland.ie 
Sdružení knihoven Irska – Skupina knihoven pro mladé (Library Association of Ireland – Youth Libraries Group) 

 www.libraryassociation.ie 

• Učební zóny v dublinských městských knihovnách (Learning Zones in Dublin City Public Libraries) 

Délka programu: trvalý, zahájen v březnu 2007 
Program, v rámci něhož knihovny dávají žákům primárních škol pro domácí rešerše k dispozici zvláště k tomu vybrané knihy, 
přičemž pro vypracovávání domácích úkolů poskytují vyhrazený prostor a podpůrnými opatřeními povzbuzují k učení a čtení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Dublinské veřejné městské knihovny (Dublin City Public Libraries) 

www.dublincitypubliclibraries.ie 

• Program rodinného čtení (Family Reading Programme) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2008 
Jedná se o program, v rámci něhož veřejné knihovny věnují či zapůjčí knihy zařízením péče o dítě a pro organizaci akcí, které dětem 
představují knihy a čtení od nejmladšího věku, a také navazují kontakty s rodiči a opatrovníky. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Dublinské veřejné městské knihovny (Dublin City Public Libraries) 

www.dublincitypubliclibraries.ie 

• Místní dějiny pro žáky s Dublinskými městskými knihovnami (Dublin City Public Libraries Local History for 
School Students) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2008 
Tento program se zaměřuje na zpřístupnění dějin budov po celém Dublinu ve formátu vhodném pro žáky primárních škol. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Dublinské veřejné městské knihovny (Dublin City Public Libraries) 

www.dublincitypubliclibraries.ie 

Řecko 

• Knižní klub / čtenářské skupiny po celém Řecku a Kypru (Λέσχη βιβλίου / Ομάδες ανάγνωσης ανά την 
Ελλάδα και Κύπρο) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2006 
Knižní kluby / čtenářské skupiny podporují čtenářskou kulturu a setkávání čtenářů se současnou literaturou. 

• Program akcí na podporu knihkupců (Πρόγραμμα εκδηλώσεων για την υποστήριξη βιβλιοπωλείων) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2007 
Kulturní akce, které se točí kolem tématu kniha, na podporu knihkupců vedou ke zvýšenému prodeji knih, podněcují ke čtení, 
podporují práci autorů a usnadňují jim navázat kontakt se svými čtenáři. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Řecké národní středisko knihy (EKEBI) 
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• Poezie v pohybu: oslava světového dne poezie (Η ποίηση σε κίνηση: Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ποίησης) 

Délka programu: 2002–2008 
Kampaň na podporu čtení, která probíhala v různých dopravních prostředcích (metro, autobusy, vlaky a letiště) a měla přilákat mladé 
čtenáře, podnítit jejich čtenářský zájem a vytvořit spojení mezi jejich každodenností a poezií. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Řecké národní středisko knihy (EKEBI) 

• Spisovatelé a ilustrátoři ve školách (Συγγραφείς και εικονογράφοι στο σχολείο) 

Délka programu: září 2009 – červen 2010 
Školy (první až třetí ročníky) pořádají návštěvy spisovatelů a ilustrátorů, kteří přicházejí promluvit o své práci a propagovat literaturu 
mezi školními dětmi. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Řecké národní středisko knihy (EKEBI) 

• Putovní výstavy (Κινητές εκθέσεις) 

Délka programu: trvalý 
Mobilní výstavy k řecké literatuře putují po kulturních institucích, jako jsou školy, knihovny a kulturní organizace, aby se řecká 
veřejnost měla možnost seznámit s dílem významných řeckých autorů. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Řecké národní středisko knihy (EKEBI) 

Španělsko 

• Kampaň k propagaci čtení „Maria Molinerová“ (Campaña de animación a la lectura 'María Moliner') 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1998 
Akce slouží k podpoře čtení a má tři hlavní záměry: spolupracovat s místními firmami při vytváření projektů na podporu čtení 
v malých obcích, zlepšit vybavenost oddělení literatury pro děti a mládež veřejných knihoven v obcích, vytvořit databázi zkušeností 
s podporou čtení v malých a lidnatých oblastech. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Generální podředitelství pro podporu knih, čtení a španělské literatury Ministerstva kultury  

• Služba orientace ve čtení (Servicio de Orientación de Lectura – S.O.L.) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2002 
Internetová stránka, jež si za cíl klade podporovat učení a zlepšovat čtení, a to počínaje školou a rodinou. Tato stránka doporučuje 
knihy a doprovází a vede návštěvníky podle jejich otázek a zájmů. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Federace španělských vydavatelských svazů a Ministerstvo kultury (Fundación Germán Sánchez Ruipérez) 

• Podpora veřejných knihoven (Potenciación de las bibliotecas públicas) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2001 
Program zaměřený na vybudování a modernizaci budov, zařízení a vybavení státních veřejných knihoven tak, aby se staly 
pohodlnějšími a atraktivnějšími a aby se občané mohli snadněji dostat ke kultuře, volnočasovým aktivitám, vzdělávání a informacím. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Generální podředitelství pro koordinaci knihoven (Ministerstvo kultury) ve spolupráci s knihovnickými službami autonomních oblastí 

• Podpora čtenářských návyků na školách (Fomento del hábito lector en centros docentes) 

Délka programu: trvalý, zahájen 2001 
Série konferencí na sekundárních školách a univerzitách, na nichž vystupují španělští spisovatelé různých žánrů, za účelem 
seznámit studenty se současnou literární tvorbou a podpořit jejich čtenářské návyky, které mají podnítit pohledy autorů na svá vlastní 
díla. 
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Koordinační subjekt / internetová stránka 
Generální podředitelství pro podporu knih, čtení a španělské literatury (Ministerstvo kultury) 

• Osvětová opatření a spolupráce s dalšími institucemi (Acciones de concienciación y colaboración con otras 
instituciones) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2005 
Iniciativy, které se zaměřují nejen na podporu čtenářských návyků na školách a ve veřejných knihovnách či institucích s přímou 
vazbou na čtení, ale také na zapojení dalších veřejných či soukromých institucí do rozvoje čtenářských návyků. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Vnitrostátní orgán: Generální podředitelství pro podporu knih, čtení a španělské literatury (Ministerstvo kultury) 
 

Francie 

• Podpořit rovné příležitosti ve škole – startér (Favoriser l'égalité des chances à l'école – Coup de pouce clé) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1985 
Intenzivní program pomoci začínajícím čtenářům (žákům první třídy). Pomoc probíhá každý den po škole. Záměrem je vytvořit dialog 
mezi rodiči a školou, zvýšit sebedůvěru rodičů jako vzdělavatelů a posílit důvěru dětí v to, že mohou uspět. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Sdružení k podpoře rovných příležitostí ve škole (Association pour favoriser l'égalité des chances à l'école – Apféé) 

http://www.coupdepoucecle.fr/  

• Číst a vést ke čtení (Lire et faire lire) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1999 
Program zaměřený na rozvoj radosti ze čtení prostřednictvím mezigenerační solidarity; dobrovolníci nad 50 let tráví část svého 
volného času se skupinkami dětí v rekreačních centrech, školkách, knihovnách, školách atd. a předčítají jim a čtou s nimi. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Liga pro vzdělávání a národní svaz rodinných sdružení – UNAF (Ligue de l'enseignement et UNAF – Union nationale des 
Associations familiales) 

www.laligue.org  

• Doprovod ve vzdělávání (L'accompagnement éducatif) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2007 
Podpora vzdělávání pro žáky, kteří navštěvují školy ve znevýhodněných oblastech. Řady iniciativ v této oblasti se soustředí na 
propagaci knih a čtení mezi žáky. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ministerstvo národního vzdělávání (generální ředitelství pro školní vzdělávání), místní školské úřady, školní inspekce (pro primární 
vzdělávání), školy (Ministère de l'éducation nationale (direction générale de l'enseignement scolaire), rectorats, inspections 
académiques (pour l'enseignement primaire), établissements scolaires) 

• Sdružení studentských nadací pro město (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville – AFEV) 

Délka programu: trvalý, 1991 
Dobrovolníci z řad studentů nabízejí pomoc dětem v obtížných školních a sociálních situacích. Program se mimo jiné zaměřuje na 
pomoc dětem a rodičům při zapojení do literární kultury a při objevování zdrojů, které nabízí okolí jejich bydliště, například knihoven. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Sdružení studentských nadací pro město (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville – AFEV) 
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Itálie 

• Laboratoře (Laboratori) 

Délka programu: 2005–2009 
Internetové workshopy pro děti a mladé, které se zaměřují na šíření kultury knihy, knihoven a čtenářské kultury, jakož i na šíření 
literárních i neliterárních děl souvisejících s obsahem vzdělávání a různými předměty. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Knižní a čtenářské středisko (Centro per il libro e la lettura) 

http://www.cepell.it/ 

• Kniha tvůj přítel (Amico libro) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2007 
Program zaměřený na podporu knižní kultury na školách, zvýšení zápalu pro čtení u mladých lidí a k podnícení iniciativ po celé zemi 
k šíření radosti ze čtení u mladých lidí všech věkových skupin. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ministerstvo školství a výzkumu (Ministero dell’Istruzione e della Ricerca – MIUR) spolu s Národním svazem italských obcí 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI), Unií italských provincií (Unione Province Italiane – UPI) a Svazem italských 
nakladatelů (Associazione Italiana Edutori – AIE) 

http://www.istruzione.it/web/ministero/amico_libro 

• Národní knihovní služba (Servizio bibliotecario nazionale) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2002 
Systém spolupráce opírající se o síť národní knihovny, jehož cílem je překonat fragmentaci knihovních struktur. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Italskou síť knihoven podporují MiBAC, regiony a univerzity a koordinuje Ústřední institut pro jednotný katalog italských knihoven 
(Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane – ICCU) 

http://opac.sbn.it/ 

• Zrozen ke čtení (Nati per leggere) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2000 
Zrozen ke čtení je program ke zvýšení záliby ve čtení u dětí velmi nízkého věku (0–6 let). Organizace programu se zakládá na větší 
decentralizaci, zřízení sítě složené z knihovníků, pediatrů, učitelů a sdružení, která se má stále rozšiřovat tak, aby pokryla co největší 
počet míst nejrůznějších poměrů. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Program podporují profesní a kulturní organizace knihoven a pediatrů (Associazione Culturale Pediatri – ACP, Associazione Italiana 
Biblioteche – AIB, Centro per la salute del Bambino – CSB) 

http://.natiperleggere.it 

• Čtení je potravou mysli: šiřte to dál! (Leggere è il cibo della mente: passaparola!) 

Délka programu: rok 2009 
Kampaň zahrnující reklamní videa a reklamy v rádiu, inzeráty v tisku a na internetu a také billboardy. Cílem bylo zvýšit povědomí 
o významu vedení ke čtení a jeho podpory ve všech jeho podobách u všech věkových skupin. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Předsednictví rady ministrů 

http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=57844 
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Kypr 

• Podpora gramotnosti – na školách, které se účastní programu Zóny pro opatření v oblasti vzdělávání 
(Προώθηση των βασικών δεξιοτήτων της ανάγνωσης και του γραπτού λόγου) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2003 
Program, který zahrnuje hodiny a výuku řečtiny a základní gramotnosti pro děti a rodiče, kteří pocházejí buď z nižších vrstev 
z hlediska socioekonomického a z hlediska vzdělání, či z rodin, v nichž řečtina není prvním jazykem. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Program Zóny pro opatření v oblasti vzdělávání probíhá ve spolupráci s centrem pro vzdělávání dospělých (Θεσμός Ζώνης 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) 

http://www.moec.gov.cy/dde/ep-zep.html 

Lotyšsko 

• Dětská porota: národní program pro podporu čtení (Bērnu žūrija: Nacionālā lasīšanas veicināšanas 
programma) 
Délka programu: trvalý, zahájen roku 2002 
Program se zaměřuje na probouzení radosti ze čtení u dětí a mládeže, vyznačuje se tím, že bere ohled na volbu dětí a zavádí 
literární cenu, v níž děti určují vítěze. Program dále rozvíjí spolupráci na celostátní úrovni, jejímž cílem je podpora místních aktivit, 
které vybízejí ke čtení, zdůrazňuje výhody toho, když člověk umí dobře číst, a poskytuje dětem nejaktuálnější literaturu a příležitost 
účelně trávit svůj volný čas. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Národní knihovna Lotyšska (Centrum literatury pro děti) a – na regionální úrovni – Ústřední veřejné regionální knihovny 

www.bernuzurija.lv 

• Pohádkový portál (Pasaku portāls) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2007 
Online projekt, který se zaměřuje na podporu čtení, zvýšení zájmu dětí a náctiletých o literaturu a kulturní dědictví, jakož i na 
pobízení k tvořivosti za použití moderních technologií, internetu a rozličných formátů – textu, zvuku, videa a obrázků. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ideju Forums (nezisková organizace – svaz) 

www.pasakas.net 

• Projekt Knižní start (Grāmatu starts) 

Délka programu: 2007–2008, 2010 
Program, který probíhal v knihovnách a jehož cílem bylo přitáhnout pozornost čerstvých rodičů, popularizovat knihovnické služby pro 
rodiny, podpořit pozitivní vztah společnosti k dětem, rodičům a dětské kultuře a přijít s obrázkovou knihou na podporu propagace 
čtení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Centrum literatury pro děti Národní knihovny Lotyšska 

• Projekt Knihy bílého vlka (Baltā Vilka grāmatas) 

Délka programu: 2007–2008 
Nejrůznější akce po celý rok, včetně čtení, soutěží, výletů, letních táborů, které usilují o soustředění pozornosti veřejnosti na děti, 
které čtou zajímavé a krásné lotyšské knihy, a o zvýšení různorodosti a kvality lotyšských dětských knih tak, aby se staly 
současnějšími a více vyhovovaly potřebám dnešních dětí. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Lotyšská sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu realizuje projekt Knihy bílého vlka ve spolupráci s Centrem literatury pro 
děti Národní knihovny Lotyšska, Svazem lotyšských spisovatelů, řadou regionálních knihoven, vysokých škol, muzeí, divadel a 
významnými médii. 

www.ibby.org/index.php?id=436 
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• Rok čtení 2010 (Lasīšanas gads 2010) 

Délka programu: trvalý, zahájen v únoru roku 2010 
Hlavním úkolem Roku čtení je aktualizovat čtení jako důležitou součást růstu osobnosti, podnítit zájem o různé knihy a podpořit jej – 
a diskusi o těchto knihách – prostřednictvím nejrůznějších médií: internetu, poutačů, plakátů, různých aktivit a gerilových 
propagačních akcí. Rok čtení je vytvořen jak k tomu, aby pomohl sjednotit různé organizace, které mají co do činění se čtením, tak 
proto, aby ukázal různost knih všem věkovým skupinám a podnítil je k tomu, že budou více číst a pokusí se číst knihy, kterým by se 
dříve spíše vyhnuli. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Reklamní agentura „Publicis Riga“ 

www.vairaknekavienadzive.lv 

Litva 

• Národní program podpory čtení (Skaitymo skatinimo programa) 

Délka programu: od konce roku 2006 – 2011 
Různé iniciativy (např. kampaně, soutěže, ceny, školení, workshopy, veletrhy atd.), které se zaměřují na podněcování lidí všech 
věkových a sociálních skupin k tomu, aby více četli, na zlepšování čtenářských dovedností, jakož i na zvyšování prestiže čtení a 
počtu obyvatel, kteří pravidelně čtou, a tím přispívají ke vzdělávání tvořivých a odpovědných občanů, kteří mají dovednosti potřebné 
ke kritickému myšlení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ministerstvo kultury Litevské republiky (Lietuvos Respublikos kultūros ministerija) 

http://www.muza.lt/      http://www.skaitymometai.lt 

• Volba knihy roku a udílení cen (Metų knygos rinkimai) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2005 
Program, který zapojuje celou společnost do procesu čtení a do každoročního procesu volby nejlepších knih. Tento program se snaží 
podpořit zájem všech obyvatel o moderní litevskou literaturu a zvýšit prestiž čtení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Litevská národní knihovna Martynase Mažvydase (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) 

http://www.lnb.lt/      http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/ 

• Knihovny pro inovace (Bibliotekos pažangai) 

Délka programu: 2008–2012 
Hlavním cílem je prostřednictvím posílení a využití kapacit veřejných knihoven dosáhnout lepšího využití informačních technologií 
litevskými obyvateli, zvláště obyvateli venkova a skupinami sociálně ohrožených obyvatel, k získávání informací a ke komunikaci. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Litevské výstavní a kongresové centrum LITEXPO (Lietuvos parodų centras LITEXPO) 

http://www.litexpo.lt/      http://www.litexpo.lt/lt/main/fairs?ID=23507 

• Vilniuský knižní veletrh (Vilniaus knygų mugė) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2000 
Každoroční veletrh, který se zaměřuje na to, aby čtenářům představil různé národní tištěné publikace, vytvořil příležitosti pro získání 
nových obchodních kontaktů, umožnil setkání čtenářů, autorů, vydavatelů a distributorů, uvedl nejlepší zahraniční publikace, podpořil 
čtení v rámci společnosti a poohlédl se po nových formách komunikace a spolupráce. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Svaz litevských vydavatelů (Lietuvos leidėjų asociacija) 

http://www.lla.lt/      http://www.litexpo.lt/lt/main/fairs?ID=23507 

• Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Traptautinis projektas 'Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant') 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2000 
Vzdělávací program, jehož obsahem jsou přednášky, individuální a skupinová práce, akční výzkum, strategie spolupráce, čtení, 
psaní, diskuse, debaty atd. a který se mimo jiné zaměřuje na rozvoj aktivních čtenářských dovedností a na podporu smysluplného a 
hloubavého čtení, které by člověka mohlo provázet celý život. 
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Koordinační subjekt / internetová stránka 
Centrum moderní didaktiky – CMD (Šiuolaikinių didaktikų centras) 

http://www.sdcentras.lt      http://www.sdcentras.lt/proj_kmusr.htm 

Lucembursko 

Údaje nejsou k dispozici. 

