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Úvod 

Psaní písemné (slohové) práce patří mezi nejnáročnější kognitivní operace, se kterými se ve školním 

prostředí setkáváme. Z tohoto i jiných důvodů se jedná o velké téma, které dennodenně řeší učitelé 

jako ti, kteří dovednost psaní u žáků rozvíjejí a kteří písemné (slohové) práce zadávají a hodnotí. 

Psaní je však i velké téma pro samotné žáky jako tvůrce textů. Zaměstnává bezesporu i budoucí 

učitele (studenty vysokých škol), kteří se připravují na okamžik, kdy stanou před třídou a budou v roli 

tvůrců výuky, zadavatelů a poté hodnotitelů žákovských textů. 

Ačkoli se jedná o téma velké, literatury, jež by se mu věnovala, není mnoho. Chybí zejména 

metodická podpora, která by učitele vedla k tvorbě funkčního vyučovacího procesu v oblasti rozvoje 

psaní, k vytváření kvalitních zadání a také k hodnocení jako zpětné vazby pro žáka i učitele. Žijeme 

v univerzu textů, a proto je bezesporu cílem rozvoje psaní naučit žáky, jak mají přistupovat k tvorbě 

funkčních textů jako přirozené součásti životů každého z nás.  

Metodická příručka, kterou vám předkládáme, vznikla po společné diskuzi členů Asociace češtinářů 

a členů metodického kabinetu českého jazyka a literatury vzniklého v rámci projektu SYPO. 

Prvotním cílem bylo ukázat, jak hodnotit písemné práce na základní i střední škole. Někteří autoři 

se netají tím, že čerpají ze zkušeností centrálních hodnotitelů CERMAT. Proto se i předkládaná 

hodnocení často nesou v duchu tzv. kriteriálního přístupu, který byl praktikován při centrálním 

hodnocení písemné státní maturitní zkoušky. Autoři jsou si zároveň plně vědomi skutečnosti, že se 

jedná pouze o jeden z možných přístupů.   

Prvotní myšlenka představit hodnocení byla postupně doplněna o další důležité aspekty, kterým 

není v procesu rozvoje a zadávání písemné (slohové) práce ve škole věnována náležitá pozornost. 

Jedná se o podobu zadání, jež zásadním způsobem podmiňuje proces tvorby žákovského textu 

a jeho hodnocení. Druhým aspektem je autenticita psaní. Mnohé písemné práce vznikají odtržené 

od reality. Domníváme se, že je to stav, jejž bychom měli společnými silami změnit.  

Možná jste si už všimli, že nepracujeme s označením slohová práce. Nepoužíváme ho úmyslně 

v celé metodické příručce. Nejenže totiž svádí k umělosti vznikajících žákovských textů (Kdy 

v reálném životě píšeme slohovou práci?), ale zároveň jakoby vylučuje to, že psaní má být zcela 

běžnou součástí výuky. Žáci by neměli psát pouze slohové práce, ale měli by psát texty. Pravidelně, 

často, přirozeně. Zároveň zmíněný termín omezuje možnosti zpracování textů, zvláště v souvislosti 

s aktuálními komunikačními kontexty. Usilujeme-li o autentičnost, pak bychom označení slohová 

práce měli zásadně omezit. Jak píše Whitneyová (zde na s. 78): „Použijte autentický jazyk k popisu

žánru. Žáci by neměli psát slohovou práci. Měli by psát cestovatelský příběh, recenzi knihy, poradní 

sloupek.“ Pro zachování určité kontinuity a zároveň univerzálnosti používáme v této metodické 

příručce označení písemná práce, byť ani ono – jak z uvedeného vyplývá – není dokonalé. 

Metodická příručka vedle příkladů hodnocení reálných žákovských textů (příspěvky R. Brejchové, 

A. Baumannové a M. Emmer Illové), přináší teoretický i praktický vhled na proces rozvoje

dovednosti psaní a zadávání a psaní písemné práce (příspěvek S. Štěpáníka) i inspiraci ze

zahraničí prostřednictvím překladu článku s českým názvem Aby to bylo opravdové: Důležitost

autentičnosti v hodinách psaní.
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Věříme, že právě tyto dva texty přimějí učitele, aby se zamysleli, do jaké míry při psaní písemné 

práce vytvářejí autentické komunikační situace, které jsou pro jejich žáky podnětné. Věříme, že 

společnými silami dospějeme k tomu, že psaní je otevřený proces, jehož cílem je pomoci žákům 

zdokonalovat se v oblasti komunikační kompetence a zároveň neodradit je z radosti vytvářet vlastní 

texty.   

Autentické zadání založené na reálné komunikační situaci je totiž nezbytným předpokladem pro 

autentické psaní. Snažíme se tedy přinést taková doporučení, která nabourávají klasické pojetí tzv. 

slohových prací, protože ty mají řadu limitů. Konkrétní tipy pro výuku naleznete v kapitole Od zadání 

k hodnocení písemné práce. Jejich forma vychází z komunikačního pojetí, klade důraz na účel textu, 

autorský záměr a zohledňuje recipienta textu.  

Metodická příručka je prvním vkladem Národního kabinetu Český jazyk a literatura k tématu, jež by 

mělo rezonovat češtinářskou veřejností. Věříme, že se společnými silami (tedy společně se čtenáři 

příručky – učiteli českého jazyka a literatury) vydáme na cestu, která povede k autentickému psaní 

v našich školách.  
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1. Stylistika a didaktika: co znamená řešení jejich vztahu pro výuku

češtiny?1

Stanislav Štěpáník 

Úvod 

Rozvoj komunikačních dovedností je významnou a přirozenou součástí všeho školního vzdělávání 

a tvoří základ pro budoucí uplatnění žáků v osobním i pracovním životě. Tuto skutečnost reflektují 

nejen mnohá zahraniční kurikula, ale rovněž aktuálně probíhající tzv. velká revize Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, a to tím, že mezi základní gramotnosti osvojované 

v základním vzdělávání zařazuje čtenářskou a pisatelskou gramotnost (srov. Hlavní směry…, 2022, 

s. 35). Rozvinutá komunikační kompetence mluvčích jazyka hraje významnou roli také při udržení

i kultivaci jazykové, resp. šířeji komunikační kultury, kterou můžeme dát do souvislosti s celkovou

kulturností společnosti. V jazyce totiž myslíme, jazykem jednáme a mj. právě jím utváříme realitu.

V procesu udržitelného rozvoje společnosti má podoba užívání jazyka zásadní význam; jazyk je 

součást nejen života společnosti, ale vůbec širokých ekosystémů, na nichž závisí život člověka 

(Gajda, 2017, s. 22). Nekulturnost v užívání jazyka (např. manipulaci, mlžení, jazykově-komunikační 

agresivitu, propagandu, lež či řeč nenávisti) lze z tohoto pohledu považovat za projevy neekologické, 

ba přímo toxické a jako takové ohrožující život člověka, společnosti, ekosystému (ibid.). Vidíme to 

každodenně v nejrůznějších sociálních oblastech; v mediálním prostoru, v komunikaci politiků, 

v komunikaci ve škole atd. V období pandemie i v současném období války na Ukrajině a v období 

blížící se předvolební kampaně pozorujeme, jaký vliv užívání jazyka má na jednotlivce i na celou 

společnost, jak utváří atmosféru ve společnosti, i jak se snaží některé skupiny nazýváním některých 

skutečností realitu ovlivnit, či ba přímo vytvořit (válka, invaze, bezprecedentní útok na suverénní 

stát, porušení základních ustanovení mezinárodního práva jsou označovány jako speciální vojenská 

operace, denacifikace atd., odpůrci nebo lidé, kteří nesouhlasí, jsou označováni jako nacisti či 

fašisti). To nejsou fenomény nijak nové, známe je samozřejmě i z doby minulé. V současnosti jsou 

ale zesílené existencí paralelního světa internetu a sociálních sítí a celkového zhrubnutí některých 

oblastí veřejného života. 

Z této podstaty rozvoj komunikačně-jazykových dovedností ve škole představuje problém 

kulturně, společensky i ekonomicky, a tudíž edukačně vysoce relevantní. 

K tomu, aby byl uživatel jazyka skutečně kompetentní, je třeba, aby ovládl celou řadu 

specializovaných znalostí a dovedností. Kompetence v určitém jazyce představuje soubor 

mentálních předpokladů sestávající z komplexu různých kompetencí (srov. Szymańska, 2016, s. 

181), a to jak na úrovni produkce, tak na úrovni recepce. Kultivovaný projev představuje důkaz 

o dovednosti diferencovaného fungování v jazyce, tzn. uživatel jazyka je schopen měnit svůj kód na

základě komunikační situace a komunikačního záměru, jinými slovy vybírat právě ty jazykové

prostředky, které jsou v dané situaci a k uskutečnění komunikačního záměru nejvhodnější. Kreativní

projev pak dokazuje dovednost produktivního (tvůrčího) zacházení s možnostmi jazyka.

1 Tato kapitola vychází z textu publikovaného v časopisu Jazyk a kultúra: Štěpáník, S. (2022). Interakční stylistika a její didaktické 

implikace. Jazyk a kultúra (v tisku). Původní text je upraven a rozšířen, některé části jsou doslovně přejaty, příp. přepracovány. 
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Základní otázku pro utváření učebního a vyučovacího prostředí českého jazyka v tomto smyslu 

představuje výběr obsahu výuky (a jeho následné didaktické uchopení) tak, aby při 

adekvátním způsobu didaktického zpracování skutečně vedl k rozvoji komunikační 

kompetence.  

Dovednosti funkčního psaní (lze též hovořit o pisatelské gramotnosti) se v oborové didaktice 

zaslouženě dostává velké pozornosti a je pro tuto metodickou příručku vybrána úmyslně: lze ji totiž 

považovat za jednu z nejkomplexnějších aktivit, kterou žáci ve výuce vykonávají, neboť vyžaduje 

zapojení složitých a rozmanitých kognitivních procesů a rovněž využití sociálních a jazykových 

dovedností a znalostí (Myhill et al., 2011, 2012; Klimovič, 2016); „dovednost psát předpokládá řadu 

dovedností speciálních, mj. i rozvinutou kompetenci jazykovou“ (Šebesta, 2005, s. 100). Kellogg 

(1999) kognitivní náročnost procesu psaní přirovnává k aktivitám vyžadujícím nejvyšší hladinu 

koncentrace (např. profesionální hru v šachy).  

Z komplexní povahy dovednosti produkovat text funkční v daném komunikačním kontextu 

a naplňující autorův komunikační záměr lze vyvodit, že to, o čem hovoříme v případě rozvoje 

dovednosti psaní, lze vztáhnout i na rozvoj ostatních komunikačních dovedností (tj. mluvení, 

naslouchání a čtení), a tedy rovněž na rozvoj komunikační kompetence jako celku, byť její vymezení 

je pochopitelně širší.  

Řešení kvality vyučovacího a učebního prostředí pro rozvoj pisatelské gramotnosti, jenž je tradičně 

a dominantně součástí komunikačně-slohové výchovy, tak pro oborovou didaktiku mateřského 

jazyka představuje závažný problém. 

1.1. Rozvoj dovednosti psaní a stylistika 

Ústřední otázku všech oborových didaktik představuje řešení vztahu vědního oboru, výuky a žáka; 

významnou roli hrají cíle vzdělávání a výběr obsahů k jejich dosahování. Pro jejich stanovení jsou 

relevantní čtyři roviny: (a) oboru (v teorii kurikula oborových obsahů), (b) kurikula (kurikulárních 

obsahů), (c) výuky (výukových obsahů) a (d) žáka (obsahů zvnitřněných žákem, tedy jeho znalosti, 

dovednosti a jeho další dispozice (Janík, Maňák, & Knecht, 2009, s. 37).  

1.1.1. 

Dějiny oborové didaktiky českého jazyka stojí na jejím těsném sepětí s mateřskou disciplínou, tj. 

s bohemistickou lingvistikou, přičemž tradičním zdrojem obsahu výuky češtiny je strukturalistická 

lingvistika, resp. popis systému spisovného jazyka zaměřený na jeho systémové či typologické 

vlastnosti – jeho gramatiku, slovní zásobu, zvukovou a pravopisnou stránku.  

Totéž platí i o obsahu komunikačně-slohové výchovy, v jejímž utváření hraje vedoucí úlohu 

strukturalistická stylistika. To konkrétně znamená, že obsah komunikačně-slohové výchovy na 

2. stupni základní školy je doposud dominantně systemizován na podkladě slohových útvarů, na

3. stupni na podkladě funkčních stylů, byť i zde může převládat pojetí dle slohových útvarů, a to

především na základě tzv. washback-effectu podoby maturitních písemných prací (srov. Štěpáník,

2018).

Toto pojetí je z hlediska systemizace obsahu školní výuky bezesporu výhodné, protože je 

nekomplikované, přehledné, poměrně lehce uchopitelné. Strukturalistická stylistika pracuje 
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s deduktivně konstruovanými invariantami platnými „jako východiskové mustry pro třídění 

a profilování stylů, žánrů či textů“ (Orgoňová, 2020, s. 58). Pro školní účely jsou výhodou takto 

chápané stylistické teorie stabilita a akontextovost modelů (Orgoňová, 2020, s. 58), „čistota“ 

a nekomplikovanost předmětu, jenž se stává předmětem zkoumání, resp. výuky. Učiteli jsou 

k dispozici schémata stylových a úžeji jazykových vlastností ideálních textů, která zprostředkovává 

žákům. Takový obsah se poměrně snadno vyučuje, protože je pamětně osvojitelný, i hodnotí, 

protože představuje jasně danou množinu. 

1.1.2.  

Toto pojetí ale ve školské praxi naráží také na některé dosti závažné limity. 

1.1.2.1. 

V praxi školy komunikačně-slohová výchova stále často představuje sloh a jako taková inklinuje 

k pojetí nauky o slohu. Od žáků se očekává osvojení teoretických modelů textů, jejich typických rysů: 

např. úvaha má obsahovat nadpis, úvod, stať a závěr, otázku a odpověď na ni, argumenty pro 

a proti, výrazy myslím si, domnívám se, podle mě…, neutrální jazyk; charakteristika má obsahovat 

„barvitý jazyk“, přirovnání a metafory, nemají se v ní opakovat spojka a a tvary sloves být a mít 

a „žádoucí je použít jazyk spisovný a gramaticky správný“2 apod. Takto k rozvoji dovednosti psaní 

přistupují i nejnovější učebnice, které některá překonaná pojetí (např. dělení na úvod – stať – závěr) 

recyklují, znovu resuscitují a utvrzují je tím ve školské praxi (srov. např. pracovní sešity nazvané 

Sloh nakladatelství Taktik). 

Od žákovských textů se pak očekává aplikace těchto modelů a podle míry jejich naplnění jsou texty 

rovněž hodnoceny. Avšak tato pravidla nelze absolutizovat na všechny texty daného druhu, protože 

vždy záleží na funkci textu v daném komunikačním kontextu. Nauka o slohu toto ale reflektuje 

jen velmi omezeně, příp. vůbec a redukuje výuku na zapamatování výčtů teoretických charakteristik 

a jejich následnou často mechanickou aplikaci: srov. umělý, pro drtivou většinu autentických textů 

nefunkční, ale přitom školním požadavkům zcela vyhovující úvod k úvaze žákyně 1. ročníku SŠ: Je 

reklama škodlivá? To je téma, nad kterým se budu v této slohové práci zamýšlet.  

Před zaměřením slohově-komunikační výchovy na naučení slohu varovala M. Čechová už v r. 1985 

(a později též 1998); naopak za cíl výuky už tehdy autorka považovala „rozvíjení slohových 

schopností“: má tedy jít o slohovou výchovu, nikoliv o slohové vzdělání (Čechová, 1985, s. 17; 

později výchovu komunikační a slohovou – Čechová, 1998).  

Nauka o slohu představuje formalizovaný teoretický výcvik o textech spíše než v textech 

a z tohoto důvodu je její funkčnost pro rozvoj praktických textotvorných dovedností žáků 

omezená. 

1.1.2.2. 

Strukturalistické pojetí rovněž zjednostraňuje textotvorný proces na vztah autor (žák) – text (a jeho 

teoretický model). Tvorba textu je nahlížena jako monologická aktivita: jako „monology jediného 

2 Převzato z https://www.pravopisne.cz/2019/01/slohovy-utvar-uvaha/ a https://www.pravopisne.cz/2019/01/slohovy-utvar-

charakteristika/; cit. 26. 6. 2022. 
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tvůrce, který svým textem jako by „odrážel“ objektivní realitu s využitím stabilních schémat či 

modelových způsobů tvorby textů, tedy pomocí jasně vymezené hrstky jazykových stylů“ (Orgoňová, 

2013, s. 295).  

Takový postup může mít své opodstatnění v počátečních fázích rozvoje psaní, tedy na nižším stupni 

školy, neboť zde dochází ke kultivaci dovednosti text adekvátně zpracovat nejen obsahově, ale 

rovněž formálně (více k rozvoji dovednosti psaní na 1. stupni základní školy in Hájková, 2008, 2021). 

Zároveň ale už zde (a tento limit se s vyššími ročníky dále stupňuje) skýtá nebezpečí, že neúplnost 

komunikačního procesu modelovaného ve škole – tedy nedostatečný důraz na funkci textu, na 

komunikační záměry a konkrétní způsoby jejich realizace v textu a především komunikační účinky 

textu ve vztahu k adresátovi, tedy celková komunikační fiktivnost – mají za následek umělost 

žákovských textů, normativnost a matricovost rozvoje dovednosti psaní (Wiśniewska & 

Karwatowska, 1998).  

V tvorbě žáka se pak očekává především naplnění osvojených teoretických modelů, podle matrice 

je pak výsledný text rovněž hodnocen (např. Použil/a v úvaze řečnickou otázku? Použil/a spisovnou 

češtinu? Použil/a ve vypravování přímou řeč?, a to bez ohledu na jejich funkci/funkčnost 

v konkrétním textu – viz příklad výše). Posouzení reálné role/funkce textu v interakci se význam 

nepřisuzuje – a vzhledem k časté neukotvenosti textu v jakékoliv komunikační situaci (např. Napište 

úvahu na téma…; Napište charakteristiku postavy… apod.) to ani není možné. Tato „poměrně 

vysoká úroveň abstrakce s sebou nese riziko zjednodušení existující jazykově-sociální reality, ba až 

odtrhnutí se od ní“ (Slančová, 2003, s. 217).  

Komunikačně-slohová výchova, resp. rozvoj psaní tak postrádají prostor pro rozvoj osobnosti 

a kreativity žáka prostřednictvím psaní (Čechová, 1998) či pro využití tvorby psaním jako prostředku 

poznávání (Slavík, Chrz, & Štech, 2013). Nepřistupují k psaní jako k funkční komunikační aktivitě 

(srov. Šebesta, 2005; Klimovič, 2020; Palenčárová, Kesselová, & Kupcová, 2003, s. 21–22) 

a neaplikují procesuální přístup k němu (srov. Slančová, 2019, s. 611–615). Účel i potenciál 

rozvoje psaní jsou pak do značné míry redukovány.  

