
   

   

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka, které se konalo dne 23. 9. 2020 v Kavárně „U dvou přátel“ v 

Čáslavi od 15:00 do 16:30 hod. 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Setkání uvedla Mgr. Petra Kobelová z MAP Čáslavsko. Hostem dnešního setkání a hlavním 

přednášejícím byl prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A., jehož téma bylo zastřešeno názvem Jsme stále 

národem čtenářů? 

Semináře se účastnily pedagožky z obou stupňů základních škol ORP Čáslav, dále mezi nás opět 

zavítaly i paní knihovnice z regionu, jejichž přízně si také velice ceníme. 

Přednáška pana profesora byla úzce spjata s oborem, kterému se dlouhodobě věnuje, a jímž je 

výzkum čtenářské kultury a byla podpořena prezentací, ve které měly účastnice vizuální oporu.  

V úvodu jsme byly konfrontovány s citátem, u nějž jsme měly odhadnout dataci. Pod nadpisem „Je 

číst dobré?“ jsme mohly dále číst: „Nedostatek jakéhokoliv tělesného pohybu při čtení ve spojení 

s násilným střídáním představ a citů způsobuje ochablost, zahlenění, nadýmání a zácpu ve 

vnitřnostech. Jak známo, má to pak neblahý účinek na pohlavní orgány u obou pohlaví, zvláště pak 

ženského.“ Úryvek byl datován již do 18. století (Karl G. Bauer, 1791). Posloužil jako oslí můstek pro 

demonstraci tohoto období jako zásadního pro rozvoj čtenářství, doby, kdy se extenzivní čtenářství 

přeměňuje na intenzivní, beletristické. Na přelomu století 18. a 19. se také čtenáři zdesetinásobili. 

Poprvé se objevuje fenomén toho, že děti tak zvaně učí rodiče, jsou gramotnější než oni. Zde se pěkně 

hodí aluze na dnešní dobu, kdy jsou děti digitálně gramotnější než jejich rodiče a starší generace.  

Jako další zásadní milník pro čtenářství zmínil pan profesor např. 20. léta 20. století, kdy v ČR dosáhla 

většinová populace gramotnosti. Pro porovnání – v celosvětovém měřítku tomu tak bylo až 

v padesátých letech a například subsaharská populace je stále ze 67 % negramotná. 

 

Při dnešní přednášce vycházel pan profesor z výzkumu, který vyústil v publikaci Česká čtenářská 

generace (viz. Jiří Trávníček: Česká čtenářská republika: Generace, fenomény, životopisy. Host, Brno, 

2017), díky níž získáváme plastický obraz soudobé české literární a čtenářské kultury, zrcadlí se v ní 

totiž nejen statistické údaje, ale i rozhovory s celkem 138 respondenty sesbíranými v letech 2009 až 

2015. Dotazovanými ovšem nebyli pouze čtenáři, ale i nečtenáři, někdy i negramotní či zatížení tzv. 

sekundární negramotností (kdy člověk číst zapomene, protože to nepoužívá).  

Osu přednášky pak tvořily fenomény, které byly jedním ze stěžejních témat výzkumu. Patřily mezi ně 

mj. Broučci, foglarovky, Babička, Betty McDonaldová, nedočteno, muži vs ženy, domácí knihovny, 

místní knihovny, povinná četba, potterománie atp. Mnohé z fenoménů pak byly dále rozvedeny. 

Ve spojitosti s fenoménem Babička byl důraz kladen na tzv. pedagogický zločin nesprávného 



 

 

načasování zadání této knihy v povinné četbě. Hodí se spíše pro maturanty. Dozvěděly jsme se také, 

že domácí knihovny jsou českým fenoménem, který je spojen s dobou nesvobody v období 

normalizace, kdy se domácí knihovny stávaly „duchovní pevností v restrikčních dobách“. Velký důraz 

byl kladen také na fenomén tzv. tipařů, což jsou lidé, potažmo instituce, které mají možnost a 

potenciál ovlivnit náš výběr. Pan profesor uvedl, že tipaři jsou (a obzvláště pak v dnešní době, kdy 

vychází až 4x více titulů než v 90. letech) nezbytní pro naši orientaci na knižním trhu. V souvislosti 

s tipaři pedagogickými uvedl, že se ve výzkumech ukázalo, že daleko větší váhu často mívá třeba i 

mimoděčná poznám paradoxně učitele např. fyziky, který dílo či autora před dětmi zmíní.  

Dnešní generace čtenářů se dá rozdělit do čtyř oblastí. Generace čtenářů 65 +, nazvaná rozhlasová, 

generace televizní (45-65 let), generace počítačová (25-44 let) a generace internetová (15-25 let).  