Maďarsko 

• Velká kniha (A Nagy Könyv) 

Délka programu: 2005 
Veřejná anketa ke zjištění, který z titulů národní literatury mají lidé nejraději. Cílem ankety je přimět obyvatele k tomu, aby přemýšleli 
a hovořili o knihách, a podpořit čtení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ministerstvo kultury a školství 

• Národní týden knihy a dny dětských knih (Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1929 
Program zahrnuje prodej knih a setkání s autory konané ve všech významných městech za účelem podpory knih maďarského 
jazyka, gramotnosti a kultury, k představení autorů, vydavatelů a literárních kroužků a k vytvoření vazby mezi autory a čtenáři. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Národní svaz vydavatelů a knihkupců (Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete) 

http://www.unnepikonyvhet.hu/index3.html 

• Den lidové pověsti (A népmese napja) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2005 
Různé programy a akce (např. přednášky, panelové diskuse, rozhovory nad knihami, vyprávění příběhů či soutěže v ilustrování pro 
mladé čtenáře) zaměřené na uchování literární tradice, lidové pověsti a podporu čtení příběhů, jež oslavují maďarskou národní 
identitu. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Maďarský svaz pro čtení 

http://www.hunra.hu/ 

Malta 

• Program podpory rodin 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2001 
Jedná se o různé vzdělávací aktivity pro rodiče, které jim mají pomoci a podnítit je k tomu, aby se podíleli na vzdělávání svých dětí. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ředitelství pro kvalitu a standardy ve vzdělávání Ministerstva pro školství, zaměstnanost a rodinu (Direttorat Għal Kwalita` U 
Standards Fl-Edukazzjoni fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xogħol u l-Familja) 

www.education.gov.mt 

• Iniciativy pro širokou obec 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2001 
Různé čtenářské aktivity, které se konají v místní knihovně, a také školení zaměřená na podporu škol a rodičů. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ředitelství pro kvalitu a standardy ve vzdělávání Ministerstva pro školství, zaměstnanost a rodinu (Direttorat Għal Kwalita` U 
Standards Fl-Edukazzjoni fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xogħol u l-Familja) 

www.education.gov.mt 
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• Doplňkové vzdělávání 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1970 
Na míru střižený intervenční program, jenž si za cíl klade zaplnit mezery ve znalostech a dovednostech žáků v oblasti gramotnosti a 
mluveného projevu. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ředitelství pro kvalitu a standardy ve vzdělávání Ministerstva pro školství, zaměstnanost a rodinu (Direttorat Għal Kwalita` U 
Standards Fl-Edukazzjoni fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xogħol u l-Familja) 

www.education.gov.mt 

• Čtení a žáci s dyslexií 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1997 
Individuální programy či intervence zaměřené na malé skupiny, jejichž záměrem je zajistit rozvoj gramotnosti u dětí s jejími vážnými 
poruchami. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ředitelství pro kvalitu a standardy ve vzdělávání Ministerstva pro školství, zaměstnanost a rodinu (Direttorat Għal Kwalita` U 
Standards Fl-Edukazzjoni fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xogħol u l-Familja) 

www.education.gov.mt 

Nizozemsko 

• Předčítání (Hardop lezen) 

Délka programu: 1. 2008; 2. 2005; 3. trvalý, zahájen roku 1994 
Různé programy a aktivity, např. Národní dny předčítání (Nationale Voorleesdagen), Národní soutěž v předčítání (Nationale 
Voorleeswedstrijd), jejichž záměrem je uvést mladé rodiče a jejich malé děti do světa knih a čtení, soustředit se na význam předčítání 
dětem v zařízeních předškolní výchovy, knihovnách atd. a organizovat soutěže v předčítání pro děti v nejvyšších ročnících primární 
úrovně vzdělávání, přičemž tyto soutěže začínají na místní úrovni a končí výběrem národní vítěze. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Stichting Lezen 

• O čtení a psaní literatury (Over lezen en het schrijven van literatuur) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2000 
Různé programy a aktivity, např. Básnická soutěž (Gedichtenwedstrijd), Piště teď a tady! (autoři předčítají na školách 
(Auteurlezingen op scholen),, jejichž cílem je přimět autory k návštěvě škol, aby zde vysvětlovali svou práci a předčítali svá díla. Dále 
sem patří také soutěže ve čtení prózy a básní. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Stichting Schrijvers School Samenleving, Stichting Poëziepaleis, Stichting Passionalte Bulkboek  

• Rozvoj úsudku a vkusu (Beoordeling en ontwikkeling van smaak) 

Délka programu: trvalý, zahájen 2000 
Různé aktivity obnášející hlasování, např. Mladá porota (De Jonge Jury) či Opička píše (De Inktaap), které se snaží rozvíjet literární 
vkus srovnáváním a posuzováním oceněných knih či autorů. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Stichting Collectieve Progaganda van het Nederlandse Boek, Stichting Lezen and Stichting Passionalte Bulkhoek, Nederlandse 
Taalunie and Stichting Lezen 

• Podpora knih (Boekpromotie) 

Délka programu: Trvalý, zahájen roku 2000 
Nejrůznější aktivity zaměřené na propagaci knih, např. Týden knihy (Boekenweek), Týden dětské knihy (Kinderboekenweek), jejichž 
cílem je podnítit lidi ke koupi či čtení knih. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Stichting Collectieve Progaganda van het Nederlandse Boek 
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Rakousko 

• Rakousko čte. Setkáme se v knihovně (Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2006 
Největší kampaň, jejímž záměrem je vytvořit publicitu čtení a veřejným knihovnám. Cílem je zvýšit povědomí o čtení a veřejných 
knihovnách ve všech segmentech společnosti. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Rakouské sdružení knihoven (Büchereiverband Österreich – BVÖ) 

http://www.bvoe.at/      http://www.oesterreichliest.at/ 

• Intenzivní čtení Štýrsko (Leseoffensive Steiermark) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2006 
Záměrem programu je přinášet radost ze čtení všem věkovým skupinám a usilovat o propojení nejrůznějších čtenářských iniciativ ve 
všech veřejných knihovnách ve Štýrsku. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Štýrské centrum pro čtení (Leselesezentrum Steiermark) 

http://www.lesezentrum.at/        http://www.leseoffensive.st/ 

• Rakouský knižní klub pro mládež (Österreichischer Buchklub der Jugend)  

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1948 
Jedná se o různé programy a iniciativy, např. o Mit Lesen mehr bewegen, program čtenářské gramotnosti pro slabší čtenáře, na 
němž spolupracovala jedna rakouská ropná společnost, či o Wissens-Trolley 2010, iniciativu, na které se podílí rakouské Ministerstvo 
pro vědu a výzkum a která se zaměřuje na podporu neliterárních knih pro děti a mládež. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Rakouský knižní klub pro mládež (Österreichischer Buchklub der Jugend) 

http://www.buchklub.at/            http://www.buchklub.at/Aktuell/Buchklub-News/Mit-Lesen-mehr-bewegen.html 
http://www.buchklub.at/Buchklub/Service/Wissens-Trolley/Wissens-Trolley-2010.html 

• Čas číst – Dolní Rakousko, země čtení (Zeit Punkt Lesen – Leseland, Niederösterreich) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2007 
Iniciativa, v rámci níž se konají různé akce, tvůrčí aktivity a hry – v nichž se používají tištěné materiály, digitální texty a videa – 
s cílem motivovat děti, mládež a dospělé k tomu, aby se věnovali symbolům, dopisům, textům a obrazům tvůrčím způsobem a 
s radostí. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Kreativ – Sdružení pro trvalý rozvoj tvořivosti (Kreativ – Verein zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung kreativer Potenziale) 

http://www.zeitpunktlesen.at 

Polsko 

• Diskusní knižní kluby (Dyskusyjne Kluby Książki) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2007 
Zřizování míst, kde lze diskutovat o knihách, aniž by člověk musel být profesionálním literárním kritikem, a kde lze čerpat radost 
z diskusí o literatuře. Knižní klub se také zaměřuje na oživení společenství, která se shromažďují kolem knihoven, a na podporu 
„módy čtení“. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Knižní institut v Krakově (Instytut Książki w Krakowie) 

http://www.instytutksiazki.pl/pl,tc,index.php  



P ř í l ohy  

181 

• Knihovna + (Biblioteka +) 

Délka programu: trvalý 
Program zaměřený na zřízení jednotného ústředního celostátního počítačového systému MAK+ pro správu knihovních zdrojů, na 
zavedení internetu do knihoven, na školení knihovníků v nových kompetencích a na finanční podporu pro modernizaci a rozvoj 
místních knihoven. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Knižní institut v Krakově, varšavské oddělení (Instytut Książki w Krakowie, Oddział w Warszawie) 

www.instytutksiazki.pl 

• Propagační kampaň „Celé Polsko čte dětem“ (Cała Polska czyta dzieciom) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2001 
Program, který podněcuje dospělé, aby se naučili každý den svým dětem číst. Záměrem je podpořit psychické, intelektuální a morální 
zdraví dětí a mládeže. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Nadace ABCXXI celé Polsko čte dětem (Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom) 

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ 

Portugalsko 

• Čtení+ v rodině (Ler+ Em Família) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2007 
Program, v rámci něhož učitelé zajišťují, aby si děti odnesly knihy a materiály domů, a mohlo se číst v rodině. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Národní plán pro čtení 

• Čtení+ pro zdraví (Ler+ Dá Saúde) 

Délka programu: trvalý, od roku 2008 
Program na podporu čtení při konzultacích s pediatrem, jehož záměrem je ukázat přínos čtení pro kognitivní i fyzický vývoj dítěte. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Národní plán pro čtení 

• Čtení bez hranic – podpora čtení ve věznicích (Leitura sem Fronteiras – Promoção da Leitura nas Prisões) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1997 
Program zaměřený na podporu čtení v nekonvenčních prostorách. Cílem je zvýšit úroveň gramotnosti mezi vězni. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Generální ředitelství pro knihy a knihovny 

• Čtení bez hranic – hodinka čtení v dětských nemocnicích (Leitura sem Fronteiras – Promoção da Leitura em 
Hospitais Pediátricos) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2001 
Program nabízející knihy a čtení všem dětem v dětských nemocnicích. Cílem je pomoci dětem zažívat příjemné chvilky nad čtením 
příběhů nebo u naslouchání příběhům. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Nadace Gil s finančním příspěvkem Generálního ředitelství pro knihy a knihovny 
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• Podpora čtení ve veřejných knihovnách (Programa de Acções de Promoção da Leitura nas Bibliotecas 
Públicas) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1997 
Program nabízející školení, workshopy, krátké literární kurzy, čtenářská setkání a výstavy a performance zakládající se na knihách 
za účelem rozvoje čtenářských návyků v celé společnosti pro radost ze čtení a k boji proti nízké úrovni gramotnosti. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Generální ředitelství pro knihy a knihovny 

Rumunsko 

• Rozvoj čtenářských dovedností (Dezvoltarea competenţelor de lectură) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2009 
Programy, které se soustředí na podporu čtení ve všech prostředích (na školách i mimo ně) a u všech žáků. Ke konkrétním cílům 
patří: identifikovat motivační stimuly; rozvíjet a realizovat vyrovnávací plán k tématu čtení, rozvoj soustavy minimálních standardů 
k tématu čtení; rozvoj soustavy standardů a ukazatelů úspěchu pro čtení a rozvoj nástrojů pro interkulturní přístup ke čtení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ministerstvo školství, výzkumu, mládeže a tělovýchovy / odbor školního vzdělávání (Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului /Direcţia pentru Învăţământ Preuniversitar) 

• Literární kroužky (Cercurile de lectură) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2004 
Program podporující čtení jako volnočasovou aktivitu odehrávající se mimo školu u mladých lidí prostřednictvím literárních kroužků, 
soutěží, opatření na podporu čtení (např. setkání či pochodů) atd. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Clujská okresní školní inspekce + Národní sdružení rumunských učitelů jazyka „Ioany Em. Petrescuové“ [ANPRO] + Ministerstvo 
školství, výzkumu, mládeže a tělovýchovy (Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj + Asociaţia Naţională a Profesorilor de Limba Romana 
'Ioana Em. Petrescu' (ANPRO) + Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului /Direcţia pentru Învăţământ Preuniversitar) 

http://www.anpro.ro/html/index.php?pag=cercuri&stanga=meniu_cercuri&dreapta=c_dreapta&nrcrt=3 

• Čtení pro třetí milénium (Lectură pentru mileniul al treilea) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2002 
Program, který se zaměřuje na povzbuzení zájmu o čtení během předškolní výchovy a v počátečních fázích primárního vzdělávání 
tak, aby se omezily příčiny, které by mohly u dětí vést k neúspěchu ve škole. Do těchto opatření jsou zapojeni žáci, učitelé primárních 
škol i rodiče. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ministerstvo školství, výzkumu, mládeže a tělovýchovy / odbor školního vzdělávání (Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului /Direcţia pentru Învăţământ Preuniversitar) 

• Rozvoj klíčových dovedností – předpoklad sociálního začlenění (projekt ESF) (Dezvoltarea competenţelor 
cheie – Premisa incluziunii sociale (proiect FSE)) 

Délka programu: 2009–2012 
Tento projekt si za cíl klade zlepšit klíčové kompetence v primárním vzdělávání vytvořením / testováním / pilotním prováděním a 
realizací integrovaného vzdělávacího programu s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání na úrovni systému. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ministerstvo školství, výzkumu, mládeže a tělovýchovy / odbor školního vzdělávání (Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului /Direcţia pentru Învăţământ Preuniversitar) 
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Slovinsko 

• Bobřík čtení (Bralna znacka) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1960  
Multidisciplinární přístup (podpora rodinného čtení a volnočasových aktivit pro děti a mládež), jehož cílem je podpora čtení, čtenářské 
kultury a čtenářské gramotnosti u mladých čtenářů. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Slovinská společnost pro bobříka čtení (Društvo Bralna značka Slovenije) 

http://www.bralnaznacka.si/ 

• Čtení s Mancou Koširovou (Beremo z Manco Kosir) 

Délka programu: 1999 
Čtenářské kluby organizované po celém Slovinsku s cílem podpořit čtení u dospělých všech věkových skupin a podnítit je k tomu, 
aby hovořili o knihách, které čtou pro radost. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Slovinské centrum pro vzdělávání dospělých (Andragoski center RS) 

• Čteme a píšeme spolu (BIPS-Beremo in pišemo skupaj) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2002 
Projekty, které se zaměřují na podporu čtení a psaní v každodennosti rodiny. Rodiče obdrží informace o významu gramotnosti a děti 
jsou vedeny k hravému čtení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Slovinské centrum pro vzdělávání dospělých (Andragoski center RS) 

• Čtení pro poučení i pobavení (BZZ-Branje za znanje in zabavo) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2009 
Školení mentorů, kteří pomáhají méně vzdělaným rodičům a jejich dětem s osvojením gramotnosti. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Slovinské centrum pro vzdělávání dospělých (Andragoski center RS) 

Slovensko 

• Elektronizace a revitalizace školních knihoven (Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc) 
Délka programu: 2006–2008 
Program zaměřený na zlepšení aktivit školních knihoven prostřednictvím spolupráce a výměny informací s jinými knihovnami, 
využitím informačních a komunikačních technologií a připojení k internetu, rozšířením a zlepšením služeb pro žáky, pedagogické 
pracovníky a zaměstnance škol a zvýšením čtenářské kultury u žáků. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Slovenská pedagogická knihovna (Slovenská pedagogická knižnica) 

www.spgk.sk     www.infolib.sk 

• Soutěž o nejzajímavější akci školní knihovny (Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice) 

Délka programu: 2008 
Tuto akci zorganizovaly školní knihovny a propagovala regionální média s cílem informovat o příslušných aktivitách širokou veřejnost. 
Celkovým cílem bylo podpořit dobrý a trvalý vztah ke knihám, školním knihovnám a čtení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Slovenská pedagogická knihovna (Slovenská pedagogická knižnica) 

www.spgk.sk  
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• Národní projekt o vzdělávání školních knihovníků (Národný projekt o vzdelávaní školských knihovníkov) 

Délka programu: 2008–2009 
Vzdělávací program pro školní knihovníky a nákup knih pro povinnou četbu. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ministerstvo školství Slovenské republiky, Slovenská pedagogická knihovna (Ministerstvo školstva SR, Slovenská pedagogická 
knižnica) 