1.1.2.3. 

Jazykově-komunikační realita se dynamicky proměňuje, v komunikační praxi pozorujeme obrat 

k mluvenosti a expanzi mluvenosti do všech komunikačních sfér (Čmejrková, 1997; Čmejrková 

& Hoffmannová, 2011; Hoffmannová et al., 2016). „Rozmývá a rozvolňuje (se) vztah soukromosti 

a veřejnosti, psanosti a mluvenosti, spisovnosti a nespisovnosti“ (Schneiderová, 2020, s. 87). Nejen 

u nás pozorujeme rozvolňování norem, benevolenci v (jazykovém) chování, demokratizaci jazyka

(Čmejrková, 2008, s. 72–73), proměny v postavení spisovné češtiny (Svobodová et al., 2011, s. 11),

či dokonce vulgarizaci standardních hodnot (Palková, 2008/2009, s. 19).

Dnešní užívání jazyka se vyznačuje rovněž různorodostí sémiotickou, tzn. prolínáním textu, obrazu, 

zvuku, animací atd. (Saicová Římalová, 2020). Zvlášť v elektronických komunikátech pozorujeme 

ústup textu před obrazem (např. posty na Instagramu), dnes už zcela běžně videem (děti a mládež 

dnes preferují videa na TikToku). 

Právě s tím souvisejí nové druhy kompetentnosti i nekompetentnosti (nejen) dětí a mládeže v oblasti 

komunikační kompetence: v digitálním světě se mladí lidé pohybují volněji a přirozeněji než 

generace starší, jsou rychlejší a zvyklí na vyšší tempo, nelineárnost a zkratkovitost, oceňují 
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individualismus (ten se může mj. projevovat jako jazyková originalita), nepociťují omezení češtinou 

a českým prostředím, volně se pohybují i v prostředích jinojazyčných (Niesporek-Szamburska, 

2010, s. 172–173).  

Na druhé straně ale stojí nebývalá nekompetentnost: nekompetentnost v oblasti jazykového kódu 

(omezenost jazykového kódu dětí a mládeže), v oblasti jazykové normy a normy zápisu (zvláště 

výrazná v rozpadu pravopisné kompetence žáků), v oblasti stylu (mluvenost, pokles stylové normy, 

pronikání nespisovného jazyka do všech typů projevů, neschopnost přepínat kód), v oblasti textu 

(problémy s větnou stavbou, s koherencí textu atd.) nebo v oblasti řečové etikety a řečového 

chování obecně (vulgárnost, nedostatek respektu ke komunikačnímu partnerovi, neuctivost, 

agresivita apod.) (Nocoń, 2018, s. 132). 

Už v Didaktice češtiny Čechová a Styblík (1989) učitele upozorňovali, že žádný slohový útvar ani 

funkční styl se v reálné komunikaci nevyskytují ve svých teoretických vymezeních v „čisté podobě“. 

Od té doby se v souvislosti s výše zmíněnými proměnami podob komunikace hranice mezi 

slohovými útvary či funkčními styly ještě více rozmělnily, některé novější komunikační žánry jsou do 

těchto kategorií v podstatě nezařaditelné. Některá zahraniční kurikula reflektují, že ani tradičně 

vymezené komunikační dovednosti na podoby dnešní komunikace nestačí. Zvláště aspekt 

multimodálnosti pak zohledňují zařazením dalších dovedností – např. australské kurikulum zavádí 

dovednosti nazvané viewing (nahlížení – překlad S. Š.) a creating (tvoření – překlad S. Š.).3 

1.1.2.4. Shrnutí 

Z uvedeného je zřejmé, že tradiční systemizace slohově-komunikační výchovy dle slohových útvarů 

či funkčních stylů na 2. a 3. stupni škol pouze omezeně reflektuje aktuální vývoj v oboru a že celkové 

obsahové a metodické pojetí slohově-komunikační edukace má své rezervy a je třeba ho kriticky 

reflektovat a na základě toho rozvíjet o další aspekty současného poznání stylistiky.  

1.2. Rozvoj dovednosti psaní a žák 

Uvažování o určité vzdělávací oblasti a uchopení její výuky se nemůže odvíjet pouze od mateřské 

vědní disciplíny. K naplnění teze, že škola není institucí, která pouze zprostředkovává určité 

zjednodušené formy vědeckého poznání, je zapotřebí za rovnocenný zdroj považovat také 

perspektivu žáka. 

První zkušenosti s psaním děti zpravidla nabývají v neškolním prostředí interakcí se členy rodiny či 

vrstevníky. Psaní tak pro ně od počátku přirozeně znamená „dialogickou činnost, která představuje 

společné dílo v sociální interakci“ (Christianakis, 2011, s. 26). Takové texty mají přirozeně konkrétní 

komunikační funkci – objevují se jako prostředek utváření významů v interakci s komunikačním 

partnerem v určité komunikační situaci. Tím, že dítě v domácím prostředí při tvoření textu přirozeně 

reaguje na různé druhy vyjádření, nejen verbální, ale také vizuální nebo zvukové, dochází k tomu, 

že je od počátků textotvorný proces dítěte sycen „šíří i hloubkou sémiotických kvalit, čímž je 

podporován vývoj síly a svobody vyjádření“ (Jones, 2015, s. 65). 

3 Část key ideas; dostupné on-line na <https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/english/key-ideas/#>; cit. 30. 6. 

2018. 
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Ve školní výuce se psaní postupně formalizuje, pisatelské úlohy se stávají složitější, jejich hodnocení 

se zpřísňuje a nároky na kvalitu textů se zvyšují. Měřítkem hodnocení textů se stává především 

dodržování předepsaných textových tvarů a jazykové normy, tedy představa správnosti, která 

v práci učitelů současných i budoucích stále výrazně dominuje. Správnost je v českém prostředí 

tradičně spjata se spisovností, ve škole často univerzálně napříč funkcemi i útvary, 

a dodržováním kodifikace, ve škole zvláště pravidel pravopisu, včetně interpunkce (srov. Čechová 

& Styblík, 1998, s. 171), a dále v oblasti formálního tvarosloví (srov. Nebeská, 2017; Svobodová et 

al., 2011).4  

Tento parametr „jasně dominuje“ i ve „veřejně registrovatelných hodnotících reakcích na 

komunikační projevy“ (Dolník, 2020, s. 13), a to přesto, že v lingvistice je představa jazykové 

správnosti překonaná, lingvistika prezentuje řadu sociálně, kognitivně, komunikačně 

a pragmaticky orientovaných výzkumů (ibid.) a toto zohledňuje i oborová didaktika českého jazyka 

(srov. Čechová & Styblík, 1998). Za základní vlastnost komunikační kultury je mnohdy stále 

považováno důsledné dodržování kodifikované normy (Dolník, 2020), což se zásadně projevuje také 

ve výuce českého jazyka. 

Ve studii Obsah vs. forma: jak forma ovlivňuje učitelovo hodnocení žákovských textů (Štěpáník, 

2021) jsem popisoval napětí mezi hodnocením obsahu a formy v písemných pracích žáků. Ukázalo 

se, že forma mnohdy v hodnocení učitelů převládá nad hodnocením obsahu – přitom právě to by 

mělo být v popředí, protože text je prostředkem vyjádření určité myšlenky a interakce se čtenářem.  

Vypravování žáka 7. třídy základní školy, na kterém jsem se snažil toto napětí ukázat, po opravě 

učitelkou vypadalo takto: 

4 Svobodová (2003, s. 97) hovoří o školské jazykové normě, tj. „učiteli prosazovaném pro školu a výuku 

upraveném jazykovém úzu, oproštěném od dobových i mluvenostních rysů“, někdy přecházející až k jakési 

umělé podobě češtiny, k hyperkorektnosti ve školském pojetí (Svobodová, 2003, s. 56); ze zkoumaných 

žákovských prací srov. např. Ostatní zase telefonují, pípají jim mobily a oni ve snaze je vyndat ze svých kapes 

můžou některým z nás přidělat zranění, nebo nás rozčílit, a to celkem zbytečně. (K. P., 8. třída) – učitelka 

opravila stylově nižší, avšak plně spisovný tvar můžou na stylově vyšší tvar mohou; Taky si myslím, že učitelé 

někdy ztratí nervy a bez vážnějšího důvodu rozdávají poznámky, což některé žáky i jejich rodiče naštve a jsou 

z toho doma i ve škole zbytečné problémy. (J. M., 8. třída) – učitelka opravila stylově nižší, avšak plně spisovný 

tvar taky na stylově vyšší také (identický problém jako ve výzkumu Svobodové, 2003); Potom nás učitelé 

rozdělili do pokojů a šlo se na oběd do jídelny. Oběd nebyl sice nic moc, ale všechno jsem snědl, neboť jsem 

měl velký hlad. (J. M., 9. třída) – příklad demonstruje nerozlišování stylu v písemném projevu žáka, který užívá 

knižní spojku neboť, aniž by posoudil, jestli je pro daný text vhodná (o autorskou stylizaci se zde nejednalo). 
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Zdroj: Štěpáník (2021, s. 117–118) 
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Komentář: 

Napínavý a hezký příběh. Chybí odstavce, přímá řeč. Používáš nespisovné tvary. Máš mnoho 

pravopisných chyb. 

Sloh: dobře 

Pravopis: nedostatečně 

Je nesporné, že formálně je tento text na nízké úrovni. Avšak obsahově je vynikající: jde o skutečné 

vypravování, s gradací děje, se zápletkou, vhodným rozuzlením, některými velmi originálními 

motivy. Vynikající vyjádření žáka 7. třídy, funkční vypravování.  

Omezme zde komentář hodnocení pouze na dva hlavní motivy (zájemce o větší míru detailu 

odkazuji na uvedenou studii): 

(1) Na co je kladen důraz? Z komentářů učitelky je zřejmé, že v opravě nejenže kvality obsahu nijak

nevnímá a že nedostatečně reflektuje funkci textu, ale rovněž absolutizuje pravopis

a spisovnost (redukce celého klasifikačního stupně pouze na pravopisnou složku). Proč by se

ve vypravování jako uměleckém textu nemohly vyskytovat hovorové či nespisovné výrazy, jsou-

li užity funkčně? Vždyť řada vysoce ceněných textů českých klasiků je napsaná hovorovou či

nespisovnou češtinou. Znamená snad, že se autoři vyjadřují špatně? Či nesprávně?

(2) Jaká je kvalita zpětné vazby pro žáka? Opravami písemných prací žáků trávíme mnoho hodin,

nezřídka dny i týdny. Zcela jistě poskytovanou zpětnou vazbou usilujeme o to, aby příští

písemný výkon žáka byl lepší. Uvažujme nad poskytnutou zpětnou vazbou k výše uvedené

práci: Jak tyto opravy zlepšují psaní žáka v budoucnu? Co si z nich pro své další psaní odnáší?

Rozumí tomu, co znamenají? Vytýká se absence odstavců – bude žák vědět, jak je příště

vytvořit? Vytýká se absence přímé řeči – bude žák příště vědět, kdy a za jakým účelem ji má

užít? Vytýkají se nespisovné tvary – co je na nich špatně a jak je užívat funkčně? Konstatuje se

mnoho pravopisných chyb – žák jistě ví, že s pravopisem má problém; zlepší toto konstatování

jeho pravopisnou kompetenci?

Navíc je nesporné, že motivaci žáka k dalšímu psaní tato zpětná vazba poškodí. 

Efekty jsou z dlouhodobého hlediska zjevné: psaní ve škole se postupně stává méně spontánní, 

přirozené, tvořivé, ztrácí se jeho interaktivní podstata, do popředí se dostává forma namísto obsahu. 

Takový přístup má za následek nejen pokles zájmu o psaní ze strany žáků, naopak posiluje 

představu psaní jako rutinní činnosti, ale také obavy, strach z neúspěchu a u některých dokonce 

odpor (Boscolo, 2009). Psaní se pak může stát aktivitou šablonovitou, hlavní kritérium tvorby 

i hodnocení textů představuje naplnění předepsaného vzorce, čímž se značně oslabuje jeho 

praktický význam a klesá motivace žáků. 

Vnímání psaní jako náročné, či dokonce nezvládnutelné aktivity je o to silnější u těch žáků, kteří se 

pro psaní necítí dostatečně nadaní. To mohou být žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí, žáci 

se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci s odlišným mateřským jazykem, ale stejně tak žáci 

intaktní. Motivace k psaní, ale i mluvení, resp. jakémukoliv způsobu sebevyjádření, je přitom 

z hlediska rozvoje osobnosti, ale také naplnění cílů výuky mateřštiny stěžejní (srov. Čechová, 1985, 
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1998; Skalková, 1999), stejně jako potřeba úspěchu, jejíž dlouhodobé nenaplnění vede k frustraci, 

úzkosti, strachu, nezájmu atd.  

Všestrannost textotvorného procesu má významný potenciál nejen vzhledem k naplňování 

komunikačních cílů, ale tím, že vyžaduje zapojení složitých a rozmanitých kognitivních procesů 

a rovněž využití sociálních a jazykových dovedností a znalostí, vede také k rozvoji myšlení žáka, 

tedy naplňování cílů kognitivních. Žákovský text tak představuje artefakt značně komplexní, který 

v sobě zahrnuje nejen míru zvládání komunikační kompetence (či snad velmi úzce školního 

jazykového učiva), ale celou osobnost žáka – jeho motivaci, vlastnosti, názory, postoje, city, zájmy, 

kognitivní úsilí atd.  

Pro hodnocení textu je proto stěžejní vidět jej jako mnohovrstevnatý výsledek komunikační 

aktivity. Hodnocení písemného projevu žáka je činnost velmi náročná, protože učitel posuzuje hned 

několik vrstev textu: oblast tematicko-obsahovou (obsah práce vzhledem k tématu; rozpracování 

tématu, myšlenky, argumentace, projevené názory a postoje atd. – sémantický text), oblast slohovou 

(způsob zpracování tematicko-obsahové stránky projevu, kompozice, soudržnost, vhodnost užitých 

jazykových prostředků vzhledem ke komunikační situaci a ke komunikačnímu záměru atd. – 

pragmatický text), oblast jazykovou v užším slova smyslu (lexikální, gramatická a pravopisná kvalita 

písemné (slohové) práce – mluvnický text; srov. Čechová, 1998, s. 174–176); jednotlivé složky lze 

znázornit následovně (dle Żydek-Bednarczuk, 2002, s. 357, upraveno): 

1.2.1. Shrnutí 

Psaní je způsob poznávání, neboť proces tvorby textu je ve svém průběhu doprovázen také učením 

(Slavík, Chrz, & Štech et al., 2013, s. 12). „Žák musí obsah uchopit sobě vlastním způsobem, aby 

ŽÁKOVSKÝ 
TEXT
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komunikační akt

situace

interakce

styl

MLUVNICKÝ TEXT

morfologie

lexikum
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jej mohl zvládnout, a musí se o něm dorozumět, aby mu mohl porozumět. Tím jej zasazuje do 

aktuálního kontextu a připisuje mu vlastní rozvrh vnitřních strukturních vztahů nebo vnějších 

souvislostí. V tomto smyslu jej vždy znovu tvoří, aby jej mohl poznávat“ (ibid., s. 16). Psaní tak slouží 

rovněž jako prostředek sebevyjádření, v textu se projevuje osobnost žáka.  

Autenticita v rozvoji psaní, reflektující reálné komunikační procesy, komunikační potřeby 

žáků a jejich aktuální kognitivní predispozice, a to jak při formování a realizaci učebních úloh 

pro psaní, tak i při hodnocení písemných prací žáků je klíčová pro efektivní rozvoj 

komunikační kompetence. 

1.3. Příklad: úvaha 

Příklad, na němž demonstrujme uvedené problémy, je jeden z tradičně vyučovaných slohových 

útvarů: úvaha. Většinou je zařazována do vyšších ročníků základní školy (8. či 9. třída základní 

školy), běžná je na škole střední. Cílem má být vést žáka k hlubšímu myšlení a hledání přiměřeného 

vyjádření náročnějších myšlenek (Svoboda, 1977, s. 277). „V tématu o úvaze se žák tedy učí 

vyjadřovat úvahový proces, tj. klást otázky, analyzovat problémy, vyvozovat závěry, naznačovat 

a zdůvodňovat možné řešení“ (ibid.). Tím má úvaha velmi blízko k výkladu, tedy útvaru z odborné 

komunikační sféry: oba útvary mají za úkol zprostředkování poznatků. Základní rozdíl mezi nimi však 

spočívá v tom, že úvaha je založena na subjektivním přístupu autora k dané sumě poznání – méně 

proto popisuje a více rozvažuje a hodnotí; věcný obsah slouží jako východisko pro názory, postoje, 

hodnocení, argumentaci. Argumentace, tedy výstavba argumentů a názorů za pomoci 

argumentačních prostředků, hodnocení skutečností pomocí prostředků subjektivně hodnotících, 

zaujímání postojů atd., tedy hraje stěžejní roli a měla by být organickou součástí výuky. 

Úvaha může nabývat různých funkcí: funkci odborně sdělnou, resp. vzdělávací, ale také funkci 

persvazivní, někdy též esteticky sdělnou. Od funkce textu s úvahovými prvky (aplikujícího úvahový 

postup) se pak odvíjí míra subjektivity autora i kompozice a stylizace daného textu. Tím, že úvaha 

patří do všech funkčních oblastí, představuje projev jazykově i funkčně značně rozmanitý (Styblík et 

al., 2007, s. 233–234). Účelem úvahy je podněcovat diskuzi nebo polemiku, tudíž její ráz je 

z podstaty zcela závislý na autorovi (ibid., s. 233). 

Právě s ohledem na značnou rozmanitost funkcí úvahy se v lingvistické (stylistické) literatuře hovoří 

primárně o úvahovém postupu5; stylistika tím reflektuje značnou funkční omezenost vymezení úvahy 

jako samostatného slohového útvaru. Tak jako se totiž celá řada slohových útvarů v běžné 

komunikaci vyskytuje v čisté podobě zcela výjimečně, i slohové postupy se při stylizaci projevu 

vzájemně prolínají: vyskytují se „vedle sebe a v návaznosti na sebe“ (Čechová et al., 2011, s. 407). 

Úvaha tak představuje fenomén, který se prolíná různými komunikačními oblastmi. Úvahový postup 

se může objevit v komunikační sféře odborné jako odborná úvahová stať, ve sféře literární 

komunikace v podobě eseje či obecně jako prostředek poetizace uměleckého textu, snad nejčastěji 

však ve sféře mediální komunikace jako komentář, fejeton, sloupek, glosa, komentovaná zpráva 

nebo součást reportáže. Úvahový postup se tedy často kombinuje s postupem výkladovým nebo 

5 Slohový postup se vymezuje jako „základní linie výstavby textu v rovině tematické i jazykové“, resp. makrokompozice jazykového 

projevu (Krčmová, 2017). Slohové útvary pak představují konkretizaci slohových postupů. 
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vyprávěcím; základním hlediskem pro její hodnocení musí být funkce komunikátu a komunikační 

sféra. 

