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Čtenářská gramotnost – schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm 

a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a 

vědomostí a aktivnímu začleňování do života společnosti. 

( Straková, Potužníková, Tomášek, 2006) 

 

Celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, 

schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů 

v různých individuálních a sociálních kontextech. 

(VÚP Praha, 2007) 

 

Čtenářská gramotnost zahrnuje nejen osvojování si dovednosti čtení, ale 

schopnost pracovat s textem, komunikovat prostřednictvím psané řeči, získávat 

a zpracovávat informace z textu. 

(Průcha, Walterová, Mareš, 1998) 
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1. Čtenářská pregramotnost v předškolním věku 

Kniha hodnotově i sociálně orientuje, zařazuje do světa a pomáhá se v něm 

vyznat. Kontextualizuje a socializuje.  

Dětské čtenářství se vyvíjí v souvislosti s proměnami psychických činností 

Kniha je forma sociální komunikace. 

Četba je proces, který přikládá jistý význam přečtenému texu. Např. estetické 

prožívání, sémantické přijetí a interpretace textu. Je to činnost, která má sociální 

a symbolickou hodnotu. 

A nejedná se o jednorázový vztah, ale musí být udržován a rozvíjen. 

Periodizace čtenářství souvisí s ontogeneze lidské psychiky 

2 úrovně: a) předčtenářská dítě nečte samo, ale s knihou se seznamuje 

                  b) čtenářská dítě se stává aktivním čtenářem  

                                            (Toman, 1999) 

Předškolní věk – 3 – 6 let: 

Potřeba fantazijních prožitků – projeví se ve hře a v literárních obrazech 

                                                        Dominující je představivost 

Literatura pomáhá dítěti orientovat se ve světe 

Žánry předškolní literatury podle míry zastoupení slovesné a výtvarné složky: 

Leporelo – knížka jako hračka – podle stupně motorického i mentálního vývoje 

     Říkadlo – jazyková a rytmická organizace 

     Pohádka – antropomorfizace a personifikace 

 

Literární výchova v MŠ má všechny charaktery školního výchovně vzdělávacího 

procesu – je plánovitá, cílevědomá, navazující a soustavná. 

Předškolní pedagog – poučený, aktivní čtenář, znalý předčtenářských i 

čtenářských charakteristik dětí. 
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1. Čtenářská gramotnost žáků primární školy 

Čtenářská gramotnost je schopnost používat tištěných i písemných informací pro 

fungování ve společnosti, k dosahování vlastních cílů a k rozvoji vlastních 

vědomostí a vlastního potenciálu.    

                                                                                                       ( M. Rabušicová, 2002) 

  

1) Základní dekódování významu psaného textu – v něm odchází k automatizaci 

čtení, psaní, počítá i jako dovedností na úrovni techniky s pomocí kognitivních 

procesů nižší úrovně – zapamatování, vybavování – čtenář je konzument – 

bázová gramotnost 

 

2) Zpracování testových informací – vyšší stupeň gramotnosti – kognitivní 

procesy – textové operace (porozumění, vyvozování závěrů, extrahování 

informací, hodnocení, aplikace, kritická reflexe – čtenář je aktivní zpracovatel 

textu – kompetentní gramotnost 

(P. Gavora, 2003) 

Roviny čtenářské gramotnosti: 

 Vztah ke čtení = potěšení z četby, vnitřní potřeba čist 

 Doslovné porozumění = dovednost dekódovat dané texty 

 Vysuzování = vyvozovat z přečteného závěry a posuzovat text 

 Metakognice = reflektovat vlastní záměr a v souladu s ním volit text 

 Sdílení =sdělovat prožitky z textu 

 Aplikace = využít získané znalosti k seberozvoji 

( VÚP, 2010) 

 

Myšlenkové operace vyššího řádu a jejich souvislost s čtenářskou 

gramotností – Bloomova revidovaná taxonomie kognitivních cílů výuky: 



 

4 
 

 Znalost (zapamatování) 

 Porozumění 

 Aplikace 

 Analýza 

 Syntéza 

 Hodnocení 

 

 

Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti probíhá v 1. a 2. ročníku základní školy. 
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