• Celostátní soutěž v dětském a uměleckém přednesu prózy a poezie – Hviezdoslavov Kubín (Celoštátna 
súťaž v detskom a umeleckom prednese prózy a poézie – Hviezdoslavov Kubin) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1960 
Soutěž v přednesu prózy a poezie a ve čtení literárních textů, jež má seznámit žáky s literárními hodnotami a vést ke tvořivosti, 
jazykové kultuře, rozvoji poetického talentu a čtení literatury. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství Slovenské republiky (Ministerstvo kultúry a Ministerstvo školstva SR); organizátor: Národní 
osvětové centrum, regionální osvětová centra, krajské školní úřady (Národné osvetové centrum, Regionálne osvetové centrá, 
Krajské školské úrady) 

www.nocka.sk 

Finsko 

• Středisko služeb pro čtenářskou gramotnost (Lukineuvola) 

Délka programu: 2005–2008 
Program se zaměřuje na vytváření a posilování regionálních sítí pro podporu lidí, kteří mají obtíže s učením, a na zvyšování 
obecného povědomí o těchto obtížích. Cílem je také vytvořit model jednotného servisního místa, které nabízí podporu, návodné 
informace a rady stran obtíží s učením, a zavést a poskytovat školení k obtížím s učením a o dyslexii pro pracovníky z různých 
oblastí. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Finská národní rada pro vzdělávání – FNRV (Opetushallitus) 

http://www.lukineuvola.fi/ 

• Děti, média a knihovny 2009–2010 / vzdělávací program knihoven k médiím (Lapset, media ja kirjastot) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2006 
Kurzy mediální výchovy pro ty pracovníky knihoven, kteří pracují hlavně s dětmi a mládeží. Hlavním cílem programu je rozvíjet u dětí 
mediální gramotnost a vytvořit pro ně bezpečné mediální prostředí. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Sdružení finských knihoven (nezisková organizace) (Suomen kirjastoseura) 
http://kirjastoseura.kaapeli.fi/       http://wiki.kirjastot.fi/index.php/Mediakasvatushanke#Mediakasvatushanke_2007_-_2008 

• Školení ve čtenářské gramotnosti pro dospělé imigranty – AIKIS (Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus) 

Délka programu: 2008–2011 
Program koordinující projekty k vývoji elektronického systému pro výuku finského a švédského jazyka, který by sloužil imigrantům, a 
jeho testování. Součástí programu je jazykový učební materiál pro negramotné imigranty, kteří mají obtíže se čtením a psaním. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Finská národní rada pro vzdělávání – FNRV (Opetushallitus) 

http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/aikis 

• Revitalizace romštiny (Romanikielen kielipesätoiminta) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2009 
Program se zaměřuje na revitalizaci romštiny, kterou se hovoří ve Finsku, a to tak, že shromažďuje lidi a povzbuzuje je k tomu, aby 
romsky hovořili o každodenních záležitostech pod vedením kvalifikovaného učitele. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Finská národní rada pro vzdělávání – FNRV (Opetushallitus) 
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Švédsko 

• Cena Astrid Lindgrenové (Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2002 
Celosvětově nejvýznamnější cena, která se uděluje za literaturu pro děti a mládež. Každý rok ji obdrží jeden nebo více laureátů, a to 
bez ohledu na jazyk či národnost. Cenu mohou obdržet autoři, ilustrátoři, vypravěči a promotéři. Záměrem ceny je posílit a zvýšit 
zájem o dětskou literaturu a literaturu pro mládež po celém světě a posílit práva dětí. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Švédská rada pro umění 

http://www.alma.se/sv/ 

• Knižní katalog (Barnbokskatalogen) 

Délka programu: trvalý 
Švédská rada pro umění zveřejňuje každoročně katalog nových knih pro děti a mládež, do něhož experti vyberou asi 312 titulů. Tato 
publikace se distribuuje zdarma do ordinací lékařů a zubních lékařů, které navštěvují mladí pacienti, do nákupních center, do 
knihoven a mezi samotné děti a mládež atd. tak, aby podněcovala čtenářské a místní aktivity v knihovnách a na školách. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 

http://www.barnensbibliotek.se/Katalogen/Barnbokskatalogen/tabid/578/Default.aspx  
www.kulturradet.se/en/In-English/ 

• Místní spolupráce (Lokalt samarbete) 

Délka programu: trvalý 
Švédská rada pro umění každý rok podpoří regionální či místní projekty. V roce 2011 to jsou mimo jiné projekty k elektronickým 
čtečkám pro mladé. Jiný příklad představují projekty, za nimiž stojí Odborový svaz švédských pracovníků v dopravě a Odborový svaz 
pracovníků v gastronomii a hotelnictví, které ve spolupráci s regionálními veřejnými knihovnami vytvořily projekt „knihovny 
v motorestech a benzinových stanicích“ pro profesionální řidiče. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 

www.kulturradet.se/en/In-English/ 
http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/62d2d4d1f9589f77c1256c4800547126/e6acc

07a522e152ac12575d7002b6211?OpenDocument&Highlight=0,bibliotek 

• Čtení ve zdravotnictví pro děti (Läsfrämjande vid Barnavårdscentralen (BVC)) 

Délka programu: trvalý 
V mnoha obcích všechna zařízení preprimárního vzdělávání pravidelně navštěvují místní knihovny a jejich pracovníci spolupracují ve 
věci čtení. Mnohé obce zavedly program na podporu gramotnosti, který se táhne celým dětstvím a probíhá na základě spolupráce 
mezi zařízeními preprimárního vzdělávání, knihovnami, školními knihovnami, organizátory předškolní výuky, školami a lékařskou 
službou pro děti. Tato spolupráce začíná knižním dárkem, který rodiče dostanou na zdravotní klinice, když přijdou na kontrolu se 
svým nově narozeným dítětem. Po celé období preprimárního vzdělávání pracovníci kliniky informují rodiče o jazykovém vývoji dítěte 
a o významu předčítání dětem. Zdravotní kliniky mohou také zorganizovat rodičovské skupiny, v nichž mají rodiče mimo jiné možnost 
seznámit se s místní knihovnou. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 

www.kulturradet.se/en/In-English/ 

• Knihy u McDonald’s (Barn- och bilderböcker i Happy Meal på Mcdonald's) 

Délka programu: trvalý 
Každý rok v říjnu rozdá švédský McDonald’s ve spolupráci s „Hnutím pro čtení“ mnoho dětských knih. S koupí menu Happy Meal 
obdrží zákazník také knihu. Jedná se o nové knihy zavedených švédských autorů a ilustrátorů. „Hnutí pro čtení“ zahájilo své aktivity 
v roce 1999 a spolu s dalšími subjekty pracuje na projektech, které podporují čtení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 

www.larforlivet.nu/       www.mcdonalds.se/se.html 
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Spojené království – Anglie, Wales a Severní Irsko (2) 

• Anglie – Hrou k úspěchu (England – Playing for Success) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1997 
Cílem programu je zřídit centra pro podporu učení v rámci profesionálních sportovních klubů a použít široké spektrum sportů jako 
podnět k motivaci mladých lidí, zejména deseti až čtrnáctiletých mladistvých, u kterých hrozí, že nedosáhnou patřičných výsledků. 
Prostřednictvím učebních programů chce projekt „Hrou k úspěchu“ přispět ke zvýšení standardu vzdělání, zejména v gramotnosti a 
matematické gramotnosti a posunout úroveň výsledků horších žáků blíže k průměru, který se u jejich věkové skupiny očekává. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Provozní a prováděcí aspekty: Rex Hall Associates, poradenská společnost v oboru vzdělávání. Prostředky pocházejí ze třístranného 
partnerství mezi vládou, místními úřady a příslušným sportovním klubem. Mnoho center sponzorují také místní podnikatelé. 

www.playingforsuccessonline.org.uk 

• Anglie a Wales – Rodinné programy pro gramotnost (Family Literacy programmes) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2001, ale iniciativy na místní úrovni existovaly už dříve 
Podnítit členy rodiny, aby se společně učili a, je-li to možné, vést dospělé i děti k dalšímu vzdělávání. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
V Anglii představují programy pro gramotnost jeden z prvků programů pro gramotnost rodin, jazyk a matematickou gramotnost, které 
tvoří součást vládní strategie Dovednosti pro život (Skills for Life Strategy). Tyto programy pro gramotnost jsou financovány z dotací, 
které místním orgánům uděluje Rada pro učení a dovednosti (Learning and Skills Council), subjekt financovaný vládou. Programy 
realizuje široké spektrum poskytovatelů ve školách, Dětských centrech pro jistý start (Sure Start Children's centres), knihovnách, 
centrech pro rodiny, střediscích pro žáky se zvláštními potřebami, centrech pro náctileté rodiče a centrech pro mládež. V zásadě 
podobný přístup se používá pro podporu gramotnosti ve Walesu a Severním Irsku (ačkoliv struktura programů, financování a 
realizace může vypadat jinak). 

• Anglie a Wales – Začni s knihou (Bookstart) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1992 (jako pilotní projekt na místní úrovni). Od roku 2005 Čas na knihu (Booktime) a 
Zaknihováno (Booked Up) 
Cílem programu „Začni s knihou“ je dát každému malému dítěti ve Spojeném království zdarma balíček knih, a to po dovršení 
7 měsíců, 18 měsíců a 3 let. Program se snaží rozšiřovat povědomí o významu knih a výhodách sdílení knih s malými dětmi, jako 
jsou vytvoření pouta k rodičům a podpora emoční inteligence, jakož i rozvoj dobrých komunikačních a poslechových dovedností a 
položení základů pro gramotnost v raném věku. Programem „Začni s knihou“ bylo zahájeno celonárodní, všeobecné nabízení knih 
zdarma v klíčových fázích vývoje dítěte; program Čas pro knihu se zaměřuje na děti, které krátce předtím začaly chodit do školy, 
program Zaknihováno je určen dětem v prvním ročníku na sekundární úrovni a Klub poštovní schránky (The Letterbox Club) se 
zaměřuje na děti, které jsou v péči místních orgánů. Pro děti nevidomé či zrakově postižené (Dotyk knihy – Booktouch) a pro děti 
neslyšící (Knižní záře – Bookshine) jsou nabízeny speciální knihy. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Koordinačním subjektem je Booktrust, nezávislá dobročinná organizace. Všeobecný program rozdávání knih, včetně programu 
„Začni s knihou“ je v Anglii financován Ministerstvem pro děti, školy a rodiny (Department for Children, Schools and Families), ve 
Walesu Vládou Waleského shromáždění (Welsh Assembly Government) a v Severním Irsku Ministerstvem školství (Department of 
Education), jakož i ze sponzorských darů vydavatelů dětských knih a knihkupců. 

www.booktrust.org.uk / www.bookstart.co.uk 

• Anglie a Wales – Národní rok čtení 2008 (2008 National Year of Reading) 

Délka programu: rok 2008 
Národní rok čtení 2008 byl plošnou kampaní v Anglii, která se zaměřovala na podporu čtení v rodině i jinde a chtěla přispět 
k vytvoření národa čtenářů. Wales měl svůj vlastní Národní rok čtení 2008. Obě kampaně se zaměřily na podporu čtenářských aktivit 
v rámci komunity a snažily se dát impulz k plošné mediální kampani a podnítit místní orgány k tomu, aby vytvořily vlastní strategie 
pro čtení. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
V Anglii Ministerstvo pro děti, školy a rodiny (Department for Children Schools and Families) pověřilo Národní fond pro gramotnost 
(National Literacy Trust), jehož hlavním partnerem byla Agentura pro čtení (The Reading Agency), aby Národní rok čtení řídil. Ve 
Walesu byl Národní rok čtení ve Walesu financován vládou Waleského shromáždění (Welsh Assembly Government) a koordinaci 
měla na starosti Waleská knižní rada (Welsh Books Council).                                                         

(2) Spojené království (Anglie, Wales a Severní Irsko): referenčním obdobím pro údaje je rok 2009/10 do 31. března 2010. 
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• Anglie, Wales a Severní Irsko – Letní čtenářská výzva (The Summer Reading Challenge) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 1998 
Cílem programu je pobídnout děti (mezi 4 a 11 lety věku) během dlouhých letních prázdnin, kdy jejich čtenářské dovednosti mohou 
upadat, protože chybí školní čtenářské aktivity, k návštěvě veřejné knihovny a k přečtení šesti knih. Výzvu před započetím letních 
prázdnin propagují školy. Pokaždé se koná na jiné téma a využívá interaktivních materiálů, jako např. nálepek, které se sbírají, 
internetovou stránku s autorskými blogy a hry a kreativní aktivity organizované knihovnami.  
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Koordinováno dobročinnou organizací Agentura pro čtení (The Reading Agency), kterou v Anglii podporuje Umělecká rada Anglie 
(Arts Council England) a Rada pro Muzea, knihovny a archivy (Museums Libraries and Archives Council), ve Walesu Waleská knižní 
rada (Welsh Books Council) a v Severním Irsku organizace Knihovny Severního Irska (Libraries NI). 

www.readingagency.org.uk / www.summerreadingchallenge.org.uk 

• Severní Irsko – Festival dětské knihy 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2007 
Viz popis k Irsku (IE) 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Festival dětské knihy je financován Ministerstvem školství Severního Irska. 

Spojené království – Skotsko 

• Skotský knižní fond (Scottish Book Trust)  

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2007 
Jde o organizaci, která financuje, provozuje a veřejně propaguje řadu iniciativ a aktivit k podpoře čtení (např. Kniha – brouk do hlavy 
(Bookbug) či Program pro raný věk Skotského knižního fondu (Scottish Book Trust’s Early Years Programme)). Cílem je podpořit 
literaturu ve Skotsku, rozvinout inovativní projekty a podnítit dospělé i děti k tomu, aby četli, psali a nechali se inspirovat knihami. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 

Skotský knižní fond (Scottish Book Trust) 
http://www.scottishbooktrust.com/ 

• Letní čtení (Summer Read) 

Délka programu: březen 2010 – srpen 2010 
Program, který propaguje skotské knihy (včetně veřejného hlasování a propagačních akcí ke knihám) s cílem podpořit čtení mezi 
širokou veřejností, rozšířit čtenářské možnosti a zážitky a přivést do knihoven nové skupiny lidí. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Skotská rada pro knihovny a informace (Scottish Library and Information Council) 

www.slainte.org.uk 

• Čtenářské hvězdy Skotské premier league (SPL) (SPL (Scottish Premier League) Reading Stars)  

Délka programu: březen 2009. Druhá fáze začala v prosinci 2009.  
Akce, jejichž záměrem je využít motivační síly profesionálního fotbalu k přilákání rodin, které potřebují pomoci s gramotností, do 
pozitivního a přátelského prostředí.  
Koordinační subjekt / internetová stránka 

Skotská rada pro knihovny a informace (Scottish Library and Information Council) 
www.slainte.org.uk 

• Diplom v oboru aplikace IKT v knihovnách: podpora rozvoje čtenářů, Skotský orgán pro kvalifikace / vyšší národní oddělení, 
úroveň 7 Skotského rámce pro kredity a kvalifikace (Diploma in Applications of ICT in Libraries: Supporting Reader Development; Scottish 
Qualifications Authority (SQA); Higher National Unit, level 7 on the Scottish Credit and Qualifications Framework) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2005 
Online vzdělávání zdarma pro jednotlivé členy pracovníků knihoven. Cílem je poskytnout kvalifikaci a bezplatné „završující“ 
vzdělávání v oblasti rozvoje čtenářů pro pracovníky knihoven.  
Koordinační subjekt / internetová stránka 

Skotský orgán pro kvalifikace (Scottish Qualifications Authority) a Skotská rada pro knihovny a informace (Scottish Library and Information Council) 
www.ictl.org.uk; www.sqa.org.uk; www.scqf.org.uk 
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Island 

• Kniha týdne (Vika bókarinnar) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2006 
Jeden týden v dubnu nese název Týden knihy. Ten je věnován knihám a čtení. Všechny rodiny v zemi obdrží poukaz, který mohou 
použít k získání slevy při koupi knihy. Cílem je podpořit nákup knih a zvýšit úroveň gramotnosti, zvláště mezi dětmi a mládeží. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Islandské sdružení vydavatelů (Félag íslenskra bókaútgefenda) 

http://www.bokautgafa.is 

Lichtenštejnsko 

• Programy Lesesäcke / Leseweg / Lesewurm – Quartett 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2004 
Programy, které propagují čtení u žáků v primárním vzdělávání tím, že jim nabízejí pas (Lesepass) a kupóny za každou přečtenou 
knihu. Navíc byly vytvořeny i hrací karty (Quartett), jež jsou rozdávány dětem, které přečetly určitý počet knih. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Federace rodičovských sdružení ve spolupráci s nadací EFFECT a Školním úřadem (Dachverband der Elternvereinigungen in 
Zusammenarbeit mit der EFFECT Stiftung und dem Schulamt (SA)) 

http://www.dev.li/ueber-uns.html; http://www.effect.li/      http://www.sa.llv.li/      http://www.llv.li/pdf-llv-sa-schule_       
heute_05-03.pdf (p. 25) 

• PR aktivity Národní knihovny (Public Relation Aktiviäten der Landesbilbiothek) 