Pro demonstraci pojednávaných problémů jsem vybral dva autentické žákovské texty, které vznikly 

jako školní slohové práce. Jedná se o práce zcela běžné, nijak extrémní. Obě pocházejí z pražských 

škol. Do podoby obou textů vstupuje řada faktorů, mj. osobnost autora, okolnosti psaní, postupy 

aplikované v přechozí výuce, příprava žáků na zpracování daného tématu a v neposlední řadě samo 

zvolené téma práce. Fakt, že se zaměřuji pouze na výsledek činnosti, nikoliv průběh textotvorného 

procesu, je limitující. I za těchto podmínek však následující výklad ukazuje možnosti a limity 

současných školních přístupů k psaní. 

Text 1. Práce žáka J. K., 8. třída základní školy 
Zdroj: archiv autora  

 

Hromadná doprava a cestující  

Žiji v hlavním městě Praze, kde se můžeme setkat s dopravními prostředky – tramvajemi, autobusy 

a metrem. 

Nejrozšířenější a nejstarší povrchovou dopravou jsou tramvaje. Ty dodnes jezdí centrem města 

a zároveň vedou až do okrajových částí města. Tato doprava patří k nejčistším a nejekologičtějším 

způsobům dopravy. V současnosti dochází k stálému rozšiřování tramvajových tratí, na rozdíl od let 

minulých, kdy docházelo k rušení. Za svou dobu prošly obnovu nejen co se týká vzhledu, ale 

i pohodlí pro cestující. Nevýhodou je že, v letních měsících není zajištěno dobré větrání. 

Mimo centrum Prahy je používána k přepravě cestujících autobusová doprava. Tato doprava patří 

k nejméně ekologickým. Její hlavní výhodou je, že se nejrychleji přizpůsobí stavebním požadavkům 

stále se rozšiřujícího města. I autobusy postupně změnily svůj vzhled. Byly zavedeny nové 

nízkopodlažní autobusy, které umožňují snadné nastupování a vystupování starým lidem, 

maminkám s kočárky a invalidům. 

Nejnovějším dopravním prostředkem, který se v Praze používá je podzemní dráha – metro. Jeho 

největší výhodou je, že dokáže přepravit velký počet lidí z jednoho konce města na druhý. Je to 

nejrychlejší a nejvíce využívaný hromadný prostředek. To jsme všichni poznali v době, kdy velká 

část metra byla zatopená a lidé museli využívat jen povrchovou dopravu. Metro patří mezi nejčistší 

dopravní prostředky, neboť se jeho stanice i vozy denně v noci uklízí. 

Já nejvíce k cestování po Praze využívám metro nebo autobus. Oba tyto dopravním prostředky mám 

nejblíže dostupné ke svému bydlišti. 

Uvedený text obsahuje určité množství faktických informací, avšak to, co tvoří úvahu úvahou, tedy 

hodnocení, subjektivní přístup, vlastní postřehy, názory, postoje chybí, text nijak nepropojuje 

výkladový a úvahový postup. Protože hodnoticí složka chybí, jde spíše o prostý popis než analýzu 

nebo argumentaci pro nějaké stanovisko, jsou shrnuty známé informace, text nepřináší nic 

originálního.  

Žák postupuje schématem uvádění výhod a nevýhod, zřetelně doporučeným ve výuce jako postup, 

který zaručuje jasně strukturovaný a vyvážený přístup k věci, ale aplikuje ho natolik mechanicky, že 

není jasné, k čemu směřuje. Totéž se týká formálního dodržení schématu úvod – stať – závěr, s nímž 
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se ve výuce stále operuje. Poslední odstavec s předchozím textem nijak nesouvisí a jen dokládá 

zmíněné formální rámování. Základní problém textu spočívá v úplné absenci jeho funkce. Není 

zřejmé, proč tento text vůbec vznikl (kromě splnění školní úlohy), komu je určen, jak by fungoval 

v případě interakce s příjemcem (a jakým vůbec?). Jde o příklad vysoce formálního psaní – avšak 

nikoliv ze žákovy vůle. 

Text 2. Práce žáka P. S., 4. ročník čtyřletého gymnázia 

zdroj: archiv autora 

Můj život za deset let (úvaha) 

Jak bude vypadat můj život za deset let? Kdo to ví? A pokud to někdo ví, tak bych to rád znal. Ano, 

je to velice zajímavé zamyslet se nad svou budoucností. Jsem toho názoru, že není ani tak důležité 

znát to, co budu jednou v životě dělat, čím si budu vydělávat, ale spíše jaké budou mé životní 

postoje, hodnoty a názory. Jistě, nejspíš byste namítali, že aby člověk vůbec mohl zastávat názory, 

ať své či někoho jiného, musí mít zázemí, vzdělání hodné problematiky, na níž má názor, bohužel 

v dnešní době i „tučný balík“ peněz a samozřejmě v neposlední řadě i nějaké ty známosti. A právě 

proto jsou důležité mravní zásady a určité postoje ke společnosti, které bych si rád i na dalších 

přinejmenším deset let ponechal. 

Takto bych mohl pokračovat do nekonečna, až by jsem se přehoupl od rozkrývání své budoucnosti 

do fantazírování o vesmíru či zbytečností vyučovat matematiku na středních školách. A to by jste 

co? Nechtěli. Už v začátku jsem „nakousl“, že není až tak důležité, co budu dělat, ale opravdu 

důležité, co sami jistě uznáte, je to, aby mě či vás, když to vezmu obecně, bavila naše budoucí 

činnost. Domnívám se, že ale jen toto není alfou a omegou života. Jistě, i v zaměstnání člověk tráví 

spoustu času a poznává při něm nové lidi, ale když má člověk štěstí, může se věnovat spousta 

volnočasovým aktivitám. Jelikož jsem toho názoru, že opravdové přátelství či láska by měla být 

náplní každého života. A proti tomuto snad nikdo nemůže nic říct. Snad jen psychopaté, politici a jiná 

nebezpečná stvoření. 

Ať můj život bude vypadat za deset let jakkoli, doufám, že vždy se zachovám svou tvář. Což je 

vlastnost, kterou jen tak někdo nemá. Někdo ji kdysi měl, ale ztratil ji a někdo naopak ji může znovu 

nalézt.  

A co vaše pocity? Máte vlastnosti hodné správného člověka? Doufám, že ano, a i když ne, tak se za 

to stejně nezavírá, takže se spíše zamyslete. Já už jsem to udělal. 

V práci zřetelně vidíme, že autor na vysoké úrovni kognitivní vyspělosti, jímž žák ve 4. ročníku 

gymnázia bezesporu je, zřetelně cítí potřebu recipienta. To se projevuje tím, že kohosi oslovuje, 

s někým komunikuje – avšak není jasné s kým, protože recipient textu nebyl v zadání nijak určen. 

Stejně tak způsobem zpracování dává najevo absenci funkce textu (píšeme s nějakým účelem): text 

je formální až nesmyslný, obsahově prázdný, nekoherentní, formálně nepropracovaný, v podstatě 

náhodný. Obsah vyplňuje slovní vata, neustálé opakování téhož, natahování obsahově prázdného 

textu, spousta prázdných slov a vět; celkové vyznění textu je vůči zadané úloze až protestní. 

Z hlediska formy žák postupuje dle naučené matrice: užívá řečnickou otázku, dává výzvu 

k zamyšlení, užívá slovesa myslet, znát, vědět, zamyslet se…. Tyto jazykové prostředky ale užívá 

formálně a v podstatě nefunkčně. 
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Projevuje se absence motivace k psaní, žák píše proto, že potřebuje splnit školní úlohu, komunikační 

funkce i promyšlený obsah textu zcela absentují. Nedokonalost je opět z velké části dána 

parametry výuky. 

Záměrně jsem zvolil texty téhož žánru, aby bylo zcela zřejmé, jak, příp. zdali vůbec postupuje vývoj 

rozvoje dovednosti psaní mezi jednotlivými ročníky, resp. jednotlivými stupni vzdělávání (srov. 

Wiśniewska & Karwatowska, 1998). 

Oba texty vykazují tytéž nedostatky: ani jedna z prací není vystavěna na argumentech, ani jedna 

z prací neprokazuje, že by jejich autoři ovládli dovednost argumentace, která by přitom měla být 

jedním z hlavních výsledků nácviku psaní úvahy. Obě práce jsou schematické, pro mezilidskou 

interakci nefunkční.  

Tyto nedostatky jsou způsobeny především tím, že v obou případech jsou texty abstrahovány 

od komunikačního kontextu, a tak není zřetelná jejich funkce. Zadání neumožňuje žákovi 

pochopit, k čemu má text sloužit: tj. proč žák má uvažovat, s kým prostřednictvím textu 

komunikuje, s jakým záměrem, za jakým účelem. Samostatné vydělení úvahy, jako izolovaného 

slohového útvaru abstrahovaného od komunikačního kontextu – stejně jako mnohých dalších 

slohových útvarů (např. charakteristika či líčení) je značně problematické.6 

Práce žáka 8. třídy základní školy a 4. ročníku střední školy tomto ohledu vykazují tytéž nedostatky. 

Problém je však rozsáhlejší: nezasahuje totiž jen způsob rozvoje komunikačních dovedností žáků, 

ale také kognitivních schopností. Výuka nedostatečně reflektuje aktuální kognitivní vyspělost žáků, 

resp. proces jejich kognitivního vyspívání. 

1.3.1. Diskuze a závěr 

Z uvedeného je zřetelné, že vyučovací a učební prostředí komunikačně-slohové výchovy 

(v propojení s výchovou jazykovou – k tomu srov. Štěpáník et al., 2020) čelí výzvám, které 

předznamenávají jeho poměrně zásadní rekonstrukci. Základní východiska pro ni mohou 

poskytnout: 

(a) interakční/interaktivní (Orgoňová & Bohunická, 2018; Slančová, 2003) stylistika, chápaná jako

věda o verbálně-neverbálním chování lidí v dialogické interakci při tvorbě komunikátu

(Orgoňová & Bohunická, 2018, s. 26). Reflektuje se tak pragmatizace stylistiky, dialogičnost

a multimodálnost komunikace, reálnost komunikačního procesu. Daleko více by měl být ve

výuce kladen důraz na recipientskou stránku komunikace, protože jedině tak mohou žáci v roli

produktorů komunikátů sledovat, „jaké následky mají způsoby komunikace a komunikační

praktiky“ (Dolník, 2020, s. 12);

(b) respektování ontogenetických dispozic žáků a aktuálního stavu jejich kognitivních funkcí při

rozvoji komunikačních dovedností, zvýraznění autenticity rozvoje komunikační kompetence

a uchovávání celistvosti textotvorného procesu ve všech jeho fázích (srov. Čechová, 1998,

6 Právě proto většina středoškolských učebnic úvahu ukazuje v jejím rozpětí – např. J. Kostečka ji ve svých učebnicích pro gymnázia 

zařazuje buď jako součást esejistického stylu (kombinace odborného, uměleckého a publicistického stylu, tedy úvahy, výkladu 

a komentáře; učebnice pro 4. ročník) nebo jako součást odborného stylu (odborná úvaha; učebnice pro 3. ročník). Srov. též zadání 

písemné práce u maturitní zkoušky: Napište článek s úvahovými prvky; Napište vypravování s prvky charakteristiky apod., která jasně 

indikují vzájemné žánrové prolínání. 
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s. 147–150). To předznamenává proměnu obsahu i způsobu jeho didaktického ztvárnění ve

výuce. Rámec pro to poskytují prekonceptuální báze žáka o fungování jazyka v interakci

s druhými, komunikační potřeby žáků, reálné komunikační kontexty, v nichž žáci žijí a z nichž

vyvěrají jejich komunikační zkušenosti.

Na první pohled je zřejmé, že obě hlediska, tj. hledisko vědního oboru a hledisko žáka, v tomto 

případě od sebe nejsou zdaleka tak vzdálené, jako tomu je v případě jiných předmětů, ale 

i strukturalistické lingvistiky, na jejímž podkladě je vyučovací a učební prostředí českého jazyka 

utvářeno tradičně. Zatímco v tradičně utvářeném prostředí hraje významnou roli jazyková norma 

a výuka sleduje především cíle systémově-lingvistické a normativní (poznávací), vyučovací a učební 

prostředí utvářené na podkladě interakční stylistiky, ale rovněž pragmatiky, sémantiky, 

sociolingvistiky, kognitivní lingvistiky a jiných lingvistických paradigmat, které současnému 

lingvistickému bádání dominují, výuka sleduje jako primární cíl komunikační, čímž je v souladu jak 

s poznáním oborové didaktiky mateřského jazyka, tak i s ustanoveními kurikula. Zvýraznění těchto 

lingvistických oborů při utváření výuky není požadavkem novým, objevil se již na přelomu 70. a 80. 

let 20. století – srov. práce J. Průchy (1978) a práce M. Čechové (Čechová, 1982, 1985 a pozdější). 

Propojení obou perspektiv se proto jeví jako přirozené a pro rozvoj komunikační kompetence žáka 

prospěšné. Stěžejní prvek ve výuce by mělo představovat hodnocení souvislosti užitých 

jazykových prostředků s předmětem, komunikačním záměrem a komunikační situací projevu 

(obecně tedy kultury jazykového projevu). Veškerou výukou mateřského jazyka by mělo prolínat 

poznání stylistiky a jí příbuzných oborů, které jsou zaměřené na zkoumání komunikačních vlastností 

jazykových projevů. Z tohoto pohledu je třeba zopakovat, že největší problém současné výuky 

češtiny představuje dezintegrace předmětu, tedy oddělení jazykové a komunikačně-slohové 

výchovy (Štěpáník, 2020a, b). 
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2. Od zadání k hodnocení písemné práce

Soňa Havlíčková 

Spolupracovali Hynek Krátký, Stanislav Štěpáník 

2.1. Zadání písemné práce 

Na proces psaní písemné práce a posléze i její hodnocení má zásadní vliv její zadání. Již při jeho 

tvorbě bychom měli myslet na některá úskalí, která přináší dostatečně nepromyšlená zadání. Praxe 

ukazuje, že konkrétně pojatá zadání vytvářejí předpoklady pro vznik kvalitních písemných prací. 

Široce pojatá témata jsou pro mnohé žáky těžko uchopitelná. Hodnotitelé pak mají mnohem těžší 

pozici při jejich hodnocení a poskytování zpětné vazby.     

Současná pisatelská praxe ukazuje, že zadávání písemné práce formou konkrétního slohového 

útvaru neodpovídá reálným komunikačním situacím, se kterými se žáci setkávají. Zadání by měla 

modelovat situace, v nichž se žáci pohybují, a přinášet taková témata, která jsou pro ně inspirativní 

a která je vybízejí k psaní zajímavých textů. Měla by mít podobu reálných komunikačních situací, ze 

kterých je zřejmý účel textu a také příjemce, k němuž se pisatel vztahuje, příp. komunikační záměr, 

s nímž autor text píše. 

Naši žáci se ve svém životě setkávají s výzvami různého charakteru. V oblasti produkce textu, 

v tomto případě lépe komunikátu, často vytvářejí výstupy, které nemají podobu klasického textu tak, 

jak jsme zvyklí ze školské praxe. Žáci v životě nepíšou „slohové práce“, ale reagují na reálné 

komunikační situace.  

Zařazujme tedy do hodin psaní příležitostně proto, aby se žáci mohli vyjádřit i jinými způsoby, než 

je psané slovo, popř. kombinujme psané slovo s jinými způsoby vyjadřování.  

Následující příklady zadání přinášejí návrhy tohoto charakteru. 

Součástí zadání mohou být i reflektivní úkoly, které vybízejí žáky, aby se stali příjemci textu 

(komunikátu) a hodnotili splnění zadání. Autor textu se tak nesetkává pouze se zpětnou vazbou 

vyučujícího – hodnotitele. Návrhy na tyto úkoly jsou uvedené vždy pod zadáním.  

Téma: Oblíbená jídla naší třídy 

Zpracování: Rozhodli jste se sestavit kuchařku receptů nejoblíbenějších jídel žáků vaší třídy.  

Napište recept na svůj nejoblíbenější pokrm a všechny recepty pak shromážděte do společné 

knížky nebo vyvěste na zadanou platformu na internetu. 

Reflektivní úkol: Vytvořte formulář, pomocí kterého budou spolužáci hodnotit vaše návody. 

Hodnocení by měli provést alespoň čtyři. 
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Téma: Moje nejoblíbenější jídlo 

Zpracování: Natočte instruktážní video přípravy svého nejoblíbenějšího pokrmu a videa vyvěste 

na zadanou platformu na internetu. 

Reflektivní úkol: Vytvořte formulář, pomocí kterého budou spolužáci hodnotit vaše videonávody. 

Hodnocení by měli provést alespoň čtyři. 

Téma: Moje nejoblíbenější jídlo 

Zpracování: Sestavte fotonávod přípravy svého nejoblíbenějšího jídla a ten doplňte o krátké slovní 

popisky. Fotonávod vyvěste na zadanou platformu na internetu. 

Reflektivní úvod: Vytvořte formulář, pomocí kterého budou spolužáci hodnotit vaše fotonávody. 

Hodnocení by měli provést alespoň čtyři. 

Téma: Můj umělecký zážitek 

Zpracování: Navštívili jste galerii/muzeum a viděli jste obraz, který na vás silně zapůsobil. Chcete 

se o svůj zážitek podělit s kamarádem/babičkou / panem učitelem výtvarné výchovy… 

Napište jí/jemu dopis/e-mail/zprávu, v němž/v níž obraz dobře popíšete a sdělíte jí/jemu, jak na 

vás obraz zapůsobil. 

Téma: Co bychom neměli minout bez povšimnutí? 

Zpracování: V místě vašeho bydliště připravuje městský/obecní úřad ve spolupráci s vaší školou 

novou turistickou stezku. Byli jste osloveni, abyste vybrali zajímavá místa, kudy by měla vést, 

a vytvořili pro každé z míst informační tabuli. Vyberte si jedno a zpracujte informační tabuli, která 

by u daného místa mohla stát. 

Téma: Kam se vydáme? 

Zpracování: Rozhodli jste se s kamarády vyrazit na výlet. Chcete je vzít na místo, kde ještě nebyli. 

Popište jim cestu. Popis můžete zpřesnit náčrtkem cesty, popř. jiným obrazovým materiálem 

s plánkem cesty.   

Natočte krátkou upoutávku, na co se můžou těšit. 

Napište text, v němž je namotivujete k tomu, aby se s vámi na místo vydali. 
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Téma: Můj domácí mazlíček 

Zpracování: Jste pravidelní návštěvníci stránky nasidomacimazlicci.cz, kde majitelé píšou o svých 

domácích mazlíčcích a vyměňují si své zkušenosti. Rádi byste se s ostatními podělili o radost ze 

svého zvířátka. Napište text určený pro tento web. Svého mazlíčka charakterizujte a napište 

hezkou příhodu, kterou jste spolu zažili. 