 

Velice zajímavým bodem dnešní přednášky byla informace o čtyřech iniciačních období v životě 

čtenáře. Období předčítání, období učíme se číst, období přestupu do dospělé četby a období 

předčítání dětem a vnoučatům. Z výzkumů totiž vychází, že nezastupitelnou roli v budování 

čtenářských návyků má rodina. Pokud rodina pasivně spoléhá na to, že číst, ve smyslu budování lásky 

ke čtení, naučí děti škola, je na omylu. Statistiky uvádějí, že v 50 % si děti našly cestu ke čtení 

prostřednictvím rodiny, která jim byla příkladem a oporou. Pro porovnání – inspirativní učitel byl 

v dotaznících uveden jen v pouhých 8 %. Velký důraz kladl pan profesor na předčítání v rodinách, 

zdůraznil, že čtení má nepopiratelný sociální rozměr a má rádo rituály. Dětem je rodiči dán jednak 

život, a za druhé prostřednictvím předčítání i volný čas. Předčítání nazírané optikou atavismu má i své 

opodstatnění v roli rodiče, který pomáhá při přechodu ze světla do tmy. Zmínil také, že je potvrzeno, 

že dětem, kterým je předčítáno, bylo naměřeno v šesti letech o jeden mentální rok navíc.  

Překvapivá byla pro mnohé informace o tom, kdy začíná být dětem samostatné čtení příjemné, 

nepotvrdily se odhady na 9/10 rok, výzkumy ukázaly, že až se 13 rokem věku děti samostatné čtení 

ocení. V tomto období, nebo krátce po něm ovšem přichází i přechod na dospělou literaturu. 

Posledním iniciačním obdobím, kdy předčítáme svým dětem a vnoučatům, se kruh uzavírá. Máme zde 

možnost například porozumět dětem a jejich světu skrze soudobé texty. 

V souvislosti se čtenářskými vzory pak pan profesor také vzpomenul jednoznačnou převahu žen jako 

čtenářek (co se týče beletristické literatury), což může mít za následek spojení si (především u kluků) 

četby s oddechovou kratochvílí, která je určena ženám.  

Kapitola sama pro sebe byl pak fenomén povinné či doporučené literatury na školách, který také po 

ukončení přednášky rozdmýchal emocemi nabitou, ale věcnou, zajímavou a podnětnou debatu o 

čtenářství dnešních dětí, o možnostech, jak je zaujmout a nevyvážeností mezi tím, co je dětem 

doporučováno a co pak opravdu zvládnou přečíst (viz pedagogické zločiny výše). V rámci debaty přišla 

řeč i na audioknihy/rozhlasové hry – pro koho jsou vhodné (ocení je především děti s SPU, dyslektici).  

V souvislosti s audioknihami, které jsou jistě skvělou volbou pro výše uvedené děti, pan profesor 

uvedl, že je nutné si dát v tomto ohledu pozor na fakt, že samotný proces čtení zachovává spoje mezi 

levou (symboly) a pravou (obrazy) hemisférou, je tedy esenciální tento proces maximálně podporovat. 

Pro motivaci dětí ke čtení byly zmíněny dílny čtení a například připravované lekce Nové školy ops., 

která ve spolupráci s pedagogy a knihovnami nabídne již za rok touto dobou hotové a precizně 

ověřené lekce spolu s pracovními listy volně ke stažení na svých stránkách. Obrovskou přidanou 

hodnotu zde i pan profesor vidí v roli knihovny (kde probíhají 2/3 realizovaných lekcí) jako tak zvaného 

třetího místa (po rodině, kam se člověk narodí, aniž by měl jinou volbu, a škole, kam chodit musí) 



   

   

ideálního k motivaci a podpoře vzdělávání neformální cestou, protože knihovna je místo dobrovolné, 

kde není na dítě vytvářen tlak a není stigmatizováno hodnocením a strachem ověřování nabitých 

znalostí atp.  

Před samotnou diskuzí, na závěr své přednášky, pan profesor uvedl několik doporučení pro školu, 

která z průzkumů vyplynula: povinná školní četba je věc přístupu – i sebelepší tituly bez vztahu a 

osobního přístupu pedagogů zapadnou a nezasvítí; snažit se neprezentovat jen svůj osobní vkus – 

snažit se vyvarovat čtenářskému snobismu a ohrnování nosu nad žánrovou literaturou (komiks, 

detektivka atp.), doporučit dětem i životopisy slavných sportovců atp., zkrátka takovou literaturu, 

která má potenciál je zaujmout. V tomto momentu pan profesor uvedl, že díky tomuto přístupu jsou 

na tom velice dobře například Švédové. Být otevření; nedržet se při výběru literatury striktně osnov. 

 