Délka programu: trvalý 
Program, který se soustředí na propagaci čtení, přilákání lidí do knihovny a překonání zábran. Zahrnuje výstavy, čtení, čtení her, 
koncerty, prohlídky knihoven, projevy, prezentace filmů, workshopy atd. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Národní knihovna ve spolupráci s veřejnými i soukromými institucemi (Landesbibliothek, in Zusammenarbeit mit öffentlichen und 
privaten Institutionen) 

http://www.landesbibliothek.li/  

• Negramotnost – obtíže se čtením a psaním (Illetrismus / Lese- und Schreibschwäche) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2006 
Program, který se zaměřuje na informování obyvatel a příslušných institucí o negramotnosti; horká linka, na které lze získat 
informace o nabídkách kurzů v regionu, kurzy pro negramotné lidi; prevence. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Nadace pro vzdělávání dospělých (Stiftung Erwachsenenbildung), Sdružení pro interkulturní vzdělávání (Verein für Interkulturelle Bildung) 

http://www.erwachsenenbildung.li/ 
http://www.vib-li.com/  

• Od poslouchání ke čtení. Akce Fóra pro školní a obecní knihovny (Ton ab, Buch auf – Vom Hören zum 
Lesen. Eine Veranstaltung des "Forums Schul- und Gemeindebibliotheken") 

Délka programu: trvalý 
Iniciativa, která se zaměřuje na podporu čtení mezi žáky, mládeží a dospělými prostřednictvím toho, že jim nabízí balíčky knih, CD, 
CD přehrávačů a příruček. Každá kniha je doprovázena CD diskem, na kterém je záznam četby začátku knihy. Po 15 minutách 
předčítání ustane a posluchač je vyzván, aby si knihu sám přečetl, chce-li vědět, jak bude příběh pokračovat. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Národní knihovna (Landesbibliothek) 

http://www.landesbibliothek.li/ 
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Norsko 

• Rok čtení 2010 (Leseåret 2010) 

Délka programu: 2010 
Celkovým cílem je vytvořit komplexní národní politiku pro čtení k prosazení čtenářské kompetence po celé zemi. V důsledku zlepšení 
čtenářských dovedností, které dá každému šanci podílet se na chodu společnosti, účastnit se učení a nestát stranou, pokud jde 
o zkušenost, by mělo dojít k posílení demokracie. Hlavní cílovou skupinou jsou dospělí, kteří málo čtou. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Norský úřad pro archivy, knihovny a muzea (ABM-utvikling) 

http://www.abm-utvikling.no/?set_language=en  

• Tvůrčí učení – Umění a kultura ve vzdělávání 2007–2010 (Skapende læring – kunst og kultur i opplæringen – 
2007-2010) 

Délka programu: 2007–2010 
Strategický plán zaměřený na rozvoj kompetencí v oblasti umění, kultury, estetiky a kreativity u dětí, žáků, studentů a pracovníků ve 
školkách, v rámci primárního a sekundárního vzdělávání a vzdělávání vysokoškolského. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ředitelství pro primární a sekundární školství a vzdělávání (Utdanningsdirektoratet) ve spolupráci s Národním centrem pro umění a 
kulturu ve školství (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen) vysoké školy v Bodø (Høgskolen I Bodø)  

http://kunstkultursenteret.no//index.php?page=content&id=17      http://www.hibo.no/index.php?lang=eng 

• Program pro rozvoj školních knihoven (Program for skolebibliotekutvikling) 

Délka programu: 2009–2013 
Program, který propaguje využívání školních knihoven jakožto součást rozvoje čtenářských dovedností a gramotnosti. Záměrem 
programu je také rozvíjet kompetence učitelů, ředitelů a školních knihovníků při koncipování a využívání školních knihoven. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Agderská univerzita (Universitetet i Agder) na základě pokynů Ředitelství pro primární a sekundární školství a vzdělávání 
(Utdanningsdirektoratet) 

http://www.uia.no/en      http://skolebibliotek.uia.no/program-for-skolebibliotekutvikling 

Turecko 

• Národní kampaň na podporu vzdělání (Ulusal Eğitime Destek Kampanyası) 

Délka programu: 2001–2008 
Programy ve veřejných školicích centrech, jejichž cílem je kompenzovat negramotným občanům úplné vzdělání a pomoci jim získat 
dovednosti a kvalifikace, které mohou přinést výdělek. Záměrem programu je také začlenit děti mimo školu do systému školství. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Předsednictví republiky 

• My, matka a dcera ve škole (Ana-Kız Okuldayız Kampanyası) 

Délka programu: 2008–2012 
Programy v centrech veřejného vzdělávání, které se zaměřují na výuku gramotnosti pro 3 miliony lidí, zejména dívky a ženy, které 
překročily věk, v němž se odehrává primární vzdělávání, trpí chudobou a dříve neměly přístup ke vzdělání. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Paní Emine Erdoğanová a banka Halk Bankası 

• Kampaň Turecko čte (Türkiye Okuyor Kampanyası) 

Délka programu: 2008–2010 
Zvýšení úrovně gramotnosti, podpora kurzů gramotnosti pro dospělé, rozvoj čtenářské kultury, zvyšování počítačové gramotnosti. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Předsednictví republiky, Ministerstvo národního vzdělávání, Ministerstvo pro cestovní ruch a kulturu. Aktivity koordinují provinční 
vlády, z nichž každá má své vlastní internetové stránky. 
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• Nyní je čas číst (Şimdi Okuma Zamanı) 

Délka programu: trvalý, zahájen roku 2010 
Tato rozsáhlá kampaň usiluje o rozvoj čtenářských dovedností na všech úrovních u dětí a mládeže už v mladém věku, aby se čtení 
stalo přirozenou součástí turecké intelektuální společnosti, jejíž vznik je žádoucí. Jde o dvouletý projekt s jedním pilotním rokem. 
Koordinační subjekt / internetová stránka 
Ministerstvo národního vzdělávání 

http://simdiokumazamani.meb.gov.tr/ 

Oddíl 1.2 dodatku / Seznam dokumentů použitých ke srovnávací analýze kurikul a 
úředních pokynů v oblasti čtenářské gramotnosti 
 

Všechny níže uvedené internetové adresy byly navštíveny dne 28. února 2011. 

Belgie – Francouzské společenství 

• Socles de compétences [Základní dovednosti] (1997) [Online] Dostupné z 
http://www.enseignement.be/index.php?page=24737&navi=295  

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 2 ½–14 

Belgie – Německy mluvící společenství 

• Dekret über die festlegung der entwicklungsziele für den kindergarten [Dekret, kterým se stanoví rozvojové 
cíle pro preprimární vzdělávání] (2002) [Online] Dostupný z 

 http://www.dgparlament.be/PortalData/4/Resources/Datenbank/1999_2004/31213.pdf] 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 3–6 

• Dekret zur festlegung von kernkompetenzen und rahmenplänen im unterrichtswesen [Dekret, kterým se 
stanoví klíčové dovednosti a pokyny pro kurikula ve vzdělávání] (2008) [Online] Dostupný z 

http://www.dgparlament.be/PortalData/4/Resources/Datenbank/2004_2009/2007-2008_BR_127__50230doc.pdf  

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 6–14 

Belgie – Vlámské společenství 

• Rozvojové cíle pro preprimární vzdělávání (01/09/1998) [Online] Dostupné z 
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/english/corecurriculum/nursery/nurserydutch.htm 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 2 ½–6 

• Konečné cíle hlavního proudu primárního vzdělávání (01/09/1998) [Online] Dostupné z 
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/english/corecurriculum/primary/primdutch.htm 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 6–12 

• Konečné cíle pro první ročník sekundárního vzdělávání směru A (01/09/2002) [Online] Dostupné z 
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/english/corecurriculum/secondary/1grade/astream/dutch.htm 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 12–14 

Bulharsko 

• Програма за подготвителна група/клас [Program pro přípravnou třídu] (2003) 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 5–7  

• Учебни програми по български език и литература от 1 до 4 клас [Učební osnovy bulharského jazyka a 
literatury pro 1.–4. ročník] (2001–2003) 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 7–11 
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• Учебни програми по български език и литература от 5 до 8 клас [Učební osnovy bulharského jazyka a 
literatury pro 5.–8. ročník] (2001) 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 11–15 

Česká republika 

• Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2005) [Online] Dostupný z 
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 3–6 

• Rámcový program pro základní vzdělávání (2007) [Online] Dostupný z 
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_ZV_EN_final.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 6–15 

Dánsko (3) 

• Fælles mål 2009 Dansk [Společné cíle na rok 2009 pro dánštinu] (2009) [Online] Dostupné z 
http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Dansk.aspx 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 6–16 

• Bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) (BEK nr 748) [Popis 
cílů a záměrů pro předměty „folkeskolens“ od prvního do závěrečného ročníku (BEK Nr 748)] 
(13/07/2009) [Online] Dostupný z 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125973 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 6–16 

Německo 

• Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Primarbereich [Vzdělávací standardy pro předmět němčina na 
primární úrovni vzdělávání] (2005) [Online] Dostupné z 

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1970/1970_07_02_Empfehlungen_Grundschule.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 6–10 

• Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Hauptschulabschluss [Vzdělávací standardy pro předmět 
němčina pro získání stupně vzdělání na Hauptschule ] (2005) [Online] Dostupné z 

http://www.kmk.org/bildung-schule/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards/dokumente.html 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 10–16 

• Bildungsstandards im Fach Deutsch für den mittleren Schulabschluss [Vzdělávací standardy pro předmět 
němčina pro získání stupně vzdělání na mittlerer Schulabschluss] (2004) [Online] Dostupné z 

http://www.kmk.org/bildung-schule/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards/dokumente.html 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 10–16 

Estonsko 

• Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava [Národní kurikulum pro předškolní zařízení péče o dítě] – Nařízení 
vlády republiky č. 87 ze dne 29. května 2008 [Online] Dostupné z 

http://www.estlex.com/tasuta/?id=7&aktid=95663&fd=1 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 6–7 

                                                        
(3) Výukou čtení na úrovni ISCED 0 se zabývá další dokument (Bekendtgørelse om undervisning i børnehaveklassen (BEK nr 

260) [Nařízení o výuce v předškolní výchově (BEK nr 260)] (31/03/2009)). Viz https://www.retsinformation.dk/ 
Forms/R0710.aspx?id=124094. Dokument nebyl při srovnávací analýze kurikul v oblasti čtenářské gramotnosti zohledněn. 
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• Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava [Národní kurikulum pro základní a vyšší sekundární školy] – Nařízení vlády 
republiky č. 56 ze dne 25. ledna 2002 [Online] Dostupné z 

http://lex.andmevara.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=46197&akt_id=46197 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2–3 Cílová věková skupina (v rocích): 7–18 

Irsko 

• Aistear – The early childhood curriculum framework- Principles and themes [Aistear – rámec pro kurikula pro rané 
dětství] (2009) 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 0–6 

• Primary school Curriculum – Introduction [Kurikulum pro školy primární úrovně vzdělávání – úvod] (1999) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 4–12 

• Primary school curriculum – English language [Kurikulum pro školy primární úrovně vzdělávání – anglický jazyk] (1999) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 4–12 

• Primary school curriculum – English teachers guidelines [Kurikulum pro školy primární úrovně vzdělávání – pokyny pro 
učitele anglického jazyka] (1999) 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 4–12 

• English: Additional Support Material- Structure of the English Curriculum [Anglický jazyk: dodatečné podklady – 
struktura kurikula pro anglický jazyk] (2005) [Online] Dostupné z 

http://www.curriculumonline.ie/uploadedfiles/PSC/PCRsupportmaterials.pdf [Accessed 14 December 2010] 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 4–12 
• Junior Certificate – English syllabus [Osnovy pro předmět angličtina pro získání stupně vzdělání zakončeného zkouškou 

Junior Certificate] 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 12–15 

• Junior Certificate – English – Guidelines for teachers [Pokyny pro učitele pro předmět angličtina pro získání stupně 
vzdělání zakončeného zkouškou Junior Certificate] 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 12–15 

Řecko 

• Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων των Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) υποχρεωτικής εκπαίδευσης [Průřezový 
rámec pro kurikula pro povinnou školní docházku] (2003) [Online] Dostupný z 

www.pi-schools.gr/programs/depps/index_eng.php 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 6–14  

• Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα για το νηπιαγωγείο 
[Průřezový rámec pro kurikula a kurikula jednotlivých předmětů pro preprimární vzdělávání] (2003) [Online] Dostupné z 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 4–5  

• Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το αναλυτικό πρόγραμμα της Ελληνικής 
γλώσσας για το δημοτικό σχολείο [Průřezový rámec pro kurikula a jazykové kurikulum pro školu primární úrovně 
vzdělávání] (2003) [Online] Dostupné z 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 6–11  

• Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το αναλυτικό πρόγραμμα της Ελληνικής 
γλώσσας για το γυμνάσιο [Průřezový rámec pro kurikula a jazykové kurikulum pro gymnázium] (2003) [Online] Dostupné z 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 12–14  

• Oδηγός Νηπιαγωγού Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί και Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης [Příručka pro učitele na 
preprimární úrovni: plán výuky a tvůrčí učební prostředí] (2003) [Online] Dostupná z 

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/nipi/nipi_1_140.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 4–5 
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• Γλώσσα Α’ Δημοτικού: Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες [Jazyk 
v 1.ročníku úrovně Dimotiko: písmena, slova a příběhy, příručka učitele] (2006) [Online] Dostupná z 

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_a/ekp.pdf  

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 6  

• Γλώσσα Β’ Δημοτικού: Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες [Jazyk 
ve 2. ročníku úrovně Dimotiko: cesta do světa jazyka, příručka učitele] (2006) [Online] Dostupná z 

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_b/dask/dask_1_56.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 7  

• Γλώσσα Γ’ Δημοτικού: Τα Απίθανα Μολύβια Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες [Jazyk ve 3 ročníku 
úrovně Dimotiko: neuvěřitelné tužky, příručka učitele (2006) [Online] Dostupná z 

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_c/c_dask.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 8  

• Γλώσσα Δ’ Δημοτικού: Πετώντας με Λέξεις, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες [Jazyk ve 4. ročníku 
úrovně Dimotiko: létat se slovy, příručka učitele] (2006) [Online] Dostupná z 

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_d/dask/s_1_56.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 9 

• Γλώσσα Ε’ Δημοτικού: Της Γλώσσας Ρόδι και Ροδάνι, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες [Jazyk 
v 5. ročníku úrovně Dimotiko: příručka učitele] (2006) [Online] Dostupná z 

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_e/e_dask.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 10  

• Γλώσσα ΣΤ’ Δημοτικού: Λέξεις…Φράσεις…Κείμενα, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες [Jazyk v 6. 
ročníku úrovně Dimotiko: slova, fráze, texty, příručka učitele] (2006) [Online] Dostupná z 

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_st/st_mat_3.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 11  

• Νεοελληνική Γλώσσα, Α’Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού [Moderní řecký jazyk, 1. ročník gymnázia, příručka 
učitele (2005) [Online] Dostupná z 

http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/glossa_a/VIVLIOEK.PDF 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 12  

• Νεοελληνική Γλώσσα, Β’Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού [Moderní řecký jazyk, 2. ročník gymnázia, příručka 
učitele] (2005) [Online] Dostupná z 

http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/glossa_b/EKPAIDEU/1-104.PDF 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 13  

• Νεοελληνική Γλώσσα, Γ'Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού Modern [Řecký jazyk, 3. ročník gymnázia, příručka 
učitele] (2005) [Online] Dostupná z 

http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/glossa_c/VIVLIOEK.PDF 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 14  

Španělsko 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Zákon o vzdělávání č. 2/2006 ze dne 3. května) (2006) 
[Online] Dostupný z 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–3 Cílová věková skupina (v rocích): 0–18 

• Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo 
ciclo de Educación infantil (Královský dekret č. 1630/2006 ze dne 29. prosince, kterým se stanoví 
základní kurikula pro druhý cyklus preprimárního vzdělávání) (2006) [Online] Dostupný z 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích):0-6 (3–6) 
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• Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
Educación primaria (Královský dekret č. 1513/2006 ze dne 7. prosince, kterým se stanoví minimální základní kurikula pro 
primární vzdělávání) (2006) [Online] Dostupný z 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/08/pdfs/A43053-43102.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 6–12 

• Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (Královský dekret č. 1631/2006 ze dne 29. prosince, 
kterým se stanoví minimální základní učivo pro povinné sekundární vzdělávání) (2006) [Online] Dostupné z 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 12–16 

Francie 

• Programme de l'école maternelle et élémentaire [Kurikulum pro zařízení preprimární a školy primární úrovně vzdělávání] 
(Hors série N°3 du 19 juin 2008) [Online] Dostupné z 

http://eduscol.education.fr/D0048/primprog.htm 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1 Cílová věková skupina (v rocích): 2 ½–11  

• Programmes du collège, Programmes de l’enseignement du français [Kurikulum pro nižší sekundární vzdělávání pro 
francouzštinu] Bulletin officiel spécial n°6 du 28 août 2008 (numéro hors série) [Online] Dostupné z 

http://media.education.gouv.fr/file/special_6/21/8/programme_francais_general_33218.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 11–15  