Téma: Zajímavé místo z našeho okolí 

Zpracování: Byli jste osloveni pracovníky městského/obecního úřadu, abyste napsali na webové 

stránky města článek, ve kterém turistům přiblížíte zajímavou památku vašeho okolí. 

Máte za úkol ji popsat a vysvětlit důvody, proč ji považujete za zajímavou. 

Téma: Tak to jsem se opravdu bál 

Zpracování: Přátelům na sociální síti vyprávíte strašidelnou příhodu, která se vám stala během 

prázdninového putování.  

Vaším cílem je zaujmout je do takové míry, aby se i oni podělili o svoje zážitky, popř. komentovali 

váš příspěvek. 

Téma: Jak reagovat na sociálních sítích 

Zpracování: Máte za úkol v hodině informatiky poučit spolužáky o tom, jak mají reagovat na 

Instagramu či jiné sociální síti na uveřejněné příspěvky.  

Napište pravidla, kterými se mají řídit. Ta budou viset v učebně výpočetní techniky. 

Téma: Dlouhodobá brigáda 

Zpracování: Protože máte zájem o dlouhodobou brigádu během školního roku, píšete e-mail do 

hotelu ATOM, který uveřejnil inzerát na internetu. Inzerát zní takto: 

Hotel ATOM hledá dlouhodobý zástup na pozici recepční hotelu v rozsahu 14–28 hodin týdně (lze 

individuálně domluvit). Vhodné pro studenty středních škol. 

Požadavky: 

• věk minimálně 17 let

• reprezentativní vystupování

• komunikační schopnosti (a to i v anglickém jazyce)

• znalost práce s PC (Word, Excel, e-mailová komunikace)

• časová flexibilita (zejména v odpoledních hodinách, o víkendu a státních svátcích)

Kontaktní osoba: Mgr. Magda Mocná 
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Téma: Proč studovat na naší škole 

Zpracování: Od ředitele školy jste dostali za úkol napsat na webové stránky školy oficiální 

informační propagační text. Máte za úkol představit obory, které se u vás studují, moderní 

vybavení školy a zajímavé aktivity, které jsou pro školu typické. 

Téma: Kniha, která stojí za povšimnutí 

Zpracování: Společně s dalšími nadšenci jste vytvořili webové stránky, na kterých si doporučujete 

zajímavé knihy. Napište recenzi, jejímž cílem je zaujmout ostatní a přimět je, aby si knihu přečetli. 

Reflektivní úkol: Vyberte si některý z textů a zhodnoťte, zda vás text zaujal a přiměl vás, abyste si 

knihu přečetli. 

Téma: Každý má svůj příběh 

Výchozí text: 

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je 

přístupná on-line od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 

20. století.

Zpracování: Znáte člověka, jehož osobní příběh by neměl být zapomenut. Domníváte se, že by 

měl být zaznamenán v rámci projektu Paměť národa. Vytvořte podcast zachycující rozhovor 

s tímto člověkem. 

Reflektivní úkol: Zaujal vás podcast? Napište, co byste potřebovali doplnit, čím byste rozhovor 

oživili?  

Téma: Mimořádný člověk 

Zpracování: Najděte si webové stránky projektu Paměť národa. Zjistěte, čím se zabývá, co nabízí. 

Poté napište medailónek člověka, jehož osudy by podle vašeho názoru měly být zaznamenány 

v rámci tohoto projektu. Vyzdvihněte jeho mimořádné vlastnosti a přínos pro společnost. 

Téma: Můj osmý div světa 

Zpracování: V hodinách dějepisu jste si představili starověké a novověké divy světa. Vyučujícím 

jste byli vyzváni, abyste napsali populárně naučný text o stavbě, kterou považujete za osmý div 

světa. Vaším úkolem je stavbu popsat a vysvětlit, v čem je významná, jedinečná. Příspěvky máte 

sdílet v elektronické podobě s ostatními spolužáky na určeném místě. 

Reflektivní úkol: Vyberte si příspěvek spolužáka a napište na něj reakci. Vysvětlete, proč s jeho 

volbou souhlasíte, popř. proč ne. 



Ve všech výše uvedených zadáních můžete pozorovat, že jsou rámována určitým tématem, které 

žákům poskytuje základní orientaci, a následně jsou upřesněna vytvořením konkrétní komunikační 

situace, zadáním komunikačního záměru i očekávaného příjemce. Texty tak vznikají v konkrétních 

kontextech, žáci mají možnost dobře a konkrétně rozvažovat užívané jazykové prostředky 

a hodnotiteli umožňují jazykové zpracování efektivněji hodnotit. Texty vznikají jako nástroje 

interakce, s konkrétními funkcemi, nikoliv jako texty samy o sobě. 

2.2. Doporučení pro proces zadání, psaní, hodnocení a poskytování zpětné vazby 

2.2.1. Formuláře pro psaní písemných prací 

Pakliže se psaní souvislých textů stane přirozenou součástí vašeho vyučovacího procesu, mohli 

byste si vytvořit formuláře, které pomohou žákům při psaní písemné práce a vám při jejím 

hodnocení. Jedná se o formuláře pro záznam písemné práce. Další možností mohou být samostatné 

sešity na písemné práce. 

Ideální variantou jsou jednotné formuláře pro celou školu, pro běžné písemné práce i pro práce 

závěrečné (např. maturitní). Formuláře mohou být podobné pro psaní písemné práce z českého 

a anglického jazyka. Při jejich návrhu je dobré myslet na prostor pro záznam hodnocení (průběžného 

i závěrečného). Vhodné je ponechat prostor pro žákovské opravy. Součástí hodnocení by měla být 

i zpětná vazba. I pro ni si vyhraďte prostor.  

Žáci by s formuláři měli být seznámeni před psaním písemné práce. Jim i vám usnadní kontrolu 

některých parametrů, např. rozsah práce. Formuláře mohou viset na veřejně přístupném místě 

a žáci se je mohou do hodin psaní přinášet vytištěné. 

Jako příklad uvádíme formuláře, které se používají na Střední škole stavební Třebíč. Jednodušší se 

dlouhodobě využívají při psaní běžných písemných prací, druhé (s logem školy a formálně 

propracovanější) nově pro psaní maturitní písemné práce. (viz Příloha č. 1)

Formuláře naleznete v příloze tohoto dokumentu - str. 85
Autor formulářů: Mgr. Soňa Havlíčková 

2.2.2. Portfolia žákovských textů 

Cílem psaní je dát žákům prostor pro zlepšování se v této náročné kognitivní aktivitě. Je zcela 

přirozené tento vývoj společně s žáky sledovat, sledovat jejich individuální posun. 

Jednou z možností je vytváření portfolií žákovských písemných prací. V nich si mohou žáci 

shromažďovat jednotlivá zadání, průběžně vytvářené texty i závěrečné ohodnocené písemné práce. 

Portfolia se žákům budou hodit např. při přípravě na maturitní písemnou práci. Mohou se k nim 

vracet tehdy, pokud se v životě setkají s komunikační situací, se kterou se v hodinách psaní 

pracovalo.  

2.2.3. Hodnocení písemné práce 

Žáci by měli být s dostatečným předstihem seznámeni s tím, jak budou jejich písemné práce 

hodnoceny. Vysvětlete jim kritéria, která jste stanovili, používané slovní hodnocení a výroky.  
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V případě, že se od sebe liší hodnocení průběžných a závěrečných písemných prací, vysvětlete jim 

důvody, zdůrazněte, že každé sleduje trochu jiné cíle.    

Ať už zvolíte jakýkoli systém hodnocení, žáci by jej měli znát, měli by mít možnost do něho kdykoli 

nahlédnout. Systém hodnocení může být uveřejněn např. na nástěnce ve třídě, žáci jej mohou mít 

napsaný a okomentovaný ve svých materiálech (např. v portfoliu). Využít můžete např. MS Teams, 

popř. jinou platformu. Ideální je, pokud se v rámci školy shodnete na společném hodnocení. 

Způsob uveřejnění kritérií hodnocení maturitní písemné práce je definován vyhláškou. 

2.2.4. Kopie písemných prací 

Písemné práce (alespoň ty zásadní) si před hodnocením okopírujte, naskenujte. Opravujte pak do 

kopií. 

V případě, že písemnou práci bude číst další hodnotitel, umožníte mu text číst z „čisté“ verze, 

nebude ovlivněn vaším hodnocením. 

Neopravené písemné práce může také použít oponent při posuzování odvolání žáka proti 

původnímu hodnocení.  

2.2.5. Posuzování písemné práce jako celistvého textu 

Písemnou práci bychom měli posuzovat vždy nejprve jako celistvý text. První čtení by mělo dát 

představu o kvalitách textu jako celku. Obsahová úroveň a kvalita zpracování jsou důležitými 

oblastmi, které by neměly být zkresleny ostatními nedostatky, např. pravopisnými. 

První čtení by tedy mělo probíhat bez označování nedostatků. Vhodné je udělat si pár poznámek, 

využít „moment prvního dojmu“. Často bývá zásadní.   

Je otázkou, zda je vhodné přečíst tímto prvním čtením všechny písemné práce najednou, nebo ihned 

po prvním čtení přistoupit k detailnímu hodnocení jednotlivých textů. V prvním případě můžeme být 

ovlivněni kvalitou ostatních textů a jednotlivé práce podvědomě srovnávat. 

Písemné práce bychom měli hodnotit pouze ve vztahu k zadání a kritériím hodnocení, která jsme si 

před psaním stanovili.  

I proto je důležité kvalitní zadání, které hodnotiteli vymezuje rámec. Jasně vymezené zadání 

a podrobná kritéria hodnocení vytvářejí předpoklady pro objektivní hodnocení. 

Mezi napsáním písemné práce a prvním čtením by neměl nastat příliš dlouhý časový interval. Pro 

opravení jedné třídy se uvádí maximálně čtrnáct dní. 

Písemné práce v rámci jedné třídy je vhodné opravit najednou. Pro proces hodnocení je důležité 

stejné vnitřní nastavení a podobné podmínky, které pro práci máme.  

Na základě zkušeností očekáváme, že některé texty budou kvalitnější, jiné slabší. Nenechávejte si 

předpokládané slabší texty na závěr. S ubývajícími silami je hodnocení pochopitelně náročnější 

a slabší texty v závěru budou problém.  

2.2.6. Použití korekturních značek 

Pro hodnocení je vhodné vytvořit si systém korekturních značek, poté bychom je měli důsledně 

používat. Seznamte s nimi žáky, nechte je např. pomocí těchto značek opravit svůj nebo spolužákův 

text. 
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Se systémem grafického označení slohových chyb s ukázkou opraveného textu se můžeme setkat 

např. v publikaci Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle?! (Hanzová & Schneiderová, 2007, s. 

196).  

M. Čechová (1985, 1998) pracuje s písemnými symboly, kterým se často dává přednost, příp. se

standardními korektorskými značkami. Písemné symboly lépe odliší závažnost jednotlivých chyb

a je možno pracovat s jejich kvantifikací.

Ideální opět je, pokud se jako učitelé českého jazyka a literatury shodnete na jednotném způsobu.

Zejména v nižších třídách, ročnících věnujte dostatečnou pozornost vysvětlení vašich poznámek

v žákovském textu. Pro snadnou orientaci je vhodné využití např. znamének + a -. Můžete využít

různé barvy pro jednotlivá kritéria, značky pro malé a hrubé chyby atd.

2.2.7. Poskytnutí pozitivní zpětné vazby 

Hodnoťte klady i zápory textu. Ve zpětné vazbě bychom měli vždy nejprve vyzdvihnout silné stránky 

textu. Naším cílem by mělo být mj. posílení vnitřní motivace žáků pro tvorbu vlastních textů. 

Vyzdvihněte např. myšlenkovou úroveň textu, invenční zpracování. A to i u písemných prací, které 

mají např. zásadní nedostatky v pravopisu, nejsou členěny na odstavce… Téměř v každé písemné 

práci lze najít něco zajímavého, podnětného, originálního, osobitého, přínosného. 

2.2.8. Vnímání nedostatků jako příležitosti pro zlepšení 

Nedostatky předkládejte žákům jako příležitost pro zlepšení. Předkládejte žákům návrhy, které jim 

pomohou zlepšit se a posouvat se dál. Dávejte konkrétní doporučení, nejen pouhé konstatace 

nedostatků. Hodnocení zároveň chápejte jako cestu, jako příležitost, jako proces, nikoliv jako 

konečný rozsudek. 

Efektivita oprav písemných prací je předmětem častých diskuzí. Jednou z možností je anonymní 

vypsání nedostatků z jednotlivých textů a jejich korektura v rámci žákovské skupiny. Stejně tak 

můžeme vypsat zajímavé, originální pasáže a nechat posoudit žáky, v čem jsou přínosné.  

Měli bychom eliminovat uvádění vlastních návrhů řešení, přestylizování žákovských textů. 

U takových oprav, resp. úprav totiž není jasné, co si z nich odnést pro příště. Proč je zrovna tato 

varianta lepší, funkčnější? Vždy bychom měli mít na paměti, že se jedná o autorský text.  

2.2.9. Použití slovního hodnocení jako efektivní zpětné vazby 

Součástí hodnocení by měly být i slovní komentáře, ve kterých shrnete klady a zápory písemné 

práce, navrhnete další postup, který povede ke zlepšení. Vytvořte si zásobník takových doporučení, 

chyby nebo nedostatky žáků se často opakují. 

Při psaní těchto komentářů používejte slovní obraty, které jsou žákům známé, blízké. Mějte na 

paměti, že žáci nemají lingvistické vzdělání, některým termínům nemusí rozumět.  

2.2.10. Pozor na přeceňování pravopisu 

Mějte na paměti, že pravopis je sice důležité kritérium, ale kvalita textu je dána i dalšími oblastmi, 

které nejsou méně důležité, ba právě naopak. 

Je předmětem dlouhodobé kritiky, že je pravopis v procesu hodnocení přeceňován (srov. už Styblík, 

1966). Písemná práce, která je plná hrubých chyb, ale je po obsahové a formální stránce dobrá, 
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popř. výborná, bývá někdy hodnocena neúměrně nízko. Jak už bylo uvedeno, pravopis je důležitou, 

nikoli však jedinou oblastí hodnocení. 

Veďme žáky k tomu, aby při psaní písemných prací používali Pravidla českého pravopisu 

a Internetovou jazykovou příručku. Vysvětlete jim nutnost opravy závěrečného textu s tím, že si na 

ni musí v rámci procesu psaní nechat prostor. 

2.2.11. Ocenění originálních textů 

Buďte připraveni na neobvyklé, originální pojetí vámi zadaného tématu. Nebraňte se jeho jiným 

možným výkladům. Ačkoli jsme věnovali velkou pozornost tvorbě zadání, může se objevit 

zpracování, které je nad rámec našich očekávání. Nebraňme se neobvyklému zpracování, berme 

jej jako příležitost rozšířit si vlastní obzory. Oceňme takovéto zpracování ve zpětné vazbě. 

2.2.12. Respektování názoru žáka 

Oprostěte se od vlastního názoru na téma. Buďte nezaujatí. Často se nám stane, že nebudeme se 

svými žáky názorově souhlasit. Typicky u textů úvahového charakteru. Respektujme žákův názor, 

pakliže je přednesen slušně a pohybuje se v mezích zákona. Využijme názorové rozdíly pro další 

diskuzi, veďme žáky vlastním příkladem k argumentaci, která podporuje naše tvrzení.  

Nebraňme se však polemickým zadáním. Právě ta bývají pro žáky (zejména ty starší) atraktivní. 

2.2.13. Respektování fikčního světa žáka 

Ochotně vstupujte do fikčního světa žáka. Buďte připraveni ocenit jeho originalitu. Zejména 

vypravování může přinášet příběhy „nad kterými rozum zůstává stát“. Buďme si vědomi časového 

limitu, který mají žáci pro svoji práci vymezený. Je téměř nemožné, aby jejich práce byly dokonalé, 

do detailu promyšlené. Oceňujme jejich originalitu, „nechytejme autory za slovo“ a za každou cenu 

nehledejme nedostatky, za které bychom je penalizovali.  

2.2.14. Konzultace s kolegy 

V případě pochybností konzultujte písemnou práci s dalším vyučujícím českého jazyka. V ideálním 

případě by měli písemnou práci hodnotit dva vyučující a její hodnocení by vzniklo jako jejich shoda. 

Časová náročnost procesu hodnocení toto téměř znemožňuje. Je však běžnou praxí, že alespoň 

„problematické“ práce čtou dva hodnotitelé. Jedná se zejména o písemné práce originálně, 

netradičně pojaté. Dále jsou to práce, u nichž hodnotitel zvažuje, zda žák splnil téma, zpracování, 

nebo dokonce oboje. Tradičně se dvěma hodnotiteli posuzují i práce méně povedené, slabé. Názor 

dalšího hodnotitele je vždy přínosný, nebojme se proto konzultovat. 

V případě nejasností v oblasti obsahové konzultujte s kolegou-odborníkem. Písemné práce zejména 

z oblasti odborného funkčního stylu mohou přinášet informace, u nichž si nejsme jisti obsahovou 

správností. Nutností je proto dohledávání v odborné literatuře. Jako další varianta se nabízí 

konzultace s kolegou-odborníkem.  

Nebojme se však tato témata zařazovat. Jedná se o texty, se kterými se žáci běžně setkávají a měli 

by je být schopni tvořit adekvátně ke svému věku a vzdělání. 

Konzultace s odborníkem je vhodná již ve fázi přípravy zadání, vyhneme se tak případným 

komplikacím při hodnocení.  
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2.2.15. Respektování žáka jako autora textu 

Mějte na paměti, že před sebou máte text žáka základní nebo střední školy, nejedná se 

o spisovatele, text není určen do literární soutěže. Jak již bylo několikrát uvedeno, psaní souvislých

textů je velmi náročné. Žáci většinou tvoří na téma, které jim nebylo známé, tvoří v určitém časovém

limitu a v prostředí, ve kterém proces psaní není ideální. Všechno toto mějme na paměti při

hodnocení jejich textu.

Přistupujme tedy k hodnocení písemných prací s vědomím, že se jedná o žákovské texty.

2.2.16. Sledování novinek v oborové didaktice 

Sledujte novinky v oblasti oborové didaktiky, v tomto případě didaktiky komunikačně-slohové 

výchovy. 

V současné době se do popředí zájmu dostává tzv. procesně orientované psaní. Jeho podstatou je 

důraz na samotný proces psaní, nikoli jen na závěrečný text. 

Proces psaní se i v reálném životě skládá ze tří částí. Jedná se o plánování, psaní (produkce) 

a přepracování (editace). Jestliže budeme s žáky řešit všechny fáze, podpoříme tím autenticitu 

psaní tak, jak o ni hovoříme v první a poslední kapitole metodické příručky.  

Zejména fáze editace bývá akcentována. A právě to by měl být okamžik, ve kterém do procesu psaní 

vstoupí učitel, popř. spolužák autora. Vytvářejme příležitosti pro to, aby žáci mohli přepracovávat 

svoje texty na základě průběžné zpětné vazby od vyučujícího, popř. spolužáka.  

I v životě je zcela běžné, že se k textům vracíme s časovým odstupem. Dávejme tyto příležitosti 

svým žákům. 

Pro hodnocení a poskytnutí zpětné vazby vyučujícím je v tomto případě důležitá osnova, koncept 

a průběžné verze písemné práce, stejně jako její závěrečná podoba.   

Před námi jsou tzv. velké revize rámcových vzdělávacích programů, které jistě přinesou zásadní 

změny. Využijme tuto příležitost pro změnu. Již současné rámcové vzdělávací programy kladou 

důraz na komunikační pojetí výuky českého jazyka a literatury. Je však otázka, do jaké míry se to 

dosud promítlo ve školské praxi. 

2.2.17. Sledování nových poznatků lingvistiky 

Mělo by být samozřejmou součástí naší práce sledování teoretických poznatků, které jsou nově 

uveřejňovány. Vhodným zdrojem informací může být například časopis Český jazyk a literatura, 

který přináší nové poznatky a náměty, které jsou využitelné v praxi. Dalším informačním zdrojem je 

i webová stránka Asociace češtinářů. 

Naše školní knihovna by neměla obsahovat pouze učebnice, metodické příručky. Její trvalou 

součástí by měly být i publikace, které se teoreticky danému oboru věnují, popř. se snaží propojit 

praxi s teorií. Věříme, že jsme v této příručce přinesli reprezentativní přehled odborné literatury, z níž 

můžete čerpat. 

2.2.18. Radost z četby žákovských textů 

Pozitivní naladění a radostné očekávání před četbou a hodnocením písemných prací zásadním 

způsobem ovlivní proces opravování a hodnocení. Berme žákovské texty jako příležitost vstupovat 

do jejich světa, poznávat je a seznamovat se s očekáváními, která mají k světu kolem sebe. Zkusme 

někdy s nimi vstoupit do procesu psaní, pišme s nimi písemné práce. Jak již bylo mnohokrát řečeno, 
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psaní patří mezi nejnáročnější kognitivní procesy. Provázejte svoje žáky na základě vlastního 

příkladu ideálně všemi třemi fázemi psaní. Vybírejme si před nimi téma, pišme svoje texty, editujme 

je a nebojme se je nechat žáky ohodnotit.  

 

2.3. Proces hodnocení 

Tvorba souvislých písemných textů zakotvených v reálné komunikační situaci by měla být trvalou 

součástí výuky českého jazyka a literatury na základních i středních školách. Že se tomu děje spíše 

zřídkakdy, má mnohé příčiny. Jednou z nich je i náročnost hodnocení těchto žákovských projevů 

a poskytování zpětné vazby autorovi tak, aby se v této náročné tvůrčí práci dále rozvíjel.  

Problematikou hodnocení tzv. slohových prací se zabývá např. publikace Do světa češtiny jinak 

(Kostečka, 1993). V kapitole Ukázky písemných (slohových) prací studentů s návrhem jejich opravy, 

hodnocení a klasifikace autor předkládá několik autentických žákovských textů a jejich různorodá 

hodnocení několika učiteli českého jazyka a literatury. Zároveň upozorňuje zejména na náročné 

a nejednoznačné hodnocení takových písemných prací, které se odklánějí od zadaného tématu 

nebo slohového útvaru. Samostatnou kapitolu pak tvoří písemné práce, které žáci zpracovali 

originálním způsobem. Zde se setkáváme s diametrálně odlišnými hodnoceními téže práce. 

Rozkolísanost hodnocení písemných prací je jistě jedním z velkých problémů výuky stylizačních 

dovedností v našich školách. Publikací, které by se tomuto tématu věnovaly, není mnoho 

a problematika není zpracována nijak detailně. Jako příklad můžeme uvést publikaci Učím s radostí 

(kol. autorů, 2003), ve které se setkáváme s nástinem kriteriálního hodnocení některých slohových 

útvarů, nebo Komunikační a slohovou výchovu M. Čechové (1998), ve které autorka zpracovala 

základní východiska hodnocení žákovských textů. 

Někteří učitelé českého jazyka a literatury se domnívají, že kriteriální hodnocení písemné práce bylo 

jedním ze zásadních přínosů státní maturitní zkoušky. Katalog požadavků zkoušek společné části 

maturitních zkoušek vymezoval tři ověřované oblasti osvojených dovedností (Katalog požadavků 

zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 2017/2018, Český jazyk 

a literatura): 

a) Žák vytvoří text podle zadaných kritérií.  

b) Žák dovede v písemném projevu funkčně použít jazykové prostředky.  

c) Žák uplatňuje zásady syntaktické a kompoziční výstavby textu.  

Vymezené požadavky se pak odrážejí v systému hodnocení písemné maturitní práce tak, jak s ním 

byli seznamováni zejména tzv. centrální hodnotitelé a v některých letech i širší skupina učitelů 

(hodnotitelů) písemné práce.  

I když se kriteriální hodnocení předložené organizací CERMAT nesetkalo s absolutním přijetím 

a stalo se terčem i ostré kritiky, mnozí učitelé nejen středních škol přivítali předloženou metodiku 

a vnímali ji jako výrazný posun v přístupu k objektivnějšímu hodnocení písemných (slohových) prací.  

S kriteriálním hodnocením podle CERMATu se v současné době můžeme setkat nejen při 

hodnocení maturitní písemné práce. Mnozí učitelé využívají metodiku i při hodnocení běžných tzv. 

slohových prací.  
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Při tvorbě systému kriteriálního hodnocení byly sledovány následující cíle: 

a) Akcentovat komplexní hodnocení textu; 

b) objektivizovat hodnocení písemné práce v co nejvyšší možné míře. 

Současné pojetí hodnocení písemné práce se ustálilo v roce 2013, kdy byla definována všechna 

bodová pásma (0–5) a přistoupilo se ke kvantifikaci pravopisných chyb a jejich detailnímu rozdělení 

na malé a hrubé chyby.    

Jak již bylo uvedeno výše, v Katalogu požadavků se vymezují tři oblasti, které byly pro potřeby 

hodnocení dále rozčleněny vždy na dvě podoblasti (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B). Jejich vymezení bude 

věnována pozornost dále.   

V rámci hodnocení žákovského textu se objevily pojmy, se kterými se dosud běžně v pedagogické 

praxi nepracovalo. Jedná se o termíny funkčnost a čtenářský komfort.  

Jako funkčnost se označuje přiměřenost (adekvátnost) jednotlivých konstitučních prvků textu 

vzhledem k zadané komunikační situaci, popř. slohovému útvaru. Posuzuje se tedy např. funkčnost 

slovní zásoby, použitých větných celků.  

Čtenářským komfortem se pak rozumí míra úsilí, které musí čtenář vynaložit, aby textu porozuměl. 

Samostatným aspektem hodnocení písemné práce se stal její rozsah. Požadovaný počet slov, tj. 

250, byl zmírněn tolerancí nižšího rozsahu. Akceptovány byly tedy i texty, které měly minimálně 200 

slov. Případné nedostatky, které vyplývaly z malého rozsahu (např. slabá obsahová úroveň, 

absence typických jazykových prostředků), byly penalizovány v příslušných kritériích.  

Tolerování nižšího rozsahu písemné práce bylo iniciováno vědomím specifik některých slohových 

útvarů a komunikačních situací. Tradičními zadávanými slohovými útvary byly např. zpráva a útvary 

administrativního stylu, které ze své podstaty vyžadují stručnost.  

Současná legislativní úprava však říká, že žák je povinen napsat v rámci maturitní písemné práce 

souvislý text o rozsahu 250 slov.  

Kritéria hodnocení a jejich charakteristika 

2.3.1. Téma o obsah písemné práce 

V rámci tohoto kritéria hodnotitelé posuzují, do jaké míry je téma naplněno a jak je zpracováno. 

Hodnotitel se soustředí na obsahovou úroveň písemné práce.   

Úkolem je posoudit a penalizovat případnou míru odklonu od zadaného tématu. V rámci centrálního 

hodnocení se pracovalo s tzv. vnitřní podmínkou hodnocení písemné práce, která byla často 

předmětem ostré kritiky. I dnes se objevují hlasy, které tento přístup zpochybňují. 

Vnitřní podmínka říkala, že jestliže se písemná práce nevztahuje k zadanému tématu, je hodnocena 

v tomto kritériu 0 body, dále je nehodnocena a výsledný počet bodů je 0. Je nutno podotknout, že 

k tomuto hodnocení bylo přistupováno ve zcela výjimečných případech a po pečlivém posouzení 

písemné práce několika hodnotiteli.  
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2.3.2. Komunikační situace a slohový útvar 

Písemná práce je posuzována ve vztahu k zadané komunikační situaci, slohovému útvaru 

a funkčnímu stylu, do něhož patří. 

I pro toto kritérium platila tzv. vnitřní podmínka. Jestliže text prokazatelně nevykazoval znaky 

zadaného útvaru a reagoval na jiné vymezení komunikační situace, byl hodnocen 0 body. Práce se 

dále nehodnotila, celkově byla hodnocena 0 body. 

Jedním z velkých přínosů centrálního hodnocení písemných prací bylo i nové pojetí zadání písemné 

(slohové) práce. Často se pracovalo právě s komunikační situací, důraz se kladl na cílovou skupinu, 

pro kterou byl text určen a také platformu, na které se měl text objevit. 

Zadání byla volena tak, aby byla různorodá z hlediska obsahového a formálního, genderově 

vyvážená a pestrá z hlediska výchozích textů, s nimiž se pracovalo (texty, obrázky, grafy…). 

2.3.3. Pravopis a tvarosloví 

Pro potřeby centrálního hodnocení byl vytvořen a průběžně doplňován tzv. Chybníček. Ten 

definoval, jak přistupovat k chybám, které se v písemné objevují, jak je penalizovat apod. 

Uvedeme alespoň několik pravidel, která se dodržovala a která je možné uplatnit i v běžném 

hodnocení: 

Opakovaná chyba byla penalizována pouze jednou. Výjimkou byly chyby interpunkční. 

Chyby se dělily na malé a hrubé. Dvě malé chyby byly považovány za jednu velkou.  

Počet bodů za kritérium pravopis a tvarosloví byl dán počtem chyb (5 až 0 bodů).    

Chyby v interpunkci byly považovány za chyby pravopisné. 

Při hodnocení chyb se vycházelo z faktu, že žáci mohou používat Pravidla českého pravopisu.  

Nečitelná slova, která měla „maskovat“ neznalost studenta, byla považována za chybu. 

 

Dále bylo definováno, které jevy nebudou penalizovány (např. zřejmé přepisy plynoucí z rychlého 

psaní).  

 

Samostatnou kapitolu tvořilo hodnocení žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní 

zkoušky.  

2.3.4. Slovní zásoba  

V tomto kritériu se sledovala slovní zásoba, její vhodnost pro danou komunikační situaci a také její 

pestrost, rovněž práce se synonymií.  

 

Přiměřenost používané slovní zásoby vzhledem k zadané komunikační situaci a slohovému útvaru 

byla jedním ze základních hledisek při hodnocení tohoto kritéria. 

 

Jako příklad si můžeme uvést nespisovnou slovní zásobu, která není akceptovatelná 

v administrativním či odborném stylu. Pakliže žák nespisovnou slovní zásobu funkčně využil např. 

v rámci uměleckého stylu (vypravování), nebyl penalizován, naopak mohl být bonifikován.  
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2.3.5. Větná syntax, textová koheze 

Rozmanitost použitých větných celků je znakem promyšlené písemné práce a má zásadní vliv na 

čtenářský komfort příjemce. Hodnotitel v tomto kritériu sledoval právě šíři použitých forem větných 

celků, jejich adekvátnost vzhledem ke komunikační situaci a zadanému útvaru.  

Za nedostatky byly např. považovány nemotivovaně se opakující druhy vedlejších vět, spojky, 

nejasné odkazování v textu, chybné dělení větných celků na věty jednoduché (tzv. parcelace vět). 

Čtenářský komfort ztěžuje např. přetíženost větných celků, kdy se text stává pro příjemce 

nesrozumitelným. Součástí tohoto kritéria je i sledování textové návaznosti.     

2.3.6. Nadvětná syntax, koherence textu 

V posledním kritériu se hodnotilo kompoziční zvládnutí textu. Důraz byl kladen zejména na vnitřní 

členění textu na jednotlivé logické části. Originální kompoziční zpracování textu bylo předmětem 

bonifikace (např. retrospektivní kompozice).  

Předmětem hodnocení je i argumentační vyspělost textu. Pro řadu komunikačních situací 

a slohových útvarů je důležitá věcná správnost předkládaných informací. Hodnotitelé však byli vždy 

vedeni k tomu, aby akceptovali fikční svět žáků tam, kde je to vhodné (např. vypravování). 

2.4. Literatura 
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Hanzová, M., & Schneiderová, E. (2007). Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle?! Praha: 

Albatros. 

MŠMT ČR. (2016). Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního 

roku 2017/2018 – Český jazyk a literatura. 

Kostečka, J. (1993). Do světa češtiny jinak: didaktika českého jazyka a slohu pro vyučovací praxi. 

Praha: H & H. 

Kol. autorů (2003). Učím s radostí. Praha: Hrubý Daniel – Agentura Strom. 

Styblík, V. (1966). Problém reformy českého pravopisu z hlediska školy. Praha: SPN. 
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3. Hodnocení písemných prací na střední škole

Radka Brejchová 

Cílem této kapitoly bude ukázat možné stylizační a jazykové potíže na konkrétních autentických 

písemných pracích a především nabídnout učitelům – hodnotitelům řešení, jak zacházet s určitými 

typy chyb či nedostatků, s nimiž se v textech žáků potkáváme různě často. Předkládané písemné 

práce jsou texty středoškolské, gymnaziální, nicméně příklady mohou dobře posloužit také učitelům 

českého jazyka a literatury 2. stupně základní školy jako potenciální modelové situace.  

Více než 10 let se na poli hodnocení písemných prací tvořil, uplatňoval a zdokonaloval systém 

kriteriálního hodnocení, jehož vrcholem bylo centrální hodnocení maturitních písemných prací. 

Centrální hodnotitelé procházeli do roku 2020 náročným nácvikem hodnocení (tzv. kalibrací), jehož 

smyslem bylo eliminovat rozkolísanost a subjektivitu v hodnocení písemných prací z českého jazyka 

na nejmenší možnou míru, sjednotit pohledy na posuzování naplnění různých komunikačních 

situací, jež jsou žákům předkládány v běžné výuce a jsou zároveň předmětem maturitní zkoušky, 

a dovést hodnotitele ke konzistentnímu hodnocení písemných prací dle kriteriálního pojetí. 

Kapitola se zabývá jednak komunikačními situacemi, v nichž texty vznikají, konkrétně zadáními 

a zpracováními úvahy, charakteristiky, vypravování a zprávy, jednak kriteriálním hodnocením, 

respektive přiřazením daného hodnocení k příslušnému kritériu. Je nutné zdůraznit zejména pojem 

komunikační situace, jež má velký význam pro formování stylu. Lze ji chápat jako komplexní souhrn 

existujících objektivních a subjektivních činitelů, včetně všech komunikantů a kódu, jímž komunikace 

probíhá (Čechová, 2003). V tomto smyslu je pojem komunikační situace klíčový a je zároveň širší 

než pojem slohový útvar. Pro možnost adekvátního hodnocení textu jako celku a užitých jazykových 

prostředků v daném textu je nezbytné, aby součástí zadání byla uvedena například cílová skupina, 

pro niž je text určen, nebo místo, kde má být text uveřejněn, či jiné funkce komunikátu. Tím se pro 

zpřesňuje autorské zpracování.  

Při posuzování písemných prací je třeba vnímat vzájemný úzký vztah: komunikační situace – zadání 

(téma) – slohový útvar, přičemž platí, že předpokladem zdařilé písemné práce je funkčně 

představená komunikační situace, tedy souhrn okolností, za nichž se má daná komunikace 

odehrávat. Při samotném procesu hodnocení je třeba zachovat princip vzájemného provázání jazyka 

a komunikace (Štěpáník et al., 2020). Základním pilířem je tedy funkčnost (např. co je z hlediska 

použití jazykových prostředků funkční v jedné komunikační situaci, není funkční v jiné). Někdejší 

centrální hodnocení písemných prací pojetí funkčnosti respektovalo a představilo pedagogické praxi 

v rámci výuky českého jazyka a literatury a v oblasti hodnocení písemných prací prozatím patrně 

nejlepší možný model. 

3.1. Zpráva jako slohový útvar 

Zpráva má informovat o události, která se stala. Očekáváme zde objektivnost, aktuálnost, věcnost, 

přičemž rozhodující je funkce komunikátu, tedy komunikační situace (médium, očekávaný příjemce 

atd.). Zpráva by měla obsahovat informace co – kde – kdy – kdo – (proč) – jak.  
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Práce s texty na základě následujícího zadání: 

Pomáhat má smysl 

Zpracování: zpráva do regionálního deníku o akci solidarity a vzájemné pomoci druhým 

Práce č. 1, žák 4. ročníku, 19 let 
zdroj: archiv autora 

Pomáhat má smysl 

Válka na Ukrajině trvá již déle než měsíc a její průběh se v posledních dnech začíná obracet 

proti Rusku. Jeho armáda je nucena se stahovat z většiny ukrajinského území kvůli nedostatku jídla 

a munice. 

Na první pohled to mohlo vypadat, že Ukrajina nebude mít šanci Rusku takhle dlouho vzdorovat. 

Asi by ani šanci neměla, kdyby na to nebyla sama. Vojenský zásah ostatních zemí by sice 

pravděpodobně znamenal třetí světovou válku. O to víc ale je Ukrajině pomáháno různými jinými 

způsoby. Ukrajina se stále drží hlavně díky finanční a humanitární pomoci od ostatních zemí. 

Až na pár vyjímek odsoudily ruskou agresi všechny světové velmoci i menší, ne tak vlivné země. 

Ve snaze o oslabení ruské ekonomiky odtamtud začaly odcházet různé korporace a spousta zemí 

přerušila nebo alespoň omezila obchody s Ruskem. Tyto události zapříčinily Rusku velké potíže, ale 

průběh války to stejně nezvrátí. Přestože se Ukrajina pořád zvládá bránit utrpěla obrovské ztráty. 

Zůstala tu zpustošená města stovky mrtvých civilistů a miliony Ukrajinců musely opustit svou rodnou 

vlast, jinak by byly ztráty mnohonásobně větší. Uprchlíci míří hlavně do Evropy, kde jsou vítáni 

a v bezpečí před válkou. 