• Programme et Accompagnement français [Studium francouzštiny s doprovodem] (Nové vydání z roku 2004) [Online] 
Dostupné z 

http://www.cndp.fr/produits/detailsimp.asp?Ref=755A1020 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 11–15  

• Socles de compétences [Společné základní dovednosti] (Décret du 11 juillet 2006) [Online] Dostupné z 
http://eduscol.education.fr/D0048/primprog.htm 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1–2 Cílová věková skupina (v rocích):  2½–15  

Itálie 

• I nuovi ordinamenti scolastici Norme. Indicazioni. Commenti. [Nová organizace škol. Pravidla, návrhy, poznámky] (2004) 
[Online] Dostupné z 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma/allegati/booklet_steso.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 3–14  

• Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. [Kurikulum pro preprimární 
vzdělávání a první cyklus vzdělávání] (2007) [Online] Dostupné z 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 3–14  

Kypr 

• Minsterstvo školství a kultury, 2002–2007 dotisk. Analytika Programmata Dimotikis Ekpaidefsis [Kurikula pro 
předškolní vzdělávání]. Nikósie: Ministerstvo školství a kultury. 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 4–5  

• Minsterstvo školství a kultury, 2002–2007 dotisk. Analytika Programmata Dimotikis Ekpaidefsis [Kurikula pro 
primární vzdělávání]. Nikósie: Ministerstvo školství a kultury. 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 5,8–11,8 

• Analytika Programmata Gymnasiou [Kurikula pro sekundární vzdělávání] (2006) [Online] Dostupná z 
http://www.moec.gov.cy/dme/analytika.html 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 12–15  
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• Průřezový rámec pro kurikula a jazykové kurikulum pro školu primární úrovně vzdělávání (Řecko) (2003) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 6–11  

• Průřezový rámec pro kurikula a jazykové kurikulum pro gymnázium (Řecko) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 12–14  

• Jazyk v 1. ročníku úrovně Dimotiko: písmena, slova a příběhy, příručka učitele (Řecko) (2006) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 6  

• Jazyk ve 2. ročníku úrovně Dimotiko: cesta do světa jazyka, příručka učitele (Řecko) (2006) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 7  

• Jazyk ve 3. ročníku úrovně Dimotiko: neuvěřitelné tužky, příručka učitele (Řecko) (2006) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 8  

• Jazyk ve 4. ročníku úrovně Dimotiko: létat se slovy, příručka učitele (Řecko) (2006) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 9  

• Jazyk v 5. ročníku úrovně Dimotiko: příručka učitele (Řecko) (2006) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 10  

• Jazyk v 6. ročníku úrovně Dimotiko: slova, fráze, texty, příručka učitele (Řecko) (2006) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 11  

• Moderní řecký jazyk, 1. ročník gymnázia, příručka učitele (Řecko) (2005) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 12  

• Moderní řecký jazyk, 2. ročník gymnázia, příručka učitele (Řecko) (2005) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 13  

• Moderní řecký jazyk, 3. ročník gymnázia, příručka učitele (Řecko) (2005) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 14  

Lotyšsko 

• Pirmsskolas izglītības programma pirmsskolas izglītības iestādēm [Předškolní vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávací instituce] (1998) [Online] Dostupný z  

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/pirmsskolas-izgl.html 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 3–6 

• Latviešu valoda. Mācību priekšmeta standarts 1.-9. klasei. Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un 
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. MK not. Nr. 1027 [Lotyšský jazyk. Standardy předmětu 
pro 1.–9. ročník. Předpisy ke státnímu standardu základního vzdělávání a standardům předmětů 
základního vzdělávání. Předpis č. 1027 kabinetu ministrů], Riga, 2006. 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 7–15 

• Literatūra. Mācību priekšmeta standarts 4.-9. Klasei. Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un 
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. MK not. Nr. 1027 [Literatura. Standard předmětu pro 
4.–9. ročník. Předpisy ke státnímu standardu základního vzdělávání a standardům předmětů základního 
vzdělávání. Předpis č. 1027 kabinetu ministrů], Riga, 2006 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 10–15 

Litva 

• Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai [Obecné programy a vzdělávací standardy] (8. srpen 2003) 
[Online] Dostupné z 

1) http://www.smm.lt/ugdymas/docs/Programos2003.pdf;  
2) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=282015&p_query=&p_tr2= 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 5 –16  
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• Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos [Obecné programy pro primární a nižší sekundární vzdělávání] (26. 
srpen 2008) [Online] Dostupné z 

http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/ugd_programos.htm; http://www.smm.lt/ugdymas/docs/Programos2003.pdf; 
http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/2008-12-08-ISAK-3379(2).doc; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=282015&p_query=&p_tr2] 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 7–16 

Lucembursko 

• Plan d'études de l'enseignement fondamental [Učební osnovy pro základní vzdělávání]  
(Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial A, No 184) (2009) [Online] Dostupné z 

http://www.men.public.lu/priorites/ens_fondamental/090723_bibliotheque/090908_rgd_plan_etudes.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1 Cílová věková skupina (v rocích): 3–11  

• Développement des capacités, connaissances, attitudes et compétences de l’enfant dans l’éducation 
préscolaire [Rozvoj schopností, znalostí, postojů a kompetencí dětí v předškolním vzdělávání] (2004) 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 3–5  

• Kompetenzorientierter Deutschunterricht in der Sekundarschule [Výuka němčiny na sekundární úrovni se zaměřením na 
kompetence – sekundární vzdělávání a odborné sekundární vzdělávání] (2007) [Online] Dostupné z 

http://www.men.public.lu/publications/syst_educatif_luxbg/langues/ 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 13–14  

Maďarsko 

• Az Óvodai nevelés országos alapprogramja [Preprimární základní program] (1996) [Online] Dostupný z 
http://www.okm.gov.hu/ 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 3–6  

• A Nemzeti Alaptanterv [Národní základní kurikulum] (2003 – naposledy změněno 2008) [Online] Dostupné z 
http://www.okm.gov.hu/; http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=137&articleID=6994&ctag=articlelist&iid=1 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2–3 Cílová věková skupina (v rocích): 6–18  

• Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára [Rámcové kurikulum pro 1.–4. ročník] (2008) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích):  6–10  

Malta 

• Linji Gwida u Suġġerimenti għall-Implimentazzjoni tal-Kurrikulu fil-Kindergarten [Pokyny a návrhy k uplatnění kurikula 
ve školce] (2002) 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 3–4 

• Malti – Sillabu tal-Iskejjel Primarji [Maltské sylaby pro školy primárního vzdělávání] (2005) [Online] Dostupné z 
http://www.curriculum.gov.mt/primary_syllabi.htm 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1 Cílová věková skupina (v rocích): 5–10 

• Malti – Sillabu tal-Iskejjel Sekondarji [Maltské sylaby pro školy sekundárního vzdělávání] (2009) [Online] Dostupné z 
http://www.curriculum.gov.mt/docs/syllabus_malti_2010_2011.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 11–16 

Nizozemsko 

• Základní cíle primárního vzdělávání (2006) [Online] Dostupné z http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1 Cílová věková skupina (v rocích): 4–12 
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• Dodatkové základní cíle sekundárního vzdělávání (2006) [Online] Dostupné z 
http://english.minocw.nl/documenten/core%20objectives%20secondary%20education.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích):12–15/16 

• Referentiekader taal and rekenen- Referentieniveaus [Referenční rámec pro jazyk a aritmetiku] (Leden 2010) 
[Online] Dostupný z 

http://www.taalenrekenen.nl/downloads/referentiekader-taal-en-rekenen-referentieniveaus.pdf/ 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 4–15 

Rakousko 

• Lehrplan der Volksschule, Lehrstoff und didaktische Grundsätze der verbindlichen Übungen der 
Vorschulstufe, Sprache und Sprechen, Vorbereitung auf Lesen und Schreiben [Kurikulum pro školu 
primárního vzdělávání a poslední rok preprimárního vzdělávání: jazyk a řeč, příprava na čtení a psaní] 
(2003) [Online] Dostupné z 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/3921/VS6T_Sprache.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1 Cílová věková skupina (v rocích): 5–10 

• Lehrplan der Volksschule – Deutsch, Lesen, Schreiben [Kurikulum pro školu primárního vzdělávání: němčina, 
čtení, psaní] (2003) [Online] Dostupné z 

 http://www.bmukk.gv.at/medienpool/3994/VS7T_Deutsch.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 6–10 

• Lehrpläne für die Pflichtgegenstände Neuer Lehrplan der HS (Hauptschule) Deutsch  
[Kurikulum pro povinné předměty pro HS (Hauptschule), němčina (2000 – naposledy změněno v roce 
2008] [Online] Dostupné z 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/886/hs22.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 10–14 

• Lehrpläne für die Pflichtgegenstände Lehrpläne der AHS-Unterstufe: Deutsch [Kurikulum pro povinné 
předměty pro AHS-Unterstufe, němčina (2000 – naposledy změněno v roce 2008] [Online] Dostupné z 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/781/ahs7.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 10–14 

• Bildungsstandards [Standardy vzdělávání] (2009) [Online] Dostupné z 
http://www.bifie.at/sites/default/files/VO_BiSt_Anlage_2009-01-01.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 6–14 

• Grundsatzerlass Leseerziehung [Základní výnos ke čtenářské výchově] (1999 – naposledy změněno roku 
2002) [Online] Dostupný z 

http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/prinz/Leseerziehung1594.xml 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2–3 Cílová věková skupina (v rocích): 6–18 

Polsko 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Załącznik nr 1– 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego); [Nařízení ministra národního 
vzdělávání ze dne 23. prosince 2008 o základních kurikulech pro preprimární vzdělávání a všeobecné 
vzdělávání v některých typech škol (Příloha č. 1 – Základní učivo pro preprimární vzdělávání 
v předškolních zařízeních, předškolních třídách na primárních školách a pro další formy předškolní 
výchovy)]. (2008) [Online] Dostupné z 

http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=26&Itemid=49 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 3–6  
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• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Załącznik Nr 2 
– Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych) [Nařízení ministra národního 
vzdělávání ze dne 23. prosince 2008 o základních kurikulech pro preprimární vzdělávání a všeobecné 
vzdělávání v některých typech škol (Příloha 2 – Základní učivo pro všeobecné vzdělávání na primárních 
školách) (2008) [Online] Dostupné 

http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=26&Itemid=49 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 7–12 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Załącznik Nr 4 
– Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których 
ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego); [Nařízení 
ministra národního vzdělávání ze dne 23. prosince 2008 o základních kurikulech pro preprimární 
vzdělávání a všeobecné vzdělávání v některých typech škol (Příloha 4 – Základní učivo pro gymnázia a 
postgymnaziální školy, které vedou na základě maturitní zkoušky k maturitnímu vysvědčení)] (2008) 
[Online] Dostupné z 

http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=26&Itemid=49 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2–3 Cílová věková skupina (v rocích):13–18/19  

Portugalsko (4) 

• Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar [Pokyny ke kurikulům pro preprimární vzdělávání] 
(1997) [Online] Dostupné z 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/25/Orientacoes_curriculares.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 3–5 

• Orientações para Actividades de Leitura – Programa: está na hora dos livros (jardim de infância) [Pokyny ke 
čtení v preprimárním vzdělávání] (2006) [Online] Dostupné z 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/escolas/uploads/formacao/brochura_david.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 3–5 

• Currículo Nacional do Ensino Básico. Competências Essenciais [Národní kurikulum pro základní vzdělávání – 
klíčové kompetence] (2003) [Online] Dostupné z 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/84/Curriculo_Nacional.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 6–14 

• Organização Curricular e Programas: Ensino Básico – 1º ciclo [Kurikulární organizace a programy – první 
cyklus záladního vzdělávání] (2004, 4. vydání. 1991, první vydání.) [Online] Dostupné z 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/612/Prog%20_1CicloEB.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 6–9 

• Orientações para Actividades de Leitura – Programa: está na hora dos livros – 1º ciclo [Pokyny pro čtenářské 
aktivity. Program Je čas číst! První cyklus] (2006) [Online] Dostupné z 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/escolas/uploads/formacao/brochuracompleta_1ciclo.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 6–9 

• Língua Portuguesa: Plano de organização do Ensino-Aprendizagem – Ensino Básico 2º ciclo [Portugalský 
jazykový program – plán organizace výuky a učení – základní vzdělávání – druhý cyklus] (1991) [Online] 
Dostupné z 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/155/programa_Lportuguesa_2-Ciclo02.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 10–11 

                                                        
(4) Kromě níže uvedeného seznamu byl v roce 2010 vydán nový řídící dokument „Metas de Aprendizagem“ (Učební cíle), který 

od roku 2010/11 slouží jako řídící nástroj, jenž pomáhá učitelům na úrovních ISCED 0 až 3 používat kurikulum. Úplné 
dokončení realizace je plánováno do roku 2013. Více informací lze nalézt na http://www.metasdeaprendizagem.min-
edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-de-aprendizagem/metas/?area=46&level=1. 
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• Língua Portuguesa: Plano de organização do Ensino-Aprendizagem – Ensino Básico 3º ciclo [Portugalský 
jazykový program: plán organizace výuky a učení (základní vzdělávání – třetí cyklus] (1991) [Online] 
Dostupný z 

http://www.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/171/programa_LPortuguesa_3Ciclo.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 12–14 

Rumunsko 

• Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) [Kurikulum pro preprimární vzdělávání dětí (ve věku 3 až 
6/7 let)] (2008) [Online] Dostupné z 

http://www.edu.ro/index.php/articles/11489 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 3–6/(7) 

• Programe şcolare de Limba şi literatura română, clasele I şi a II-a (Programe şcolare revizuite) [Rumunský 
jazyk a literatura, 1. a 2. ročník (revidované kurikulum)] (2003) [Online] Dostupné z 

http://www.edu.ro/index.php/articles/6028; http://curriculum2009.edu.ro/Ciclul_primar/ 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 6–7  

• Programa şcolară pentru Limba şi literatura română, clasa a III-a [Kurikulum pro 3. ročník. Rumunský jazyk a 
literatura] (2004) [Online] Dostupné z 

http://www.edu.ro/index.php/articles/6029; http://curriculum2009.edu.ro/Ciclul_primar/ 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 8  

• Programa şcolară pentru Limba şi literatura română, clasa a IV-a + Standarde curriculare de performanţă la 
finele învăţământului primar [Kurikulum pro 4. ročník. Rumunský jazyk a literatura + kurikulum pro 
výkonnostní standardy na konci primárního vzdělávání] (2005) [Online] Dostupné z 

http://www.edu.ro/index.php/articles/6080; http://curriculum2009.edu.ro/Ciclul_primar/[ 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 9 

• Programe şcolare Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a [Kurikulum pro 5.–8. ročník. Rumunský 
jazyk a literatura] (2009) Dostupné z 

http://curriculum2009.edu.ro/Ciclul_gimnazial/ 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 10–13  

• Standarde de evaluare pentru clasa a IV-a, clasa a VIII-a şi clasa a XII-a [Standardy pro hodnocení pro 4., 8., 

12. ročník] (2003) [Online] Dostupné z 
http://www.edu.ro/index.php/articles/6120; http://www.edu.ro/index.php/articles/6192; http://www.edu.ro/index.php/articles/6434 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2–3 Cílová věková skupina (v rocích):9, 13, 18  

Slovinsko 

• Kurikulum za vrtce [Kurikulum pro školku] (1999) [Online] Dostupné z 
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf [Accessed 26.11.2010] 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 1–6  

• Program osnovne šole [Národní základní učivo pro základní vzdělávání] (2004, revidováno roku 2008) 
[Online] Dostupné z 

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/osnovnosolsko_izobrazevanje/program_osnovne_sole/ 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 6–15 

• Učni načrt: Slovenščina [Kurikulum pro slovinský jazyk] (1998) [Online] Dostupné z 
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Slovenscina_obvezni.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 6–15 
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Slovensko 

• Štátny vzdelávací program – ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie [Státní vzdělávací program – ISCED 0 – 
preprimární vzdělávání] (2008) [Online] Dostupný z 

http://www.minedu.sk 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 3–6 

• Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy – ISCED 1 – Primárne vzdelávanie [Státní 
vzdělávací program pro 1. stupeň základní školy – ISCED 1 – primární vzdělávání] (2008) [Online] 
Dostupný z 

http://www.minedu.sk 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 6–10 

• Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy – ISCED 2 – Nižšie sekundárne vzdelávanie [Státní 
vzdělávácí program pro 2. stupeň základní školy – ISCED 2 – nižší sekundární vzdělávání] (2008) 
[Online] Dostupný z 

http://www.minedu.sk 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 10–15 

Finsko 

• Základní učivo pro předškolní výchovu ve Finsku pro rok 2000 (2000) [Online] Dostupné z 
http://www.oph.fi/english/education/pre-primary_education 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 6–7  

• Národní základní učivo pro základní vzdělávání pro rok 2004 (2004) [Online] Dostupné z 
http://www.oph.fi/english/publications/2009/national_core_curricula 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 7–16 

Švédsko 

• Kurikulum pro předškolní úroveň Lpfö 98 (2006) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: isced 0 Cílová věková skupina (v rocích): 3–7 