Česká republika není vyjímkou a do pomoci se aktivně zapojila. Náš premiér jel na Ukrajinu 

osobně podpořit prezidenta Zelenského. Už tam od nás odjelo několik vlaků s municí a vojenským 

vybavením. Čeští občané i firmy posílají na Ukrajinu nemalé finanční částky. Ve většině případech 

jsou tu pořádány sbírky, kam lidé nosí vše, co by se mohlo hodit. Posílají trvanlivé potraviny, toaletní 

potřeby, přikrývky a oblečení nebo třeba hračky. 

Nevíme, jak by Ukrajina bez pomoci dopadla, ale je jisté, že by na tom teď byla o dost hůř. 

Hodnocení práce a komentář: 

Tato práce je bohužel neakceptovatelná a dle kriteriálního hodnocení, resp. dle tzv. vnitřní podmínky 

hodnocení, s níž se operovalo v rámci centrálního hodnocení velmi přesně, by v kritériu 1B získala 

0 bodů, tudíž by ani dále neměla být hodnocena. Nesplňuje totiž podmínky zadání. Nejedná se 

o zprávu, chybí zde náležitosti slohového útvaru i komunikační situace. Text se ocitá nejblíže úvaze

na téma Pomáhat má smysl. A to úvaze přijatelné, s poměrně jasnou argumentací, která signalizuje,

že se autor v problematice orientuje. Téma tedy uchopil funkčně. Je ale nutné konstatovat, že pro

potřeby produkce textu, který má respektovat zadané téma, je mnohem vhodnější přesnější

vymezení (typ akce, popř. její program, datum uskutečnění apod.). Na tomto konkrétním případě se

ukazuje, jak zásadní význam má přesnost zadání a vymezení komunikační situace jejím tvůrcem.

Na druhou stranu pisatel zásadně chybuje, když nerespektuje daný rámec komunikační situace,

s níž se setkává v běžné každodenní komunikaci velmi často nejen v rámci školní výuky napříč

různými vzdělávacími obory, ale i v soukromí, obzvláště v psané publicistice na internetu.
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Práce č. 2, žákyně 2. ročníku, 17 let 
zdroj: Archiv autora 

Nečekaný úspěch charitativní sbírky inspiruje 

23. října 2022 se v tělocvičně Základní školy Stříbrnická uskutečnila každoroční akce na

podporu dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Ve veřejné sbírce se zatím podařilo vybrat přes 

150 000 Kč, výtěžek bude použit k financování volnočasových aktivit dětí z těchto rodin. V materiální 

sbírce, jež probíhala od časných ranních do pozdních večerních hodin, obyvatelé Ústí nad Labem 

darovali přes 500 kg pomoci. 

V neděli 23. října 2022 Základní škola Stříbrnická uspořádala již pátý ročník veřejné charitativní 

sbírky zaměřené na pomoc dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Od osmi hodin ráno do osmi 

hodin večer mohli dárci přinést do školní tělocvičny různé věci, které se rozhodli věnovat dětem. Již 

od 16. října 2022 mohli lidé posílat na účet sbírky 1234567890/0600 finanční prostředky v libovolné 

výši, které budou využity na financování volnočasových aktivit dětí. Finanční část sbírky pak bude 

probíhat do konce listopadu. Zatím se podařilo vybrat již přes 150 000 Kč, což organizátoři označili 

za nečekaný úspěch. Jitka Šťastná, ředitelka Základní školy Stříbrnická a zároveň iniciátorka akce, 

to komentovala slovy: „Očekávali jsme, že se vzhledem k aktuální situaci ve světě podaří vybrat 

o něco méně než minulý rok, ale lidé nás opět příjemně překvapili. Děkujeme všem, kteří se do

sbírky zapojili. Je vidět, že dobrý Ústečan ještě žije.“

V neděli – týden po začátku finanční sbírky – se dokořán otevřely dveře školní tělocvičny, kam 

dárci mohli nosit materiální pomoc. Žádanými předměty sbírky byly školní batohy, penály, učebnice, 

oblečení, starší elektronická zařízení i sportovní potřeby. Na konci dne byly darované věci pečlivě 

roztříděny a předány organizaci Člověk v tísni, která je bude distribuovat mezi potřebné děti 

prostřednictvím svých nízkoprahových klubů. Pořadatelé v čele se školníkem Antonínem Novákem 

děkují všem zapojeným a doufají v hojnou účast i příští rok. 

Jedním z prvních dětí, které byly obdarovány, byl desetiletý Míša. Bylo mu zaplaceno členství 

v Tenisovém Klubu Ústí nad Labem. Míša byl po první návštěvě klubu nadšen a prý se nemůže 

dočkat dalšího tréninku. 

„Podobnými akcemi naše město žije stále častěji a to nám všem dává naději a víru v lidskou 

účast a pomoc, pocit sounáležitosti s těmi, kteří jsou potřební. Pomáhat se zkrátka má,“ ještě dodala 

ředitelka školy, která může být pyšná nejen na své žáky, kteří se do pomoci zapojili, ale i na jejich 

rodiče a samozřejmě na celý tým školy. 

Hodnocení práce a komentář: 

Tato práce je nadprůměrná. Splňuje povinné prvky zprávy jako slohového útvaru i komunikační situace 

vymezené účelem zprávy pro regionální deník na téma vzájemné pomoci a solidarity. V textu se 

neobjevují chyby, lexikální prostředky jsou poměrně pestré, nevázne práce se synonymií ani větná 

stavba a kompozice. Text je soudržný a přehledný. Bonusem je pak funkční citace – v tomto případě 

pisatel zapojil autentický komentář vhodně, nikoli jen pro samotné „vím, že ve zprávě musím citovat 

účastníky akce, aktéry události“. (Totéž lze aplikovat i na jiné slohové útvary, např. v úvaze se nabízí 

obdobný přístup v případě užití řečnické otázky, ve vypravování pak přímé řeči. Pravidlem zůstává pojetí 

funkčnosti.) Někdejší centrální hodnocení pracovalo s tzv. etalonem (bodovým rozpětím, v němž by se 

posuzovaná práce měla pohybovat). U tohoto textu by to mohlo být 26–28 bodů (z 30 maximálních). 

Komentář: 1B Textu nechybí vhodný titulek. Ten 
považujeme za konstitutivní prvek publicistiky. Za 
invenční titulek doporučujeme bonifikaci, při jeho 
absenci by bylo vhodné penalizovat  - 1 bod 
v tomto kritériu.  

Komentář: 1B Tuto část lze posuzovat jako perex. 
Pisatel dává najevo, že publicistice rozumí a je schopen 
prokázat svoji znalost v praxi. Podobné realizace 
postupů je vhodné bonifikovat. 

Komentář: 1B Budoucnost je i v případě zprávy možná 
- signalizuje, že započatá sbírka probíhá, zasahuje 
přítomnost a v budoucnosti bude ukončena. 

Komentář: 1B Zde je na místě bonifikace za funkční 
zapojení přímé řeči do zprávy 
(slova organizátorů, účastníků akce, očitých svědků). 

Komentář: 2B  Ne zcela vhodné slovo (nepřesné) 
a jeho opakování. Nejedná se ale o zásadní nedostatek. 

Komentář: 2A Chybně je velké písmeno ve 
víceslovném názvu. Tento typ chyby náleží mezi chyby 
hrubé. 



Strana 37

Práce č. 3, žák 2. ročníku, 17 let 
zdroj: archiv autora 

Dobročinná akce uspořádaná studenty gymnázia. Dne 28. 5. 2022 se konala akce v Ústeckém 

domově pro seniory. Studenti gymnázia vyrazily do místního zařízení pro seniory s cílem vykouzlit 

úsměv na tváři. Naplánován byl celodenní program plný různých atrakcí včetně návštěvy známého 

herce či společný tanec. A jak už to tak bývá, studenti přišli hned ráno a první bylo na programu 

hraní stolních her. „Pavle, ujmi se toho, ať se nikdo nenudí“, říká mi spolužačka Marie. Hrál se turnaj 

v různých kategoriích. „Ano a výherce máme 4, tak k nám pojďte, abychom vám udělili ceny.“ 

V poledne měli namířeno do místní kuchyně, kde společně vařili tradiční česká jídla a samozřejmě 

nesměl chybět ani dezert. Co se k obědu nesnědlo, bylo předáno lidem, kteří to potřebují více. 

Komentář: 1B Text postrádá titulek (to se jeví jako 
důvod pro penalizaci, vhodné by bylo odečíst v kritériu 
1 bod).  
3A Problém je také ve stavbě věty, chybí VF jako 
nositel významu sdělení. 

Komentář: 2A Chybný zápis velkého písmena, nejedná 
se o vlastní název. Měli bychom penalizovat jako 
hrubou chybu. Obecně ale v podobných případech 
doporučujeme větší toleranci, obzvláště v uměleckém 
stylu, někdy se může jednat o fiktivní či symbolické 
názvy. 

Komentář: 2A Hrubá chyba je ve shodě přísudku 
s podmětem. 

Komentář: 2B Výraz atrakce je zde zvolen nevhodně, 
spíše se jedná o akce. 

Komentář: 3A Chybná stavba věty - včetně návštěvy 
známého herce či společného tance. 

Komentář: 2A Chybný zápis přímé řeči: zde 
doporučujeme uplatnit pravidlo opakované chyby. 
Chybějící nebo nadbytečné uvozovky, taktéž tečka 
namísto čárky v přímé řeči před uvozovací větou je 
hodnocena jako malá chyba. Za hrubou chybu bychom 
ale například považovali velké písmeno na začátku 
uvozovací věty po přímé řeči. 

Komentář: 1B Tato pasáž zcela nevhodně přechází 
ve vyprávěcí postup. Problém je také v užití 
přítomného času. 
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Pak se šlo do parku, kde bylo secvičené studentské představení. Hrál se Lakomec. Jako třešnička 

na dortu byl pozván i dablér Francouzského herce Luise de Funése. Již hrál představení 

nezpočetně. Pak následovalo interview s hercem. Který se nesmírně pobavil otázkami seniorů. A my 

vám neprozradíme, o koho šlo. Následovala návštěva restaurace, kdy byly připravené ke konzumaci 

švédské stoly. A poté už byly jen písničky z dob našich seniorů a diskotéka pro starší a pokročilé. 

Na závěr se přišel rozloučit organizátor celé akce se slovy: „Děkujeme, že jste přišli a že se vám to 

dnes líbilo.“ Dále nám všem bylo zděleno, že už se těší na příští ročník celé akce se seniorama. 

Všichni si to strašně užili a už se taky těší, protože podobných akcí je málo, ikdyž se mladí lidé 

snažili. 

Hodnocení práce a komentář:  

256 slov – práce je na samé hranici akceptovatelnosti (pokud bychom zvažovali povinný minimální 

rozsah maturitní písemné práce v souladu s platným zněním vyhlášky č. 177/2009 Sb., minimální 

požadovaný rozsah byl stanoven na 250 slov. Výklad neumožňuje toleranci 50 slov, se kterou 

počítalo centrální hodnocení.) 

Práce obsahuje řadu hezkých momentů a motiv pomoci seniorům je jistě chvályhodný. Z hlediska 

celkového zpracování se ale bohužel příliš nepovedla. Pisatel chybuje ve všech oblastech 

hodnocení: téma je zpracováno povrchně a rovněž komunikační situace není zvládnuta. Sice lze 

nalézt prvky zprávy z akce, nicméně odklon je patrný hned v několika pasážích textu. Zcela 

nevhodný je subjektivní tón zprávy akcentovaný nepřiměřenými jazykovými prostředky a přímou řečí 

v první části textu. V textu se nachází celkem 5 hrubých chyb a 1 chyba malá (v pojetí centrálního 

hodnocení by to odpovídalo s ohledem na kvantifikaci chyb v kritériu 2A 3 bodům). Výstavba větných 

celků je spíše jednoduchá, v textu se objevují syntaktické nedostatky, které mají občas vliv na 

čtenářský komfort. Kompozice textu je živelná, nekomfortní, což je dáno tím, že pisatel text nečlení 

(nicméně to samo o sobě nemusí být důvodem k zásadní penalizaci, text totiž nesrozumitelný není). 

Je ale třeba poznamenat, že autor zde zřetelně demonstruje sociální cítění, pozitivně se vyjadřuje 

k seniorské problematice, ačkoli způsob, který volí, není vhodný. Tato práce byla cvičnou písemnou 

prací žáka 2. ročníku a nebyla klasifikována. Pisateli dobře posloužila v tom smyslu, že jejím 

prostřednictvím zdokonaloval psaní zprávy. Aby se nezahltil v množství úprav, bylo by vhodné vybrat 

dílčí aspekt, který mu k příštímu zlepšení doporučíme. Zde je zvlášť zásadní otázka stylová.  

3.2. Charakteristika jako slohový útvar 

Charakteristiku chápeme jako útvar, jehož cílem je podat plastický obraz osoby, skupiny lidí, 

charakterového typu, který zahrnuje jednak vnější charakteristiku (popis vzhledu osoby), jednak 

vnitřní charakteristiku (popisuje a hodnotí psychické vlastnosti, dispozice nebo zvyky člověka, 

schopnosti a dovednosti, případně talent, vše, co se projevuje v jeho chování a jednání, v jeho 

postojích a názorech). Pro hodnocení je rozhodující, zda pisatel postupuje logicky, systematicky, 

např. od vnější charakteristiky k vnitřní, uvádí přímou i nepřímou charakteristiku a klady i zápory 

popisované osoby. Charakteristika nikdy nevystupuje sama o sobě. Vždy se kombinuje s nějakým 

jiným útvarem, nejčastěji s vypravováním. Zvlášť na středních školách bychom měli tuto skutečnost 

reflektovat, například v souvislosti s rozvojem čtenářství (v beletrii se s charakteristikou setkáváme 

velmi často). 

Komentář: 2A Hrubá chyba - francouzského s malým 
písmenem. 

Komentář: Doporučujeme nepenalizovat chybný zápis 
křestního jména. Penalizace je vhodná pouze u jmen, 
která lze nalézt 
v PČP. 

Komentář: 2A Hrubá chyba v psaní s / z - nespočet
3A Stavba věty je problematická. Je to dáno chybným 
použitím příslovce. 
V tomto případě je správné penalizovat jak v kritériu 2A, 
tak v kritériu 3A. Obecně ale platí pravidlo nepenalizovat 
chybu ve dvou kritériích. 

Komentář: 3A Syntaktická chyba - zde se jedná 
o nemotivovanou parcelaci vět. Tato chyba odkazuje 
k pisatelově hluboké neznalosti skladby. 

Komentář: 3A Nesmyslná stavba věty je dána mimo 
jiné chybným spojovacím výrazem. 

Komentář: 2B Nemotivovaně jednoduchá slovní zásoba 
textu se projevuje v opakování slovesa být. 

Komentář: 2A Hrubá chyba v psaní s/z ve slově 
sděleno. 

Komentář: 2B Tento typ chyby je vhodné posuzovat 
v kritériu 2B - užití obecné češtiny je zde nepatřičné. 
Jiné by bylo: senioramy - zde by se jednoznačně měla 
objevit penalizace v kritériu 2A (hrubá chyba). Obdobný 
příklad: nima (2B) x nimy (2A). 

Komentář: 2B Intenzifikační příslovce je zde užito 
neadekvátně jako hovorový výraz. 

Komentář: 2A Hrubá chyba 
v zápisu spojek dohromady. 

Komentář: 3B Text není členěn. Tento fakt hrubě 
zasahuje do čtenářského komfortu. 
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Práce s texty na základě následujícího zadání: 

Moje já 

Zpracování: charakteristika sebe sama, jaký jsem člověk, jak se vidím a co o sobě soudím 

Práce č. 1, žákyně kvinty víceletého gymnázia, 16 let, matematický talent 
zdroj: archiv autora 

Na naší planetě se to hemží živými bytostmi. Lidé, zvířata, rostliny spolu blaze i neblaze sdílí 

naši Zemi. A všichni jsou na první pohled tak jiní. Ale na druhý už stejní. Zároveň tak podobní 

i odlišní. Proč je tomu tak? 

Je přece známo, že každá bytost má tělo i duši. Naše těla se vizuálně liší, ale přesto je jejich 

základ stejný. Naše duše jsou na počátku stejné, jen s věkem se přizpůsobí svému okolí. 

 Duše a tělo koexistují a navzájem se doplňují už od počátku života. Žádná ze dvou stránek není 

důležitější… nebo snad ano? Jsou si tělo a duše opravdu rovny, nebo převládá jedna stránka nad 

druhou? Tyto otázky si jednou položili duše s tělem jednoho mladého člověka. 

 „My dva jsme si nikdy nebyli rovni a nikdy také být rovni nemůžeme!“ prohlásilo tělo. „Jsem to 

přece já, díky kterému jsme vůbec na světě. Beze mne bychom byli jen nehmotný duch, který 

nedokáže ovlivnit svět okolo. Vše mé je dokonalé v každém smyslu. Má postava je hubená a malého 

vzrůstu, a tak se dokážu schovat a projít i těmi nejtěsnějšími prostory. Mé končetiny jsou dlouhé, mé 

ruce dosáhnou daleko a mé nohy nás mílovými kroky dokáží přesunout, kam si přeji. I mé na pohled 

nedůležité části mají svou hodnotu. Mé vlasy, ani dlouhé, ani příliš krátké na slunci zrzavě září 

a upoutávají pozornost všech okolo. Mé oči ve vzácné zelené barvě, ač malé a zapadlé, dohlédnou 

široko i daleko a můj úsměv jen s těží všechny nerozveselí. Máš snad ty, duše, něco, co já nemám?“ 

„Dávám ti za pravdu, my dva si rovni ani zdaleka nejsme,“ promluvila duše. „Ale tvůj blábol se 

nedá poslouchat. Dokonalé v každém smyslu? Tak řekni, proč jsi tak malé a slabé, že ani těžítko 

neuzvedneš? Proč jsou tvé kosti zkroucené tak, že ani předklon neuděláš? A i když máš rychlé nohy, 

k čemu ti slouží, když dech ztrácíš po třech krocích? Tvé rozcuchané vlasy ti padají do očí a úsměv 

už dávno nenosíš.“ 

Duše pokračovala: „Jsem to přece já, kdo dává našemu životu smysl. Beze mne bychom byli 

jen prázdná schránka bez citů, bez mysli, bez společníků. Vše mé je dokonalé v každém ohledu. To 

já jsem schopna řešit problémy bez hrubé síly. Má inteligence a má kreativita mi umožňují řešit 

problémy bez násilí. Má inteligence a má kreativita mi umožňují překonat každou překážku a poradit 

každému, kdo si mne o to požádá. Ne nadarmo jsem nazývána myslí mimořádně geniálně nadanou. 

A když potřebuji přesto pomoci, mí přátelé stojí při mně. A že jich mám mnoho! Jsem ochotna se 

s každým pobavit, s každým strávit trochu času. V mém okolí se každý chechtá, všichni, co znám 

mě zbožňují, ale ne pro můj vzhled. Ačkoliv se na mě člověk obrátí, jsem chytrá, šarmantní, umím 

vše nudné proměnit v pravý opak. Tak co, máš snad ty, tělo, něco, co já nemám?“ 

Tělo oponuje: „Tvé zdánlivé sebevědomí skrývá temná tajemství. Proč nemluvíš o tom, jaký 

strach máš ze zklamání a opuštění, o tom, jak o samotě pláčeš? Tvrdíš, že nikdy nezklameš, ale to 

je jen tvé zbožné přání. Tvá budoucnost byla dávno zničena leností a nechutí k jakékoliv snaze. 