• Kurikulum pro povinnou školní docházku, předškolní třídu a centrum pro volný čas Lpo 94 (2006) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 3–16 

• Povinné školní sylaby (2008) 
Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 7–16 

Spojené království – Anglie 

• Statutory framework for the early years foundation stage [Předepsaný rámec pro počáteční roky základního 
stupně] (květen 2008) [Online] Dostupné z 

http://www.teachernet.gov.uk/_doc/12628/EYFS%20Statutory%20Framework%20May%202008.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 0–5  

• The National Curriculum for England Key stages 1 and 2 [Národní kurikulum pro 1. a 2. klíčový stupeň 
v Anglii] (1999 – kurikulum pro 1. klíčový stupeň revidováno roku 2007) [Online] Dostupné z 

http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-1-and-2/subjects/index.aspx 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 5–11  

• The National Curriculum for England Key stages 3 and 4 [Národní kurikulum pro 3. a 4. klíčový stupeň] (2007) 
[Online] Dostupné z 

http://curriculum.qca.org.uk/key-stages-3-and-4/subjects/index.aspx 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2–3 Cílová věková skupina (v rocích): 11–16  
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Spojené království – Wales 

• Framework for Children’s Learning for 3- to 7-year-olds [Rámec pro učení dětí ve věku 3 až 7 let] (2008) [Online] 
Dostupný z 

http://wales.gov.uk/dcells/publications/curriculum_and_assessment/arevisedcurriculumforwales/foundationphase/foundtation200
8-e.pdf?lang=en 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1 Cílová věková skupina (v rocích): 3–7  

• English in the National Curriculum for Wales [Angličtina v Národním kurikulu pro Wales] (2008) [Online] Dostupné z 
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/curriculuminwales/arevisedcurriculumforwales/nationalcurriculum1/e

nglishincurriculum/?lang=en 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1-3 Cílová věková skupina (v rocích): 7–16  

Spojené království – Severní Irsko 

• Curricular Guidance for Pre-School Education [Pokyny ke kurikulu pro předškolní výchovu] (2006) [Online] Dostupné z 
http://www.rewardinglearning.org.uk/docs/curriculum/foundation_stage/preschool_guidance.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 3–4  

• The Northern Ireland Curriculum: Primary [Kurikulum Severního Irska: primární vzdělávání] (2007) [Online] Dostupné z 
http://www.nicurriculum.org.uk/docs/key_stages_1_and_2/northern_ireland_curriculum_primary.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 4–11 

• The Statutory Curriculum at Key Stage 3: Rationale and Detail [Předepsané kurikulum pro 3. klíčový stupeň: odůvodnění 
a detaily] (2007) [Online] 

http://www.nicurriculum.org.uk/docs/key_stage_3/statutory_curriculum_ks3.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 11–14 

Spojené království – Skotsko 

• Curriculum for Excellence: literacy across learning. Principles and practice [Kurikulum pro úspěch: gramotnost v rámci 
veškerého učení. Zásady a praxe] (2004 – novelizováno roku 2007) [Online] Dostupné z 

http://www.ltscotland.org.uk/learningteachingandassessment/learningacrossthecurriculum/responsibilityofall/ 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1–2–3 Cílová věková skupina (v rocích): 3–18 

• Literacy and English: experiences and outcomes [Gramotnost a angličtina: zkušenosti a výsledky] (2006) [Online] Dostupné z 
http://www.ltscotland.org.uk/learningteachingandassessment/curriculumareas/languages/ 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–2 Cílová věková skupina (v rocích): 3–15 

Island 

• Aðalnámskrá leikskóla [Příručka k národnímu kurikulu pro předškolní výchovu] (1999) [Online] Dostupná z 
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/leikskensk.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 0–5 

• Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska [Příručka k národnímu kurikulu pro povinnou školní docházku – islandština] (2007) [Online] 
Dostupná z  

http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/adalnamskra_grsk_islenska.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 6–16 

Lichtenštejnsko 

• Lehrplan für das Fürstentum Liechtenstein [Kurikulum pro Lichtenštejnské knížectví] (2005) [Online] Dostupné z 
http://www.llv.li/pdf-llv-sa-lehrplan_fl_auflage_2_0512.pdf  

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 4–15 
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• Lehrplan für die Unterstufe des Gymnasiums [Kurikulum pro nižší sekundární gymnaziální vzdělávací stupeň 
– Unterstufe des Gymnasiums] (2007) [Online]  

http://www.llv.li/pdf-llv-sa-gymnasium-lehrplaene-unterstufe.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 11–14 

• Förderung von Schülerinnen und Schülern mit (besonderen) Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben 
[Podpora žáků, kteří mají (speciální) obtíže se čtením a psaním] (2006)  

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0–1–2–3 Cílová věková skupina (v rocích): 4–18 

Norsko 

• Rámcový plán k obsahu a úkolům mateřských škol (2006) [Online] Dostupný z 
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/reg/2006/0036/ddd/pdfv/285775-rammeplanen-engelsk-pdf.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 1–5 

• Norské předmětové kurikulum (2008) [Online] Dostupné z 
http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/_english/Common-core-subjects-in-primary-and-secondary-education/ 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1–2 Cílová věková skupina (v rocích): 6–16 

• Hloubkový kurz Norštiny (2006) [Online] 
http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/_english/Common-core-subjects-in-primary-and-lower-secondary-education-/ 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 13–16 

Turecko 

• Okulöncesi Eğitim Programı [Program pro preprimání vzdělávání] (2006) [Online] Dostupný z 
http://ooegm.meb.gov.tr/program/program%20kitabi.pdf 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 0 Cílová věková skupina (v rocích): 3–5 

• 1.- 5. Sınıflar için Türkçe Dil Öğretimi Programı [Vzdělávací program pro turecký jazyk pro 1.–5. ročník] (2009) 
[Online] Dostupný z  

http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=1087 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 1 Cílová věková skupina (v rocích): 6–10 

• 6.-8. Sınıflar için Türkçe Dil Öğretimi Programı [Vzdělávací program pro turecký jazyk pro 6.–8. ročník] (2009) 
[Online]  

http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=809 

Úroveň/úrovně vzdělávání: ISCED 2 Cílová věková skupina (v rocích): 11–13 
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Kapitola Výsledky ve čtení: důkazy z mezinárodních výzkumů 

Průměrný výsledek, směrodatná odchylka a procento žáků s obtížemi ve čtení, 2009 včetně vývojových trendů od r. 2000, patnáctiletí žáci (se 
směrodatnými chybami) (Obrázky 1 a 2).  

 Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Procento žáků s obtížemi ve čtení
země 2009 s.ch. rozdíl s.ch. rozdílu 2009 s.ch. rozdíl s.ch. rozdílu 2009 s.ch. rozdíl s.ch. rozdílu

EU-27 490,5 (0,74) -2,4 (5,07) 96,4 (0,63) -4,5 (0,90) 19,6 (0,32) 0,1 (0,46)
BE fr 490,2 (4,22) 14,5 (9,70) 109,1 (2,89) -2,1 (4,59) 23,3 (1,64) -4,9 (3,15)
BE de 498,6 (2,82) x x 89,8 (2,21) x x 16,9 (1,19) x x
BE nl 518,6 (2,34) -13,7 (6,92) 93,8 (1,77) -2,7 (3,99) 13,4 (0,85) 1,7 (1,69)
BG 429,1 (6,68) -1,3 (9,64) 113,2 (2,55) 11,6 (3,95) 41,0 (2,61) 0,7 (3,33)
CZ 478,2 (2,89) -13,4 (6,19) 92,3 (1,63) -4,0 (2,51) 23,1 (1,32) 5,6 (1,55)
DK 494,9 (2,07) -2,0 (5,85) 83,6 (1,16) -14,5 (2,12) 15,2 (0,88) -2,7 (1,25)
DE 497,3 (2,66) 13,3 (6,12) 94,8 (1,84) -16,5 (2,63) 18,5 (1,07) -4,2 (1,44)
EE 501,0 (2,64) x x 83,3 (1,65) x x 13,3 (1,03) x x
IE 495,6 (2,97) -31,0 (6,61) 95,1 (2,18) 1,6 (2,76) 17,2 (1,05) 6,2 (1,44)
EL 482,8 (4,32) 9,0 (8,23) 95,2 (2,39) -2,0 (3,59) 21,3 (1,82) -3,1 (2,81)
ES 481,0 (2,02) -11,5 (5,98) 87,5 (1,13) 2,8 (1,68) 19,6 (0,88) 3,3 (1,37)
FR 495,6 (3,44) -9,1 (6,61) 105,5 (2,84) 13,8 (3,30) 19,8 (1,20) 4,6 (1,62)
IT 486,1 (1,57) -1,4 (5,94) 95,9 (1,39) 4,5 (3,05) 21,0 (0,59) 2,1 (1,28)
LV 484,0 (2,96) 25,9 (7,80) 80,0 (1,53) -22,2 (2,76) 17,6 (1,23) -12,5 (2,37)
LT 468,4 (2,39) x x 86,4 (1,59) x x 24,4 (1,15) x x
LU 472,2 (1,25) m m 103,7 (0,93) m m 26,0 (0,64) m m
HU 494,2 (3,17) 14,2 (7,08) 90,2 (2,35) -3,7 (3,14) 17,6 (1,39) -5,1 (2,05)
NL 508,4 (5,15) m m 88,6 (1,64) m m 14,3 (1,54) m m
AT 470,3 (2,95) m m 100,1 (2,00) m m 27,6 (1,28) m m
PL 500,5 (2,60) 21,4 (7,14) 89,2 (1,28) -10,6 (3,34) 15,0 (0,84) -8,2 (1,66)
PT 489,3 (3,07) 19,2 (7,36) 86,8 (1,58) -10,3 (2,40) 17,6 (1,21) -8,6 (2,24)
RO 424,5 (4,09) -3,5 (7,29) 90,0 (2,30) -12,1 (3,38) 40,4 (2,02) -0,9 (2,51)
SI 483,1 (1,03) x x 90,9 (0,86) x x 21,2 (0,58) x x
SK 477,4 (2,54) x x 90,2 (1,91) x x 22,2 (1,18) x x
FI 535,9 (2,25) -10,6 (6,01) 86,4 (0,95) -3,0 (2,74) 8,1 (0,52) 1,2 (0,84)
SE 497,4 (2,88) -18,9 (6,12) 98,6 (1,51) 6,5 (1,90) 17,4 (0,94) 4,9 (1,15)
UK_ENG/WLS/NIR 493,7 (2,51) m m 95,5 (1,28) m m 18,6 (0,84) m m
UK_SCT 500,1 (3,16) m m 94,2 (1,49) m m 16,3 (1,06) m m
IS 500,3 (1,41) -6,6 (5,34) 96,0 (1,19) 3,6 (1,83) 16,8 (0,64) 2,3 (0,93)
LI 499,3 (2,80) 16,7 (7,01) 82,9 (3,46) -13,3 (5,18) 15,7 (1,80) -6,4 (2,74)
NO 503,2 (2,58) -2,1 (6,23) 91,2 (1,25) -12,5 (2,07) 15,0 (0,83) -2,5 (1,34)
TR 464,2 (3,52) x x 81,9 (1,71) x x 24,5 (1,39) x x

Zdroj: OECD, PISA.  
Hodnoty, které se statisticky významně (p<0,05) liší od průměru EU-27 (či od nuly, berou-li se v úvahu rozdíly), jsou označeny tučně. Žáci s obtížemi ve čtení – žáci, kteří nedosáhli 
úrovně 2 (<407,5). 
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Průměrný výsledek a směrodatná odchylka u žáků ve čtvrtém ročníku, 2006 (se směrodatnými chybami) 
(Obrázek 3) 

 Průměrný výsledek Směrodatná odchylka 
země 2006 s.ch. rozdíl oproti r. 2001 s.ch. rozdílu  2006 s.ch. 

EU-27 533,3 (0,92) x x 73,8 (0,52) 
BE fr 499,7 (2,64) x x 68,6 (1,25) 
BE nl 547,0 (1,96) x x 55,6 (0,97) 
BG 547,0 (4,37) -3 (5,8) 82,7 (2,44) 
DK 546,3 (2,27) x x 69,7 (1,19) 
DE 547,6 (2,17) 9 (2,9) 67,0 (1,17) 
ES 512,5 (2,48) x x 71,0 (1,60) 
FR 521,6 (2,07) -4 (3,1) 66,6 (0,96) 
IT 551,5 (2,93) 11 (3,8) 67,9 (1,37) 
LV 540,9 (2,34) -4 (3,3) 62,6 (1,18) 
LT 537,0 (1,64) -6 (3,1) 56,9 (1,14) 
LU 557,2 (1,08) x x 66,4 (0,72) 
HU 550,9 (2,98) 8 (3,7) 70,2 (1,80) 
NL 547,2 (1,52) -7 (2,9) 53,0 (0,89) 
AT 538,3 (2,20) x x 63,7 (1,45) 
PL 519,4 (2,36) x x 75,3 (1,29) 
RO 489,5 (5,01) -22 (6,8) 91,5 (2,99) 
SI 521,5 (2,09) 20 (2,9) 70,7 (0,92) 
SK 530,8 (2,75) 13 (4,0) 74,2 (2,14) 
SE 549,3 (2,28) -12 (3,2) 63,6 (1,29) 
UK_ENG 539,5 (2,56) -13 (4,3) 86,9 (1,63) 
UK_SCT 527,4 (2,79) -1 (4,6) 79,9 (1,65) 
IS 510,6 (1,29) -2 (1,8) 68,1 (0,96) 
NO 498,0 (2,55) -1 (3,9) 66,6 (1,37) 

Zdroj: databáze IEA, PIRLS 2006. 

Hodnoty, které se statisticky významně (p<0,05) liší od průměru EU-27 (či od nuly, berou-li se v úvahu rozdíly), jsou označeny 
tučně. 

Procentní podíl žáků, kteří mají obtíže ve čtení, mezi žáky čtvrtého ročníku, 2006 (se 
směrodatnými chybami) (Obrázek 4) 

 

 EU-27 BE fr BE nl BG DK DE ES FR IT LV LT LU 
400 nebo méně 4,7 7,9 0,8 5,2 3,5 2,6 6,5 4,1 1,8 1,8 1,3 1,2 
Směrodatná chyba 0,19 0,77 0,19 0,93 0,45 0,31 0,84 0,43 0,41 0,41 0,3 0,23 
475 nebo méně 20,1 34,4 10,2 17,8 14,9 13,2 28,0 23,7 13,2 14,2 13,9 11,2 
Směrodatná chyba 0,38 1,58 0,88 1,76 1,05 0,81 1,44 1,14 1,2 1,15 0,89 0,53 
             

 HU NL AT PL RO SI SK SE UK-ENG UK-SCT IS NO 
400 nebo méně 2,6 0,6 2,4 7,0 16,1 5,6 5,6 1,8 6,8 6,9 6,8 8,2 
Směrodatná chyba 0,55 0,25 0,44 0,64 1,88 0,51 0,86 0,38 0,61 0,76 0,72 0,91 
475 nebo méně 13,8 9,0 16,1 26,9 38,9 24,4 20,2 12,3 21,6 23,4 27,8 33,5 
Směrodatná chyba 1,39 0,7 1,13 1,16 2,2 1,13 1,37 0,94 1,15 1,23 0,87 1,62 
Zdroj: databáze IEA, PIRLS 2006. 

Vysvětlivka 

Hodnoty, které jsou statisticky významně (p<0,05) odlišné od průměru EU, jsou vyznačeny tučně. 
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   Relativní riziko obtíží ve čtení podle pohlaví pro žáky ve čtvrtém ročníku, 2006, a pro 
patnáctileté žáky, 2009 (se směrodatnými chybami) (Obrázek 5) 

 EU-27 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
4. ročník 1,24 1,09 x 1,39 1,35 x 1,26 1,22 x x x 1,05 1,27 1,16 x 1,68 1,82 1,12
Směrodatná 
chyba 0,03 0,04 x 0,14 0,16 x 0,12 0,11 x x x 0,06 0,08 0,11 x 0,17 0,19 0,08
          

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK-ENG UK-
SCT  IS LI NO TR 

4. ročník 1,00 x 1,38 1,30 1,34 x 1,22 1,52 1,44 x 1,49 1,32 1,50  1,43 x 1,30 x 
Směrodatná 
chyba 0,09 x 0,14 0,10 0,07 x 0,06 0,08 0,09 x 0,15 0,08 0,14  0,08 x 0,07 x 

 
 EU-27 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
Patnáctiletí 1,92 1,43 2,72 1,62 1,81 2,12 1,66 1,89 2,66 2,12 2,24 1,63 1,83 2,29 x 2,70 2,67 1,65
Směrodatná 
chyba (0,04) (0,15) (0,44) (0,16) (0,10) (0,18) (0,14) (0,16) (0,29) (0,17) (0,08) (0,12) (0,23) (0,14) x (0,30) (0,19) (0,07)

          

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK(1) UK-
SCT  IS LI NO TR 

Patnáctiletí 2,16 x 1,61 1,73 2,90 2,29 1,61 2,95 2,51 4,39 2,28 1,60 1,72 x 2,51 1,96 2,57 2,11
Směrodatná 
chyba (0,24) x (0,10) (0,25) (0,15) (0,16) (0,10) (0,19) (0,22) (0,54) (0,19) (0,12) (0,15) x (0,19) (0,49) (0,19) (0,18)

x = Země neúčastnící se studie 

UK (1): UK-ENG/WLS/NIR 

Zdroj: databáze IEA, PIRLS 2006 a OECD, PISA 2009. 