Většina našich přátel tě skutečně nezná a ti, co ano, se tě straní. Kdo by chtěl trávit čas s hysterkou, 

která ztropí scénu, kdykoliv jí někdo neposlechne na slovo? Tvoje láska není nic než jen touha 

Komentář: 2A Ve shodě přísudku 
s několikanásobným podmětem je hrubá chyba, 
vhodnější: položila duše s tělem, příp. položily duše 
s tělem (podřadnost zde signalizuje koordinaci mezi 
členy - duše a tělo). 

Komentář: 1B Úvod práce má charakter úvahového 
postupu, Vzhledem k tomu, že autorské pojetí zadání 
je otevřené, nelze tento znak považovat za 
nedostatek, jak by se na první pohled mohlo zdát, 
ale naopak za originální prvek. 

Komentář: Že by snad inspirace staročeskou 
básnickou skladbou Spor duše s tělem, 
o níž se žáci učili v hodině literární výchovy? Jistě
hodno ocenění. 

Komentář: 2A Hrubá chyba - stěží je příslovečná 
spřežka. 

Komentář: Velmi zajímavé motivy.

Komentář: 2A Chybějící čárka by měla být 
považována na malou chybu. 

Komentář: 3A Chybná stavba souvětí - vedlejší věta 
přípustková není zvolena správně. 

Komentář: 3A Syntaktická chyba - jedná se o zeugma. 

Komentář: 2A Hrubá chyba je ve skloňování osobního 
zájmena. 
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někoho vlastnit. Možná i já mám svoje mouchy, ale jsem ochotno je přiznat. To je něco, co ty 

nedokážeš.“ 

Boj těch dvou pokračuje. Kdo ví, jestli někdy skončí. Třeba ani nemá mít konce, protože 

objektivní odpovědi není. A co si myslím já osobně? Že moje tělo i duše mají těžké vady, ale možná, 

že jejich hádka přinese způsob, jak se jich zbavit. 

Hodnocení práce a komentář: 

Tato práce zcela vybočuje ze standardu, na který jsme zvyklí. Je jedinečná způsobem zpracování 

tématu i neobvyklostí pojednání komunikační situace – evokuje žánr středověkého sporu, jehož 

prostřednictvím se otevírá charakteristika osobnosti autora. Na gymnáziích se s podobnými 

netradičními přístupy a originalitou setkáváme poměrně často. V tomto případě je esprit práce 

přidanou hodnotou, nikterak neruší tradiční chápání charakteristiky jako slohového útvaru, naopak 

nabízí nové možnosti přemýšlení o něm. Lze jen doporučit práce takto výjimečné konzultovat 

s kolegy. Jako celek je práce výborná. Ojedinělé jsou zejména výrazové prostředky textu, užití 

obraznosti (úsměv už dávno nenosíš, prázdná schránka bez citu, i já mám své mouchy, zbožné 

přání).  

Práce č. 2, žák 1. ročníku, 16 let 
zdroj: archiv autora 

Můj nejlepší kamarád je moje já 

Asi každý má v životě kamaráda, se kterým se zná už od dětství a zažil s ním plno zážitků, ať 

už šťastných či ne úplně povedených. Dneska budu mluvit právě o tom svém kamarádovi do pohody 

i nepohody. Jmenuje se Daniel, je středně vysoký a jeho atletická postava vypovídá o nejednom 

tvrdém tréninku. Má krásné hnědé oči a vlasy, vždy hezky učesané do úhledné „patky“. Mezi svýma 

hnědýma očima nosí nos, který svým tvarem připomíná bambulku. Jeho úsměv je charakteristický 

dírou mezi předními zuby a netypickým ďolíčkem na pravé tváři. Na první pohled se může zdát jako 

extrovertní a namyšlený kluk, který má k rozumu opravdu daleko. Ve společnosti neznámých lidí se 

však vůbec neprojevuje a působí velice tiše. V blízkosti jeho kamarádů se z něj naopak stává 

upovídaný stroj, který ztichne až příchodem někoho neznámého. Opomenout nemůžeme ani jeho 

výborný smysl pro humor. Dan mě dokáže rozesmát i v těžkých a pochmurných situacích, což mi 

vždy zvedne náladu. Daniel je mimo jiné docela chytrý a bystrý, ale má i záporné vlastnosti.   

Ráno, když třída sedí v lavicích přichystaná na začátek vyučování, tak je Dan teprve na cestě 

do školy. Do ní chodí zásadně po zvonění. Do třídy vstupuje těsně před učitelem. A to jen díky tomu, 

že se naše třída nachází v suterénu.   

Dan také nemá rád, když něco není přesně podle jeho plánu, a když se o něčem rozhoduje bez 

něj. To se poté dokáže pořádně naštvat. A jak takový naštvaný Daniel vypadá? Přestane se s vámi 

bavit a v momentě kdy na něj promluvíte, odsekne a dá vám najevo, že rozhodně nemá v plánu se 

s vámi bavit. Jeho chování tedy může působit jako chování 10-ti letého uraženého dítěte.  

Svůj volný čas tráví sportem, prokrastinací na telefonu a učením. Rád ho ale věnuje i svým 

dobrým kamarádům. A právě to z něj dělá toho nejlepšího kamaráda.  

Jistě jste všichni pochopili, že Dan jsem já. 

Komentář: 3A Pozoruhodné začlenění genitivu 
záporového. Působí knižně, ale do atmosféry práce 
přirozeně zapadá. 

Komentář: 2A Chybějící čárka - ať, či - malá chyba.

Komentář: 3A Nevhodná volba deiktického slova 
(nadbytečné odkazování v textu). 

Komentář: Lze pochválit za korektní tvary - dvojné číslo.

Komentář: 2B Nepřiměřená volba slovesa; často jsou 
však žáci k tomuto vedeni ve školní výuce – srov. pokyn 
„neopakovat slova“: V ústech se zubí nažloutlé zuby. / 
Na krku mi sedí kulatá, přiměřeně velká hlava. (výběr 
z práce žákyně 7. roč.). 

Komentář: Upřímné autorské sebevyjádření rovněž stojí 
za uvědomění si. 

Komentář: 2A Hrubá chyba v užití zájmena - svých 
kamarádů. Jiné je např. s mými / se svými kamarády si 
rozumím (zde doporučujeme posuzovat v kritériu 2B). 

Komentář: 3A Nevhodná stavba souvětí - když /tak. 

Komentář: Bonus za užití řečnické otázky, která zde 
text „rozsvítí“. 

Komentář: 2A Chybějící čárka - vedlejší věta vložená.

Komentář: 2B Opakování slovesa bavit se je rušivé.

Komentář: 2A Hrubá chyba v zápisu číslovky - 
10letého. 

Komentář: Velmi upřímná zpověď. 

Komentář: Užití cizího slova s porozuměním; viz i výše. 

Komentář: Komunikace se čtenářem, zajímavé pojetí.
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Hodnocení práce a komentář:  

Pisatel tohoto textu pojal zadání nezvyklým způsobem. Na první pohled se může zdát, že nepíše 

o sobě, jakkoli v názvu práce dává tuto skutečnost najevo. Nahlíží na sebe očima jiné osoby. To je

zcela legitimní postup, protože v zadání není uvedeno, jakou formu má autor volit. O charakteristiku

se v každém případě jedná a autor navíc uvádí, že píše o sobě. Pokusil se vlastně o originální pojetí.

Text jako celek působí spíše průměrněji. Nevyskytuje se v něm sice příliš mnoho nedostatků či chyb,

ale chybí mu bohatší slovní zásoba i propracovanější větná stavba. Nápad pohlížet na sebe

zvnějšku ale vůbec není špatný.

Práce č. 3, žákyně kvinty víceletého gymnázia, 16 let 
zdroj: archiv autora 

Zjednodušená verze mého já 

Rezervovanost by se dala považovat za mé druhé jméno. Zdvořilost mi také nechybí, za to 

mohu vděčit dobré výchově. Jednám zodpovědně a sebejistě, málokdy se dostanu do problému. 

Povahu mám mírnou a laskavou, neváhám pomoci, kde je třeba. Jsem vcelku slušná osoba.  

    Asi tak se svému okolí obyčejně jevím, nevím jen, zda je to důvod k radosti či spíš ke smutku. 

Samozřejmě se mohu jen domnívat, myšlenky číst neumím a nechci tím nikoho soudit. Vzhled 

mnohdy poslouží jako nápověda k rozklíčování lidského já, nevím však jestli v mém případě bude 

vůbec k užitku. Já sama nevidím zásadní spojitosti mezi svým vzezřením a osobností a tipla bych 

si, že to stejně vnímají i ostatní. Vysvětlovala by se tím pak jistá skutečnost. Nejspíš hlavním 

problémem mého já totiž je, že nikdo neví, co si o něm má myslet. Popravdě… ani já to plně 

netuším.  

Často cítím neklid, ať už je vyvolán něčím pozitivním nebo negativním. V důsledku toho se 

dostávám do stavu samovolného přemýšlení. To na první pohled nevypadá tak špatně, zdání je zde 

ale jen pouhým klamem. Nepřetržité proudy myšlenek se mi honí hlavou a malují mi v mysli 

různorodé obrazy. Na nich se skví všemožné scénáře běžných i apokalyptických situací. Přemýšlím 

o tom, co jsem mohla a měla udělat lépe, jestli jsem svým chováním někomu neublížila. To souvisí

s dalším problémem, kterému jsem přiřadila dosti podivný název – snažit se nesnažit. Jde vlastně

o mou vnitřní filozofii, jež mě denodenně provází. Nemíním tím nic neřešit a být ke všemu či všem

lhostejná, jde pouze o to, že příliš snahy v mém případě značně škodí. Týká se to školy, hry na

hudební nástroje, rozhovorů s lidmi. Snaha nesnažit se je paradoxem, toho jsem si vědoma. Někdy

mám však pocit, že to snad opravdu k něčemu je, i když snažit se o nesnažení je vyčerpávající.

Dalším podstatným pilířem mé osobnosti je to, že mě baví se učit. Tento fakt se snažím držet 

alespoň částečně v tajnosti (což je obtížné i vzhledem k tomu, že vysvědčení jsou v podstatě veřejně 

dostupná a lidé se na ně táží častěji, než je mi libo), protože nikdo nechce procházet střední školou 

s nálepkou šprta a podivína. Je to ovšem pravda, kterou nemohu popřít. Ovšem i učení má své 

meze, všechno mě zajisté nebaví. V některých okamžicích ve mně ale převládne vzrušení a nadšení 

z nových informací a pak jsem ráda, že mohu jen poslouchat či si číst o zajímavých tématech, které 

mi rozšiřují obzory. Svým způsobem to někdy ve mně i vyvolává úzkost a závrať, protože jsem 

vyřízená z pomyšlení, kolik to ještě nevím, že je toho stále tolik k poznávání a bádání.   

Kdybych měla své já podrobně a přesně popsat, potřebovala bych na to nejspíš celý svůj život, 

protože mé fyzické já i má osobnost se bude v průběhu let nepochybně měnit. Je stále co objevovat, 

Komentář: 2A Chybějící čárka představuje malou 
chybu. 

Komentář: 2A Chybějící čárka - opět malá chyba.

Komentář: 2A Chybějící čárka - malá chyba.

Komentář: 2A Hrubá chyba - dennodenně.

Komentář: Vyspělá větná stavba, velmi zajímavé 
sebevyjádření, celá řada zajímavých obratů, myšlenek, 
motivů. 

Komentář: 2B Volba nevhodného výrazu - v kontextu 
celé práce zde expresivita působí neadekvátně. 

Komentář: 2A Hrubá chyba ve shodě přísudku 
s několikanásobným podmětem - budou. 
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stále co zlepšovat. Díky tomuto vědomí proto v mém životě převažuje radost nad tím co přijde, spíš 

než smutek a strach z toho, co vše se může stát.  

Hodnocení práce a komentář: 

Tato práce je charakteristická kultivovaností výrazu, který se projevuje například ve volbě jazykových 

prostředků. Lexikální stránka textu je bohatá, pisatelka neváhá využít prostředků knižního typu zcela 

funkčně. Stavba vět a souvětí je velmi vyspělá a bezchybná, stejně tak kompozice textu, kterou lze 

považovat za vyváženou. Krom několika jazykových chyb (převážně interpunkčních) textu nelze nic 

vytknout. V každém případě by se mělo jednat o hodnocení nadprůměrné práce. 

3.3. Vypravování jako slohový útvar 

Těžištěm vypravování je děj, příhoda, příběh. Je založeno na vyprávěcím slohovém postupu, který 

by měl kopírovat základní dějové schéma od expozice (není nezbytná) po rozuzlení a závěr. Autor 

zachycuje nejen událost, ale i prostředí, případně charaktery vystupujících postav, jejich duševní 

vlastnosti, motivy jednání i jejich řeč. Vyprávěcí postup lze vhodně prolnout s dalšími postupy, nabízí 

se zejména popisný nebo úvahový. Slovní zásoba může čerpat ze všech vrstev národního jazyka, 

vypravování nemusí být zpracování striktně ve spisovném jazyce. Vždy záleží na funkčnosti volby 

jazykových prostředků a stylu, jejich vzájemného souladu. Měli bychom ale mít na zřeteli fakt, že 

žák v písemném projevu musí také prokázat znalost jazykové normy.  

Často při hodnocení žákovských vyprávění, zvláště na základní škole, čelíme spíše popisům děje 

než skutečným vyprávěním. To je zásadní nedostatek. To, co činí vyprávění vyprávěním, je zápletka, 

hnací motor vyprávění. A je důležité si uvědomit, že vystavět funkční zápletku je poměrně složité, 

a proto že je třeba toto žáky naučit. I dovednost vyprávět, ačkoliv ji lze považovat pro dítě za zcela 

přirozenou, je třeba, resp. je možné dále kultivovat. 

Práce s texty na základě následujícího zadání: 

Neotevřené dopisy 

Alena je hezká holka s vyřídilkou a výtvarným talentem. Nikdy se nechce vdávat, ale nakonec si 

vezme Járu. Její manžel je sice význačný výtvarník, ale praktický život nezvládá. Alena finančně 

táhne tříčlennou rodinu a pomáhá svému muži překonat psychické propady. Po manželově náhlé 

smrti však najde v jeho psacím stole svazek neotevřených dopisů. Písmo je ženské, agresivní. 

Proč ale zůstaly neotevřené? 

Upraveno podle románu Alice Horáčkové 

Zpracování: vypravování navazující na výchozí text 

Komentář 2A Chybějící čárka - malá chyba.
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Práce č. 1, žákyně 3. ročníku, 17 let 
zdroj: archiv autora 

Alena je hezká holka s vyřídilkou a výtvarným talentem. Nikdy se nechce vdávat, ale nakonec si 

vezme Járu. Její manžel je sice význačný výtvarník, ale praktický život nezvládá. Alena finančně 

táhne tříčlennou rodinu a pomáhá svému muži překonat psychické propady. Po manželově náhlé 

smrti však najde v jeho psacím stole svazek neotevřených dopisů. Písmo je ženské, agresivní. Proč 

ale zůstaly neotevřené? Alena si dopisy přečte a zjistí strašlivé tajemství. Jejímu manželovi píše 

neznámá žena dožadující se finanční podpory na jejich společné dítě. Alena je rozrušená, nemůže 

uvěřit svým očím. Po pár dnech přemýšlení, se rozhodne neznámé ženě odepsat a zjistit pravdu. 

Zanedlouho obdrží dopis, ve kterém stojí pozvání na šálek čaje. Nervózní, avšak plná otázek, se 

rozhodne ženu navštívit. Když Alena s její pětiletou dcerou Amálkou dorazí na dohodnuté místo, 

uvidí drobnou postavu mladé ženy s malým chlapcem. Na první pohled vypadala mile, ale když 

uviděla chlapce, názor na onu ženu se záhy změnil, připomněl ji totiž fakt, že jejich manželství nebylo 

vůbec ideální.  Poté co se setkají, se neznámá žena s úsměvem představí jako Iveta. Obě matky se 

posadí v malé útulné kavárně, nedaleko břehu řeky a vymění si příběhy. Když si vyslechne celý Ivety 

příběh, Jára, kterého znala, jako by se změnil v úplně cizího člověka. Najednou ho vůbec 

nepoznávala. Alena během rozhovoru pozná, že je Iveta velmi laskavý člověk, ale v ten moment, 

když ji řekne o smrti Járy, Ivety obličej se nárazem změní, bylo poznat, že ji to zasáhlo. Alena ale 

cítí úlevu, jelikož ví, že by ji přítomnost Járy k tomuto stolu nikdy nepřivedla a do dnešního dne by 

stále žila ve lži. Následně se rozhodne Ivetě podat pomocnou ruku a podpoří ji finančně, ačkoliv byli 

okolnosti jejich setkání nepříjemné, z Aleny a Ivety se staly velmi dobré přítelkyně a totéž platí i pro 

jejich děti, které si spolu do dnes často hrají. 

Hodnocení práce a komentář: 

Autorský text nesplňuje nároky na minimální požadovaný rozsah 250 slov (rozsah zde 247 slov). 

Záleží samozřejmě na konkrétním hodnotiteli a konkrétním zadání, nicméně měli bychom vést žáky 

k funkčnímu naplnění povinného rozsahu písemné práce. Můžeme to chápat jako jistou příležitost 

rozvíjet jazykové, vyjadřovací, výrazové a tvůrčí dovednosti žáků na poli produkce textu. Práci, která 

nesplňuje požadavek minimálního rozsahu, bychom dále neměli hodnotit. Tento text, za 

předpokladu dostatečného počtu slov, by navíc musel být penalizován v prvním kritériu: v 1A by bylo 

vhodné penalizovat povrchnost a nenápaditost, v 1B za čistý popis děje a absenci strategií výstavby 

děje (chybí zde dynamika, rozvíjení děje, zápletka je pouze naznačena, postavy nevedou dialog 

apod.). 

Práce č. 2, žákyně oktávy víceletého gymnázia, 19 let 
zdroj: archiv autora 

To ráno se podobalo všem předešlým, která následovala po bezesné noci. K repetitivním 

zvukům hlučného kotle se se svítáním začali přidávat i skřivani, a to byl pro Alenu jednoznačný 

signál, že je načase, aby vstala a rozeběhla chod domácnosti pro další den. 

Syčící čajová konvice vzbudila i nejmladšího člena domácnosti. Tříletá Anna se vynořila spoza 

dveří do ložnice a ještě napůl poslepu si to zamířila k jídelnímu stolu. Poté, co do sebe nasoukala 

Komentář: ROZSAH - výchozí text se do výsledného 
rozsahu autorské práce nezapočítává.  