Vysvětlivka 

Relativní riziko obtíží ve čtení podle pohlaví žáků ukazuje poměr pravděpodobnosti obtíží žáků ve četní pro chlapce versus 
dívky. Hodnoty v této tabulce, které nejsou vyznačeny tučně, označují rovné šance pro dívky i chlapce, hodnoty vyznačené 
tučně ukazují, že chlapci mají významně (p<0,05) vyšší riziko obtíží ve čtení. 

Žáci, kteří mají obtíže ve čtení, jsou podle výzkumu PISA žáci, kteří nedosáhli úrovně 2 (<407,5). Žáci, kteří mají obtíže ve 
čtení, jsou podle výzkumu PIRLS žáci, kteří nedosáhli prostřední mezinárodní referenční úrovně (<475 bodů). 
 

Oddíl 1.3 Pomoc pro žáky, kteří mají obtíže ve čtení – důkazy z mezinárodních 
výzkumů 

Procentní podíl žáků čtvrtého ročníku s potřebou pomocné výuky podle jejich učitelů a skutečný procentní 
podíl žáků, jimž byla pomocná výuka poskytována, 2006 (se směrodatnými chybami) (Obrázek 1.6) 

 EU-27 BE fr BE nl BG DK DE ES FR IT LV LT LU 
Pomocná výuka poskytována 11,9 8,3 13,6 15,0 12,4 13,4 13,9 3,4 9,5 6,7 7,4 5,6 
Směrodatná chyba 0,33 0,85 0,82 1,04 0,66 1,61 0,96 0,39 0,60 0,79 0,59 0,03 
Pomocná výuka potřebná, 
avšak neposkytována  5,4 9,1 3,9 2,1 3,6 7,2 3,3 10,0 4,4 9,4 1,6 6,9 
Směrodatná chyba 0,23 0,80 0,64 0,46 0,45 0,64 0,55 0,71 0,57 1,24 0,33 0,04 
             

 HU NL AT PL RO SI SK SE UK-ENG UK-SCT IS NO 
Pomocná výuka poskytována 15,8 15,8 12,3 19,3 14,9 14,1 7,6 9,2 15,0 9,9 14,9 11,2 
Směrodatná chyba 1,03 0,73 0,73 1,19 1,05 0,65 0,91 0,62 0,95 0,86 0,07 0,96 
Pomocná výuka potřebná, 
avšak neposkytována  4,1 1,2 3,1 3,7 4,9 2,1 9,6 3,9 3,2 2,7 2,3 4,1 
Směrodatná chyba 0,82 0,29 0,47 0,63 0,85 0,36 1,01 0,53 0,58 0,61 0,03 0,78 
Zdroj: databáze IEA, PIRLS 2006 

Hodnoty, které se statisticky významně (p<0,05) liší od průměru EU, jsou vyznačeny tučně.
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Frekvence dostupnosti pomoci ve čtení pro žáky čtvrtého ročníku, 2006 (se směrodatnými 
chybami) (Obrázek 1.8) 
  EU-27 BE fr BE nl BG DK DE ES FR IT LV LT LU 
Alespoň 1 pomocná osoba 
vždy k dispozici 18,0 18,3 22,8 14,6 29,4 6,7 35,5 5,6 9,6 43,1 45,9 13,3 
Směrodatná chyba 0,82 2,50 3,24 2,93 3,05 1,76 3,99 1,42 2,14 4,00 3,03 0,12 
Alespoň 1 pomocná osoba 
někdy k dispozici 52,2 64,1 64,1 29,1 67,9 48,0 59,6 48,3 32,8 43,4 44,2 30,6 
Směrodatná chyba 1,03 3,74 4,26 3,43 2,96 3,27 4,18 3,77 3,30 3,93 3,20 0,17 
       

  HU NL AT PL RO SI SK SE UK-ENG UK-SCT IS NO 
Alespoň 1 pomocná osoba 
vždy k dispozici 34,8 29,1 5,9 35,9 4,9 27,3 14,8 12,3 29,0 33,0 38,0 15,6 

Směrodatná chyba 4,07 3,52 1,69 3,84 1,52 3,04 2,57 2,25 3,97 3,98 0,34 3,23 
Alespoň 1 pomocná osoba 
někdy k dispozici 43,7 63,9 54,6 56,8 31,0 64,9 54,6 85,1 69,3 65,3 61,1 75,7 
Směrodatná chyba 4,01 3,97 3,35 4,02 3,41 2,95 3,81 2,42 4,16 4,16 0,34 3,84 
Zdroj: databáze IEA, PIRLS 2006. 

Vysvětlivka 
Tento obrázek shrnuje odpovědi učitelů na otázku „Jsou Vám pro práci s žáky, kteří mají obtíže ve čtení, k dispozici následující 
zdroje?“. 
a) Pro práci s těmito žáky v mé třídě je k dispozici <odborník v oblasti čtení> 
b) Pro práci s těmito žáky ve <třídě s pomocnou výukou čtení> je k dispozici <odborník v oblasti čtení> 
c) Pro práci s těmito žáky v mé třídě je k dispozici asistent učitele či jiný dospělý 
d) Pro práci s těmito žáky jsou k dispozici jiní odborníci (např. odborník v oblasti učení, logoped) 
Hodnoty se považují za chybějící pouze při žádné odpovědi na žádnou z otázek (celkem 1,22 %). 
Hodnoty, které se statisticky významně (p<0,05) liší od průměru EU, jsou vyznačeny tučně. 

 

Dostupnost pomocné osoby ve třídě pro žáky čtvrtého ročníku, 2006 (se směrodatnými chybami) 
(Obrázek 1.9) 

 EU BE fr BE nl BG DK DE ES FR IT LV LT LU HU NL AT PL RO SI SK SE UK 
(1) 

UK-
SCT IS NO 

A 7,9 3,8 12,7 7,0 4,8 0,3 5,5 3,3 8,9 7,9 3,5 5,7 13,9 11,0 2,7 12,7 2,1 5,4 3,0 6,4 22,7 20,8 15,7 9,4 
S.ch. 0,66 1,37 2,58 2,03 1,87 0,11 1,85 1,34 2,03 2,15 1,39 0,10 3,01 2,84 1,21 2,64 0,96 1,31 1,10 1,65 3,57 3,34 0,30 2,58

B 36,3 32,1 52,0 11,8 57,5 27,3 46,9 35,9 29,8 21,5 11,0 13,0 17,8 46,0 20,6 14,1 14,3 39,4 19,4 68,3 67,0 71,5 64,2 69,5
S.ch. 1,06 2,99 4,2 2,8 3,96 3,03 3,93 3,85 3,15 3,19 2,24 0,12 3,26 4,39 2,78 2,42 2,77 3,22 2,65 3,27 4,13 3,96 0,35 4,57

UK (1): UK-ENG/WLS/NIR 

Zdroj: databáze IEA, PIRLS 2006. 

Vysvětlivka 
Graf kombinuje odpovědi učitelů ohledně dostupnosti <odborníka v oblasti čtení>, asistenta učitele či jiného dospělého pro práci ve 
třídě s žáky, kteří mají obtíže ve čtení. 
Hodnoty se považují za chybějící pouze při žádné odpovědi na žádnou z otázek (celkem 2,9 %). 
Hodnoty, které se statisticky významně (p<0,05) liší od průměru EU, jsou vyznačeny tučně. 

 

 



Doda tek  s e  smě r oda tný m i  chy bami  

217 

Oddíl 2.2 Vzdělávání učitelů čtení – výsledky mezinárodních výzkumů  

Procento žáků čtvrtého ročníku, které učili učitelé, jejichž přípravné vzdělávání kladlo důraz na 
výuku čtení, 2006 (se směrodatnými chybami) (Obrázek 2.1) 

 BE fr BE nl BG DK DE ES FR IT LV LT LU HU 
 33,4 32,6 54,9 26,2 13,1 20,2 9,7 26,9 25,8 52,8 41,4 26,2 

S.ch. 3,55 4,24 3,98 3,68 2,29 3,29 2,10 3,32 3,64 3,54 0,23 3,15 
             

 NL AT PL RO SI SK SE UK-ENG UK-SCT  IS NO 
 25,6 28,8 49,4 65,4 13,4 35,1 27,8 20,8 39,3  25,2 49,5 

S.ch. 3,70 3,19 3,88 3,32 2,12 3,76 3,24 3,24 3,91  0,40 4,70 

Zdroj: databáze IEA, PIRLS 2006, 

Hodnoty, které se statisticky významně (p<0,05) liší od průměru EU, jsou vyznačeny tučně. 

Procento učitelů, kteří na úrovni ISCED 2 učí čtení, psaní a literaturu jako svůj jediný předmět, a 
učitelů, kteří je učí ve spojení s dalšími předměty, 2008 (se směrodatnými chybami) (Obrázek 2.2) 

  EU BE nl BG DK EE IE ES LT HU MT AT PL PT SI SK NO TR 
Čtení a další 
předmět(y) 16,7 15,1 6,1 39,7 7,4 26,7 16,9 14,6 12,4 19,0 26,7 13,2 10,3 15,3 21,2 42,0 21,5 
Směrodatná 
chyba 0,29 0,64 1,09 1,45 0,52 0,95 0,78 0,78 0,84 1,36 0,63 0,57 0,54 0,71 0,78 0,89 1,32 

Pouze čtení 9,3 7,2 11,3 2,3 12,0 7,9 11,9 11,7 7,5 15,6 2,2 10,9 6,5 12,4 4,0 1,8 9,7 
Směrodatná 
chyba 0,22 0,45 1,02 0,53 0,47 0,65 0,51 0,56 0,8 1,35 0,25 0,45 0,51 0,5 0,4 0,31 1,05 

Celkem 26,0 22,3 17,4 42,0 19,3 34,6 28,8 26,3 20,0 34,6 28,9 24,1 16,8 27,6 25,2 43,8 31,2 
Směrodatná 
chyba 0,28 0,67 0,55 1,25 0,54 0,83 0,69 0,81 1,2 1,66 0,59 0,62 0,59 0,7 0,72 0,89 1,34 
Zdroj: databáze OECD, TALIS 2008. 
 

Vysvětlivka 
Čtení zahrnuje i psaní a literaturu.  
Pokud bylo na podotázku „jaký předmět učíte?“ odpovězeno „žádný“, považovala se tato odpověď za odpověď chybějící 
(ve zúčastněných zemích EU dosáhl počet chybějících hodnot 2,8 %).  
Itálie: Otázka na specializaci učitelů byla vynechána. 
Nizozemsko: Tato země nesplnila standardy stran vzorku, údaje pro tuto zemi proto mezinárodní srovnávací tabulky a 
analýzy vynechávají. 

Průměrný počet dní dalšího vzdělávání, které za posledních 18 měsíců absolvovali učitelé čtení, 
psaní a literatury na úrovni ISCED 2, 2008 (se směrodatnými chybami) (Obrázek 2.3) 

 

  EU BE nl BG DK EE IE ES LT HU MT AT PL PT SI SK NO TR 
Povinné další vzdělávání 8,0 2,8 9,1 3,9 6,8 2,4 13,9 6,6 8,0 5,0 3,3 8,2 7,6 4,7 3,6 4,1 9,6 
Směrodatná chyba 0,27 0,30 0,93 0,37 0,49 0,33 0,42 0,35 0,81 0,17 0,16 1,09 0,81 0,19 0,32 0,23 0,93
Celkem 17,8 7,0 15,8 9,7 13,3 5,3 26,3 11,7 16,3 7,5 11,0 21,1 14,7 8,5 6,5 9,3 10,3
Směrodatná chyba 0,37 0,36 0,94 0,52 0,60 0,37 0,78 0,43 0,94 0,42 0,30 1,30 0,93 0,36 0,46 0,47 0,86
Zdroj: databáze OECD, TALIS 2008. 
 

Vysvětlivka 
Extrémní hodnoty silně ovlivňují průměr, proto byly odpovědi nad 99. percentil úrovně EU považovány za chybějící. Do 
analýzy byly zařazeny pouze hodnoty pod 120 dní (tj. asi 5 měsíců) dalšího vzdělávání. Takto vynechány byly některé 
z hodnot pro Vlámské společenství Belgie (0,3 %), Bulharsko (4,2 %), Polsko (5,1 %) a Portugalsko (1,2 %).  
Itálie: Otázka na specializaci učitelů byla vynechána. 
Nizozemsko: Tato země nesplnila standardy stran vzorku, údaje pro tuto zemi proto mezinárodní srovnávací tabulky 
a analýzy vynechávají. 
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Procento učitelů vyučujících čtení, psaní a literaturu na úrovni ISCED 2, kteří se během 
posledních 18 měsíců zúčastnili aktivit dalšího vzdělávání, rozdělení podle typu, 2008 
(se směrodatnými chybami) (Obrázek 2.4) 

 

 EU BE nl BG DK EE IE ES LT HU MT AT PL PT SI SK NO TR 

Kurzy 86,3 87,4 81,6 85,7 94,9 83,2 86,5 96,9 75,6 92,4 93,0 93,0 83,4 88,7 53,3 72,6 67,5 

S.ch. 0,56 1,52 2,90 1,99 0,98 1,33 1,32 0,71 2,26 1,41 0,97 1,17 1,69 1,20 2,70 1,88 3,55 

Konference 50,2 33,9 43,2 42,7 58,4 37,8 41,1 69,8 46,2 48,6 52,0 70,7 60,4 77,1 37,9 39,2 68,9 

S.ch. 0,87 2,16 4,19 2,56 2,37 1,93 1,87 2,00 3,28 3,11 1,77 2,27 2,81 1,65 2,41 1,98 4,22 
Kvalifikační 
programy 25,2 19,3 50,5 15,3 30,5 11,9 18,2 45,6 29,4 18,7 20,7 35,5 26,7 8,7 38,8 17,7 20,3 

S.ch. 0,71 1,60 3,58 1,81 2,09 1,14 1,25 2,24 2,85 2,51 1,25 1,98 1,93 1,11 2,33 1,15 1,76 

Hospitace 20,2 15,4 19,2 8,8 60,2 5,6 15,6 60,0 43,9 12,8 11,1 17,7 29,3 6,9 32,9 19,1 21,9 

S.ch. 0,66 1,87 3,53 1,04 2,39 1,00 1,50 2,25 2,58 2,10 1,07 1,59 2,19 1,03 2,59 1,75 2,24 

Sítě 36,5 25,3 25,2 44,8 47,7 43,3 22,4 42,4 47,2 38,7 35,9 61,5 13,6 71,5 37,2 34,3 43,9 

S.ch. 0,78 1,60 3,89 2,19 2,28 1,97 1,33 2,23 2,81 3,02 1,78 2,55 1,69 1,86 2,63 2,17 3,10 

Výzkum 42,0 29,9 30,1 53,2 30,0 26,2 51,2 53,2 14,3 39,4 28,6 45,3 51,0 20,7 13,2 11,0 40,2 

S.ch. 0,79 1,92 2,83 2,21 2,53 1,80 1,86 2,10 1,60 3,32 1,52 1,98 2,64 1,89 1,62 0,99 3,30 

Mentorování 35,7 23,8 33,7 17,1 34,4 16,9 25,4 45,0 52,0 16,3 18,7 68,7 17,5 28,0 66,0 23,4 36,1 

S.ch. 0,85 1,98 4,64 1,92 2,37 1,52 1,62 2,27 2,89 2,43 1,32 2,42 1,97 1,49 1,99 1,78 2,82 

Zdroj: databáze OECD, TALIS 2008. 

Vysvětlivka 
Itálie: Otázka na specializaci učitelů byla vynechána. 
Nizozemsko: Tato země nesplnila standardy stran vzorku, údaje pro tuto zemi proto mezinárodní srovnávací tabulky a 
analýzy vynechávají. 
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Statisticky významné korelace a směrodatná chyba mezi ukazatelem „měli výuku čtení“ a jinými 
proměnnými v zemích EU-27, které se zúčastnily studie, 2006 (Příloha kapitoly 2, tabulka 1) 

 

Otázky Korelace(r) S.ch. 

Organizování žáků   

Sestavování skupinek žáků s různými schopnostmi. 0,19 0,03 

Využívání individualizovaného přístupu k výuce čtení. 0,21 0,03 

Žáci pracují samostatně na zadaném plánu nebo k dosažení zadaného cíle. 0,17 0,02 

Žáci pracují samostatně k dosažení cíle, který si sami vyberou. 0,16 0,02 

Výuka   

Učí žáky různým čtenářským strategiím a předvádějí jim je*.  

(např. strategii rychlého čtení („skimming“) či strategii vyhledávacího čtení („scanning“), 
sledování sebe sama). 0,24 0,03 

Učí žáky strategiím pro dekódování zvuků a slov*. 0,25 0,02 

Systematicky učí žáky nové slovní zásobě. 0,18 0,02 

Pomáhají žákům s pochopením nové slovní zásoby v textech, které žáci čtou. 0,15 0,03 

Vedou žáky k tomu, aby odpovídali na otázky k porozumění psanému textu, který přečetli, 
v pracovním sešitě či na pracovním listě. 0,17 0,03 

Vedou žáky k tomu, aby o tom či v reakci na to, co přečetli, něco napsali. 0,23 0,02 

Vedou žáky k tomu, aby odpovídali na ústní otázky k tomu, co si přečetli, či aby to ústně shrnuli.  0,15 0,02 

Vedou žáky k tomu, aby o tom, co si přečetli, vypracovali projekt (např. hru či projekt využívající 
estetických prostředků)*. 0,22 0,03 

Dávají žákům k tomu, co přečetli, psaný kvíz či test*. 0,14 0,02 

Vedou žáky k tomu, aby rozeznávali hlavní myšlenky textu, který si přečetli. 0,15 0,02 

Vedou žáky k tomu, aby srovnávali to, co si přečetli, s tím, co zažili. 0,20 0,02 

Vedou žáky k tomu, aby srovnávali to, co si přečetli, s jinými texty, které četli*. 0,21 0,02 

Vedou žáky k tomu, aby se snažili anticipovat, co se v textu, který čtou, stane dále*. 0,15 0,02 

Vedou žáky k tomu, aby to, co si přečetli, zobecňovali a aby z toho, co přečetli, vyvozovali další 
skutečnosti*. 0,27 0,03 

Vedou žáky k tomu, aby popsali styl a strukturu textu, který přečetli. 0,18 0,02 

Vodí či posílají žáky i do jiné než třídní knihovny. 0,15 0,02 

Zadávají čtení jako domácí úkol (v rámci jakéhokoliv předmětu). 0,14 0,03 
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Otázky Korelace(r) S.ch. 

Materiály 

Používají učebnice. 0,19 0,02 

Používají řadu materiálů (např. základní čítanky, čítanky uzpůsobené pro různé úrovně 
čtenářů)*. 0,17 0,02 

Používají novin či časopisů pro děti. 0,16 0,03 

Používají materiály, které napsali žáci. 0,17 0,03 

Dávají žákům k četbě krátké povídky.  

(např. bajky, pohádky, akční příběhy, vědeckofantastickou literaturu, detektivní povídky). 0,20 0,02 

Dávají žákům k četbě básně. 0,22 0,02 

Dávají žákům k četbě hry. 0,14 0,02 

Hodnocení   

Hodnotí výkon žáků ve čtení na základě otázek k přečtenému materiálu s výběrem z více 
odpovědí. 0,18 0,02 

Hodnotí výkon žáků ve čtení na základě ústních otázek, na které žáci odpovídají. 0,15 0,02 

Hodnotí výkon žáků ve čtení na setkáních s žáky, kde se diskutuje o tom, co žáci čtou, a o 
práci, kterou odvedli. 0,16 0,02 

Využívají hodnocení k tomu, aby podle něj přizpůsobili výuku. 0,16 0,03 

Využívají hodnocení k tomu, aby poskytli data pro monitoring na celostní či místní úrovni. 0,20 0,03 

Využívají portfolio (soubor vzorků práce žáků, čtenářský deník atd.) jako oporu pro část 
hodnocení pokroku žáků ve čtení. 0,18 0,03 

Individuálně se scházejí s rodiči dětí a hovoří s nimi o pokroku jejich potomka ve čtení. 0,31 0,02 

Posílají zprávu o pokroku dítěte ve čtení jeho rodičům. 0,18 0,03 

Další vzdělávání   

Další vzdělávání, které se přímo dotýká čtení nebo výuky čtení (např. teorie čtení či metody 
výuky)*. 0,26 0,03 

Čtou knihy či časopisy k tématu výuky obecně*. 0,19 0,03 

Čtou knihy či časopisy k tématu výuky čtení*. 0,32 0,02 

Čtou dětské knihy*. 0,18 0,02 

Zdroj: IEA, databáze PIRLS 2006. 
* Korelace zúčastněných vzdělávacích systémů se uvádějí v tabulce 2 v přílohách. 
Původní Likertovy škály byly obráceny tak, aby vyšší hodnoty ukazovaly častější odpovědi. Škála nebyla obrácena u otázek 
„zadávají v rámci domácích úkolů čtení“ a „další vzdělávání“, protože v případě těchto otázek už měla správný směr. 
 
Srovnání se zakládají na testování statistické významnosti na úrovni p<0,05. Znamená to, že pravděpodobnost nesprávného 
prohlášení se považuje za méně než 5 %. 
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Statisticky významné korelace mezi ukazatelem „měli výuku čtení“ a jinými proměnnými, rozdělení podle vzdělávacího systému, 2006 (příloha 
kapitoly 2, tabulka 2) 

  Další vzdělávání Výukové přístupy
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EU 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 
BE fr 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,09 0,06 0,09 0,07 0,06 0,10 0,09 
BE nl 0,07 0,08 0,08 0,06 0,06 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 
BG 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,06 0,09 0,10 0,07 0,08 
DK 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 
DE 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,07 0,06 0,06 0,08 0,06 0,06 0,06 
ES 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,08 0,08 0,08 0,09 
FR 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,09 0,07 0,08 
IT 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 
LV 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 
LT 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
LU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
HU 0,08 0,08 0,09 0,09 0,07 0,07 0,09 0,06 0,07 0,09 0,08 0,08 
NL 0,08 0,10 0,14 0,10 0,08 0,09 0,09 0,10 0,08 0,07 0,09 0,08 
AT 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08 0,06 
PL 0,09 0,08 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 0,08 
RO 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,09 0,08 
SI 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 
SK 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 - 0,06 0,07 0,07 
SE 0,08 0,08 0,08 0,10 0,06 0,08 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0,06 
UK-ENG 0,07 0,09 0,10 0,09 0,07 0,07 0,08 0,09 0,06 0,08 0,07 0,07 
UK-SCT 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,10 0,07 
IS 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
NO 0,07 0,08 0,07 0,09 0,08 0,08 0,07 0,09 0,09 0,07 0,09 0,08 

 

Zdroj: databáze IEA, PIRLS 2006. 
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Vnímaný vliv účasti na aktivitách dalšího vzdělávání u učitelů čtení, psaní a literatury na úrovni ISCED 2 podle typu aktivity a vzdělávacího 
systému, 2008 (se směrodatnými chybami) (příloha kapitoly 2, tabulka 3) 

  Kurzy S.ch. Konference S.ch. Kvalifikační 
programy S.ch. Hospitace S.ch. Sítě S.ch. Výzkum S.ch. Mentorová

ní S.ch. 

S
.ch. 

S
m
ěrodatná chyba 

x 
Zem

ě, které se studie nezúčastnily 
Zdroj: databáze O

E
C

D
, TA

LIS
 2008. 

EU 3,03 0,01 2,91 0,02 3,29 0,03 3,01 0,03 3,11 0,02 3,34 0,02 3,07 0,02 
BE fr x x x x x x x x x x x x x x
BE de x x x x x x x x x x x x x x
BE nl 2,55 0,04 2,35 0,05 2,92 0,11 2,4 0,08 2,58 0,06 2,82 0,05 2,47 0,08 
BG 3,02 0,05 3 0,1 3,18 0,05 2,97 0,07 3,21 0,08 3,17 0,11 3,22 0,08 
CZ x x x x x x x x x x x x x x
DK 3,27 0,03 3,19 0,05 3,81 0,05 3,13 0,09 3,33 0,05 3,46 0,04 3,1 0,09 
DE       
EE 3,09 0,03 2,87 0,04 3,31 0,06 2,87 0,04 3,13 0,05 3,31 0,05 2,97 0,05 
IE 3,04 0,04 3,01 0,05 3,54 0,08 3,11 0,12 2,98 0,04 3,32 0,06 2,99 0,07 
EL x x x x x x x x x x x x x x
ES 2,92 0,03 2,88 0,04 3,04 0,07 3,04 0,06 3,04 0,05 3,32 0,03 3,02 0,05 
FR x x x x x x x x x x x x x x
IT x x x x x x x x x x x x x x
CY x x x x x x x x x x x x x x
LV x x x x x x x x x x x x x x
LT 3,19 0,03 3,08 0,04 3,24 0,04 3,26 0,04 3,15 0,04 3,25 0,04 3,18 0,05 
LU x x x x x x x x x x x x x x
HU 3,36 0,06 3,1 0,07 3,58 0,07 3,08 0,06 3,21 0,05 3,43 0,1 3,31 0,06 
MT 2,84 0,05 2,76 0,05 3,67 0,07 2,95 0,12 2,89 0,07 3,32 0,06 2,77 0,11 
NL x x x x x x x x x x x x x x
AT 2,88 0,02 2,61 0,04 3,29 0,05 2,7 0,08 2,76 0,04 3,33 0,04 2,91 0,07 
PL 3,15 0,04 2,91 0,04 3,45 0,05 3,03 0,13 3,26 0,05 3,42 0,04 3,09 0,04 
PT 3,04 0,03 2,88 0,04 3,31 0,06 2,86 0,06 3 0,08 3,38 0,05 3,34 0,06 
RO x x x x x x x x x x x x x x
SI 2,98 0,03 2,94 0,02 3,06 0,12 2,96 0,15 2,72 0,04 3,28 0,06 2,9 0,04 
SK 2,93 0,05 2,94 0,04 3,15 0,06 2,71 0,05 2,98 0,06 3,09 0,08 2,98 0,03 
FI x x x x x x x x x x x x x x
SE x x x x x x x x x x x x x x
UK x x x x x x x x x x x x x x
IS x x x x x x x x x x x x x x
LI x x x x x x x x x x x x x x
NO 3 0,03 2,9 0,05 3,54 0,05 2,83 0,05 3,03 0,05 3,51 0,05 2,99 0,07 
TR 2,75 0,07 2,81 0,06 3,06 0,08 3,38 0,09 2,97 0,07 3,37 0,07 3,11 0,07 
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Kapitola 3: Podpora čtení mimo školu 

Parametry domácího prostředí, které jsou určující pro výsledky žáků čtvrtého ročníku ve čtení, 
2006 (se směrodatnými chybami) (Obrázek 3.1) 
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EU-27 0,12 0,08 0,09 0,09 0,12 0,10 0,13 0,02 0,03 
S.chyba 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
BE fr -0,38 0,05 0,08 0,05 0,19 0,14 0,15 -0,01 0,01 
S.chyba 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
BE nl 0,22 0,07 0,08 0,01 0,07 0,10 0,18 0,00 0,02 
S.chyba 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 
BG 0,48 -0,01 -0,03 0,10 0,21 0,06 0,17 0,03 0,04 
S.chyba 0,05 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 
DK 0,06 0,11 0,08 0,05 0,07 0,13 0,11 -0,01 0,04 
S.chyba 0,03 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
DE 0,31 0,06 0,03 0,02 0,23 0,10 0,14 0,00 0,00 
S.chyba 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 
ES -0,13 0,00 0,12 0,11 0,10 0,04 0,13 0,01 0,02 
S.chyba 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 
FR -0,10 0,08 0,05 0,04 0,16 0,11 0,15 0,02 0,03 
S.chyba 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
IT 0,44 0,13 0,06 0,01 0,10 0,02 0,13 0,01 0,01 
S.chyba 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
LV 0,13 0,03 0,09 0,03 0,20 0,11 0,07 0,01 0,00 
S.chyba 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 
LT 0,10 0,07 0,06 0,02 0,11 0,08 0,19 0,02 0,05 
S.chyba 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 
LU 0,42 0,01 0,03 0,15 0,18 0,06 0,09 0,06 0,02 
S.chyba 0,02 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
HU 0,27 0,08 0,03 0,07 0,15 0,06 0,28 0,04 0,05 
S.chyba 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 
NL 0,24 0,10 0,08 0,01 0,08 0,06 0,12 -0,01 0,02 
S.chyba 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 
AT 0,16 0,06 0,09 0,10 0,18 0,06 0,12 0,00 0,04 
S.chyba 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 
PL -0,01 0,12 0,14 0,04 0,13 0,05 0,24 -0,04 0,03 
S.chyba 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 
RO -0,05 0,08 0,19 0,17 0,14 0,19 0,19 -0,06 0,01 
S.chyba 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 0,03 0,04 
SI -0,12 0,06 0,06 0,02 0,16 0,12 0,21 0,00 0,03 
S.chyba 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 
SK 0,12 0,11 0,10 0,08 0,23 0,12 0,19 0,00 0,01 
S.chyba 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 
SE 0,08 0,06 0,07 0,11 0,07 0,10 0,16 0,01 0,03 
S.chyba 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 
UK_ENG 0,14 0,12 0,19 0,07 0,14 0,05 0,22 0,01 0,10 
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S.chyba 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 
UK_SCT -0,08 0,09 0,14 0,08 0,20 0,16 0,11 -0,11 0,02 
S.chyba 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
IS -0,44 0,03 0,18 0,04 0,15 0,04 0,17 -0,01 -0,01 
S.chyba 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 
NO -0,68 0,06 0,08 0,05 0,15 0,07 0,18 -0,01 0,03 
S.chyba 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 
Zdroj: databáze IEA, PIRLS 2006. 

Vysvětlivky 

Hodnoty, které se statisticky významně (p<0,05) liší od nuly, jsou vyznačeny tučně. 

Tabulka znázorňuje standardizované parametry lineární regrese se střední hodnotou 0 a směrodatnou odchylkou 1. 
Standardizované koeficienty lze interpretovat jako částečné korelace mezi nezávislým a závislým parametrem při potlačení 
vlivu dalších parametrů modelu.  
Nezávislé parametry se zakládají na odpovědích rodičů/opatrovníků v průzkumu Učit se číst (Learning to Read Survey): 
Čtenářská aktivita rodičů je ukazatel založený na otázce č. 14, v níž rodiče/opatrovníci na čtyřbodové škále od „velmi 
souhlasím“ po „velmi nesouhlasím“ uvádějí odpovědi k tvrzení „Čtu, jen když musím“ (reverzní škálování), „Rád se 
o knihách bavím s jinými lidmi“, „Rád trávím volný čas čtením“ a „Čtení je u nás doma důležitou činností“.  
Spolehlivost ukazatelů je uspokojivá: Cronbachova alfa má na úrovni EU hodnotu 0,81 a nejnižší hodnota pro jednotlivou 
zemi je 0,74. 
Čtenářská aktivita s dítětem je ukazatel založený na otázce č. 2: „Předtím, než vaše dítě začalo navštěvovat primární 
školu, jak často jste s dítětem vy nebo někdo jiný ve vaší domácnosti věnoval následujícímu: čtení knih; vyprávění příběhů; 
zpívání, hraní s hračkami s tématikou abecedy; mluvení o tom, co jste dělali; mluvení o tom, co jste četli; hraní slovních her; 
psaní písmen nebo slov; čtení štítků a označení; návštěva knihovny (kategorie odpovědí „často“, „někdy“, „nikdy nebo skoro 
nikdy“)? 
Spolehlivost ukazatelů je uspokojivá: Cronbachova alfa má na úrovni EU hodnotu 0,76 a nejnižší hodnota pro jednotlivou 
zemi je 0,70. 
Počet knih v domácnosti zjišťuje otázka č. 15: „Kolik knih máte doma?“ (kategorie odpovědí [0–10], [11–25], [26–100], 
[101–200] a „více než 200“). 
Počet dětských knih v domácnosti zjišťuje otázka č. 16: „Kolik dětských knih máte zhruba doma (nepočítaje v to časopisy 
pro děti a učebnice)?“ (kategorie odpovědí [0–10], [11–25], [26–100], a „více než 100“). 
Nejvyšší dosažená úroveň v zaměstnání je parametr odvozený z výzkumu PIRLS (kategorie odpovědí „odborný 
pracovník“, „majitel malé firmy“, „administrativní pracovník“, „kvalifikovaný dělník“, „nekvalifikovaný dělník“, „nikdy jsem 
neměl(a) placenou práci mimo domov“; zaznamenáno sestupně). 
Nejvyšší dosažená úroveň vzdělání je parametr odvozený z výzkumu PIRLS (kategorie odpovědí „dokončené 
vysokoškolské vzdělání nebo vyšší“, dokončené vyšší (neuniverzitní) vzdělání“, „dokončené vyšší sekundární vzdělání“, 
„dokončené nižší sekundární vzdělání“, „nedokončené primární či nižší sekundární vzdělání či žádné vzdělání“ 
(zaznamenáno od nejnižší po nejvyšší kategorii). 
Počet hodin strávený čtením zjišťuje otázka č. 12: „Kolik času obvykle doma týdně strávíte tím, že si čtete, počítaje v to 
čtení knih, časopisů, novin a pracovních materiálů?“ (kategorie odpovědí „méně než hodinu týdně“, „1–5 hodin týdně“, „6–10 
hodin týdně“ a „více než 10 hodin týdně“). 
Frekvenci čtení pro zábavu zjišťuje otázka č. 13: „Když jste doma, jak často čtete pro vlastní zábavu? (kategorie odpovědí 
„denně nebo téměř denně“, „jednou až dvakrát týdně“, „jednou až dvakrát měsíčně“ a „nikdy nebo skoro nikdy“). 
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