Komentář: 1B Velmi zdařilý začátek textu, ale 
bohužel nenavazuje na text výchozí. Je tu však 
nastíněna atmosféra, která čtenáře láká ke čtení. 

Komentář: 2A Hrubá chyba - zpoza. 
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celé dva krajíce chleba s marmeládou, byla matkou odposunkována do vedlejšího pokoje, aby si šla 

hrát s panenkami. 

Když Alena otevřela dveře do Járovy pracovny, na chvíli strnula pod náhlým přívalem 

vzpomínek. Nemohla již však déle odkládat tuto záležitost, a proto překročila práh. Kolem těch 

zavřených dveří nepřítomně bloumala již několik týdnů a nyní je konečně dokázala překonat. 

Nejneuspořádanějším místem v celé místnosti byl velký purpurový psací stůl. Hromady papírů, 

odstřižků a pomačkaných skic se povalovaly po celé jeho desce a sem tam i některá sjela vedle na 

podlahu. Nejvíce však Alenu zaujala malá pootevřená zásuvka s ohmataným madlem. Vykukovala 

z ní totiž jakási tenká zelená stužka. 

Zažloutlý štos dopisů svázaný onou zelenou stuhou si tam seděl, jako ten nejexotičtější zákusek 

ve výloze cukrárny a čekal, až po něm sáhne. Každý z dopisů byl psaný stejným písmem. Čím se 

ale data více přibližovala současnosti, stávala se slova kostrbatějšími a obálky tenčími. 

Nejzvláštnější ale byla skutečnost, že ani jediný z nich nebyl otevřený. 

Když roztrhla první obálku, vypadlo na ni několik stránek hustě popsaných úhledným, až 

aristokraticky vyhlížejícím písmem. „Drahý Jaroslave, již prvním zklamáním pro nás s otcem bylo, 

když ses rozhodl s těmi svými vzpurnými čmáraly vystavovat na veřejnosti a hlásat ty jejich 

provokativní názory. To, že si ale jednu z nich dokonce vezmeš za ženu, by nás ale nenapadlo, ani 

v těch nejhorších nočních můrách.“ 

Toto Aleně naprosto vyrazilo dech. Od momentu, kdy se s Járou seznámila, jí tvrdil, že rodiče 

ztratil v ranném dětství a poté vyrůstal ve venkovském sirotčinci. 

Poprvé od Járova pohřbu k němu pocítila jinou emoci než ztrátu a stesk. Byla vzteky bez sebe. 

Nejenže rodiče měl, živé, očividně také velmi dobře zaopatřené a z vyšších společenských vrstev. 

Začala si v hlavě přehrávat všechny momenty, kdy byli s penězi tak v koncích, že jedli jen suchý 

chléb se solí, aby zbylo na činži. 

Čím déle četla, tím nejistější byla. Kolik jí toho ještě za ta léta nalhal, a znala vůbec toho, koho 

si vzala? 

Hodnocení práce a komentář: 

Práce je z mnoha úhlů pohledu výborná. Jedná se o zdařilé vypravování podpořené barvitými 

jazykovými prostředky ilustrujícími bohatou autorskou slovní zásobu. Text jako celek působí takřka 

literárně. Zápletka je sice zdánlivě nicotná, ale nikterak bezvýznamná. Má pro aktérku příběhu fatální 

důsledky. Problémem práce je ale nerespektování zadaného způsobu zpracování – výchozí text má 

totiž funkci úvodu, na který měla vlastní autorská práce navázat. Proto je nutné text významněji 

penalizovat v kritériu 1B, případně 3B, neboť způsob zpracování zadání v tomto případě zasahuje 

do kompoziční výstavby textu. 

Komentář: 2B Výborná slovní zásoba práce, např. 
slovesa pohybu, zvuku. 

Komentář: 2A Nadbytečná čárka - malá chyba.

Komentář: 2B Výtečná práce s nepřímými 
pojmenováními, v textu jsou rozmanitá básnická 
přirovnání, básnické přívlastky, personifikace. 

Komentář: 2A Nadbytečná čárka - malá chyba. 

Komentář: 2A Hrubá chyba - rané.
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Práce č. 3, žákyně 4. ročníku, 19 let 
zdroj: archiv autora 

Otevírám první obálku. Písmo je neupravené. Autorka nejspíše dopis psala ve spěchu. Čtu 

dopis nahlas, abych nic nevynechala. „Tohle ti neprojde,“ předčítám polohlasem, „už se před námi 

nemůžeš dál schovávat.“ Pokládám první dopis a sahám po dalším. Vtom slyším své dlouhé nehty, 

jak narážejí na něco mosazného. Revolver. Je krásný. Má matně černou barvu a je nabitý. Pokládám 

ho na stůl. Sahám po další věci, kterou mám na očích. V ruce svírám jakýsi kontrakt, ale jazyku, 

kterým je napsán, nerozumím. 

Už se chystám vzít do ruky další dopis, avšak zničehonic slyším tlumené zavrzání vchodových 

dveří o patro níže. Syn Honzík je od pohřbu u babičky, takže to musí být někdo cizí. Ještě tohle mi 

chybí, pomyslím si. Popadnu Járovo pistoli a letím rychle do prostorného šatníku, který zůstal v jeho 

bývalé pracovně. Pěkně potichu jako myška, takže kdosi u vchodových dveří nic nezpozoroval. 

Kroky dvou osob se pomalu přibližují. Vzdálenost narušitelů se dala odhadnout naprosto přesně díky 

vrzajícím schodům. 

Dveře pracovny se otevřely. První vchází vysoká žena. „Petře, nikde nikdo,“ špitne a zasune 

zbraň, kterou předtím držela v ruce. Hned na to se ze dveří vynoří muž menšího vzrůstu. Zamíří 

rovnou ke stolu. „Ty dokumenty musí mít někde ve stole,“ šeptá. Vše sleduji mezerou mezi dveřmi 

skříně, ve které se ukrývám. Jak jen situaci vyřešit, horečně přemýšlím. Nakonec se rozhodnu 

jednat. Žena přece teď v ruce zbraň nemá a muž s žádnou nepřišel, uvažuji. 

Rychlostí blesku rozkopnu dveře velké skříně. Ani jeden z dvojice takový obrat situace nečekal, 

jelikož sebou překvapeně trhli. „Hlavně klid,“ říká mi neznámá, zatímco opatrně pokládá svou zbraň 

na zem. „Co tu sakra hledáte?“ pronesu roztřeseným hlasem. „Jen to, co je naše,“ odsekne Petr. 

„Co tím myslíte? Teď mi zemřel manžel při nehodě a ještě přijdete krást vy? Nemám snad už dost 

starostí?“ pokračuji. Muž mlčí, ale v jeho očích se zračí strach. Žena se jen ušklíbne a řekne: „Mně 

to teda moc jako nehoda nepřišlo, když jsem ho strkala z okna.“ „Buď zticha Kláro!“ sykne Petr. Tak 

to už psychicky nevydržím. Vloupali se ke mně domů a ještě mi zabili manžela. Zmáčknu spoušť 

revolveru. 

Revolver jen cvaknul a nic. Zkouším to vícekrát, ale ani jednou z hlavně výstřel nevyjde. „Váš 

manžel byl agent v utajení. Má tu někde dokumenty o našich drogových obchodech,“ říká chladně 

Petr. Zvedám oči od svého revolveru a už jen spatřím, jak na mě Petr míří ženinou pistolí, kterou 

v mžiku sebral ze země. „Jak vidím, tak byl utajený velmi dobře, když o tom nevíte ani Vy. To už je 

ale jedno,“ dodává pohrdavě a zmáčkne spoušť. 

Hodnocení práce a komentář: 

Vypravování má napětí, nechybí mu zajímavější zápletka ani spád. Autor splňuje podmínku 

návaznosti na výchozí text, ale nedodržuje předepsanou er-formu. S ohledem na nerespektování 

vypravěčské formy není reálné udělit v kritériu 1B maximální počet bodů (v tomto případě se 

doporučuje snížit bodové hodnocení až o 2 body v závislosti na kvalitě zpracování; zde je zcela na 

místě snížení o 1 bod, neboť práce je jinak povedená). Text jako celek působí kompaktně, stylová 

linka je jednotná, jazykové prostředky včetně užití jiných typů promluv než přímé řeči jsou spíše 

pestré. V každém případě se jedná o text nadprůměrný. 

Komentář: 1B V souvislosti v výchozím textem, na 
který práce navazuje, je nutné respektovat er-formu. 
Tento nedostatek je patřičné penalizovat v kritériu 1B. 

Komentář: 1B Zde si práce zaslouží bonifikaci za užití 
nevlastní přímé řeči vhodné pro vnitřní monolog. 

Komentář: 2A Hrubá chyba - chybný tvar 
přivlastňovacího zájmena - Járovu. Je však možné, že 
se jedná o nářeční prvek. 

Komentář: 2A Hrubá chyba - příslovečná spřežka.

Komentář: 2B Velmi pěkné užití ustáleného spojení.

Komentář: 2A Hrubá chyba - vykání v přímé řeči nelze 
signalizovat zápisem velkého V. 
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3.4. Úvaha jako slohový útvar 

Pro úvahu je typické, že se v ní autor zamýšlí nad určitými problémy či jevy z různých úhlů pohledu. 

Zabývá se podmínkami vzniku jevů, jejich podstatou, vztahy mezi nimi. Na základě svých úvah pak 

vyvozuje závěry, přináší nová řešení. Důležitá je zejména přesnost, logičnost úvahového procesu 

a výstavby textu. V tom se úvaha stýká s výkladem, kombinuje postup úvahový a výkladový; měla 

by tedy obsahovat jak objektivní, odbornou stránku, tak stránku subjektivní, protože se jinak opírá 

o zkušenosti autora a je obrazem způsobu jeho nazírání na svět. Pro úvahu jsou typické např.

řečnické otázky, ty ale samy o sobě neznamenají kvalitu úvahového procesu – vždy je stěžejní

funkčnost. Opomíjena by neměla být ani kvalita argumentace a způsob práce s fakty. Dle

konkrétního kontextu, v němž úvaha vzniká, je většinou jazykovým kódem úvahy spisovnost

a neutralita jazykových prostředků, jiné pojetí však – podle daných komunikačních okolností – není

vyloučeno.

Práce s texty na základě následujícího zadání: 

Kdo nezná své dějiny, je odsouzen k tomu je opakovat 

VÝCHOZÍ TEXT 

Velká data poznamenávají evropské 20. století hlubokými zářezy jako záseky sekerou. Dějiny 

Čechů se v tomto století pyšní pozoruhodnou matematickou krásou vycházející z trojího 

opakování počtu dvacet. V roce 1918, po několika staletích, získali svůj nezávislý stát a v roce 

1938 o něj přišli. V roce 1948 komunistická revoluce dovezená z Moskvy zahájila Terorem druhé 

dvacetiletí, které skončilo v roce 1968, kdy Rusové vpadli do země s půl milionem vojáků, 

rozzuřeni z její drzé emancipace. Okupační moc se tu se vší váhou usadila na podzim 1969 

a odešla, aniž to kdo čekal, na podzim 1989. 

Třetí dvacetiletí. 

Upraveno podle románu M. Kundery Nevědění 

Zpracování: úvahový text o jednom z milníků českých moderních dějin nastíněných výchozím 

textem 
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Práce č. 1, žák 4. ročníku, 19 let 
zdroj: archiv autora 

Dnešní společnost žije v době moderní plné neomezených možností, svobody slova, volného 

cestování, internetu a sociálních sítí. Většina mladých i starších lidí zapomíná nebo nevědí, jaké 

strasti tomu všemu předcházely. Můj přítel David říká, že největší milník české změny v dějinách se 

odehrál na podzim 1989. Jak bychom dnes žili pod vládou komunistické moci? Co vedlo k převratu 

a k samotné Sametové revoluci? To je téma, nad kterým bych se rád zamyslel. 

Jak je možné, že silný komunistický režim po dlouhých a nekonečných letech během několika 

měsíců padnul? Myslím si, že hlavním impulsem se staly protesty a postupný pád východního bloku, 

včetně nepokojů v Polsku a v Maďarsku. Lidé začali cítit kapku naděje. Dožadovali se změn. Byli 

unavení a frustrovaní z chodu režimu. Z mého pohledu se největším hnacím motorem stala touha 

po svobodě. Národ ukázal svoji sílu, spojil se a protestoval za své hodnoty. 

Dokážeme si představit, že by k nastolení demokracie nedošlo a režim s okupací by pokračoval 

dále? Jak bychom dnes žili? Co kdyby se Sametová revoluce nestala? Domnívám se, že nikdo 

z nás, ani ve své fantazii, si tento scénář nedokáže vizualizovat. Pokud by k revoluci nedošlo tehdy 

na podzim 1989, je vskutku pravděpodobné, že situace by přeci jen nazrála dříve či později. Režim 

zkrátka zaspal dobu. Ekonomika i hospodářství silně stagnovaly, obyvatelé se bouřily a celý svět, 

hlavně Evropa si žádal změnu. Dokázali jsme se dostatečně ponaučit z událostí minulého století? 

Silně věřím tomu, že všechny ty roky pronásledování, nesvobodné vůle, přísného režimu, 

nesmyslných a vymyšlených soudních procesů nás dokázali poučit a že právě proto nebudeme 

odsouzeni dějiny opakovat. Ovšem lidská paměť není dokonalý stroj, a tak bychom si důležité 

milníky našich dějin měli připomínat. 

Hodnocení práce a komentář: 

Práce je poměrně zdařilou úvahou, ve které pisatel sice nejde do hloubky a jeho analýza není 

vícevrstevná, nicméně obraz dějinné události předkládá na základě obrysů svých nabytých znalostí 

a zkušeností. Jazykové prostředky práce jsou spisovné, zcela adekvátní pojednávanému tématu. 

Pravopisné a tvaroslovné chyby neztěžují čtenářský komfort. Strategie úvahy jsou dodrženy, text je 

koherentní a srozumitelný. S ohledem na fakt, že se nemělo primárně jednat o odbornou úvahu 

(v zadání se explicitně neuvádí další zpřesnění komunikační situace), lze tento text akceptovat jako 

mírně nadprůměrný.  

Práce č. 2, žákyně oktávy víceletého gymnázia, 19 let 
zdroj: archiv autora 

Karl Marx byl nejvýznamnějším myslitelem 20. století. Ne však pro správnost nebo popularitu 

filozofie, ale pro vliv, který tato filozofie měla na vývoj celého světa. Vliv, který si (i přes ambivalentní 

etičnost základních myšlenek komunizmu) dovoluji označit za to nejhorší, co mohlo svět – a Česko 

– potkat.

Ať už se podíváme na běsnění bankovního lupiče Stalina, nebo na kurz lodi „velkého

kormidelníka“, výsledek byl vždy stejný. A přestože naše česká zkušenost s komunizmem nabízí 

o něco méně spektakulární výčet obětí, její blízkost naším vlastním životům nám o to intenzivněji 

dokazuje hrůzu komunistického režimu. 

Komentář: 3A Nadbytečná inverze, příp. by měl autor 
přívlastky oddělit čárkou. Nebylo by ale vhodné 
považovat za chybu ve větné stavbě. 

Komentář: 3A Problematická je shoda přísudku 
s podmětem - shoda podle smyslu by byla v pořádku, 
pokud by se týkala obou členů přísudku: většina 
zapomíná nebo neví x lidé zapomínají nebo nevědí. 

Komentář: 2A Hrubá chyba - sametová revoluce. 

Komentář: 1B Funkčnost řečnických otázek - iniciují 
téma práce, jsou začleněny funkčně.  

Komentář: 2A Problematické tvary příčestí činného 
podle vzoru tisknout doporučujeme nepenalizovat: padl, 
všiml, kývl x padnul, všimnul, kývnul. Jiné je ale např. 
usl, vyhl - zde je na místě hodnotit jako hrubou chybu. 

Komentář: Je patrná znalost tématu, zájem žáka o ně.

Komentář: 2A Opakovaná chyba by se neměla 
penalizovat. 

Komentář: 2A Hrubá chyba ve shodě - obyvatelé se 
bouřili. 

Komentář: 2A Chybějící čárka jako malá chyba - 
apozice. 

Komentář: 2A Hrubá chyba ve shodě - roky dokázaly.

Komentář: 2A Hrubá chyba - našim.

Komentář: Je zřetelný autorčin zájem 

o téma, její osobní angažovanost v něm. 
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Vynucená totalita, všeobecná cenzura, politické procesy a všechny další zásahy do lidských 

práv jsou (a měly by zůstat) trvalou jizvou v naší národní identitě. 

Přestože „záchrana“ Rudou armádou byla po rozčarování z mnichovské zrady a traumatu 

následující války vítanou změnou, brzy jsme byli zrazeni zase. A právě zrada ve formě vtrhnutí 

okupačních vojsk na území ČR jasně ukazuje, jak naivní bylo počáteční nadšení Čechů. 

Komunismus se udržel u moci déle, než měl. Ale možná i díky tomu můžeme děkovat za naši 

pověstně sametově mírumilovnou revoluci. Pro příklad toho, jak se situace mohla vyvinout jinak se 

nemusíme dívat dále než do Rumunska, kde jsou události jejich revoluce dodnes nekomfortním 

precedentem. 

Ovšem ani velké štěstí, které jsme v rámci Sametové revoluce měli, nezajistilo bezproblémovou 

změnu režimu. Kde revoluční tendence vedly k až neuvěřitelnému enthusiasmu, spolupráci 

a pospolitosti, události 90. let byly pro mnohé zklamáním. Návrat k demokracii skončil deziluzí. 

Možná i z toho důvodu jsme se ani dlouho po té komunismu pořádně nezbavili. Zatímco porážku 

3. Říše doprovázela širokosáhlá tabuizace myšlenek a symbolů nacismu, pád SSSR s sebou

žádnou ekvivalentní démonizaci komunismu nepřinesl (přestože zvěrstva těchto dvou ideologií by

jednoznačně nebylo těžké srovnat).

Tři desetiletí po pádu komunizmu se u nás stále ozývají názory, že za předchozího režimu se 

v této zemi žilo lépe, a že oficiální politický subjekt, který se hrdě hlásí k vlajce komunizmu, si 

zaslouží naše hlasy. 

Výsledek posledních parlamentních voleb – a obzvlášť neúspěch KSČM – mě velice těší. „Kdo 

nezná své dějiny, je odsouzen k tomu je opakovat.“ Možná to je pravda. Ale já mám především 

radost z toho, že se Český národ konečně začíná chovat, jako kdyby své dějiny znal. 

Hodnocení práce a komentář:  

Jedná se o úvahový text, na nějž bychom mohli pohlížet dvojím způsobem: zpracovává historický 

milník v našich dějinách, přistoupíme-li na to, že za něj považujeme éru komunistické totality, anebo 

nahlíží hned několik milníků v našich dějinách najednou, čímž by se pisatel poněkud odklonil od 

původního zadání. Penalizace za nerespektování tématu by v tomto případě ale bylo sporné, 

protože samo zadání je spíše mlhavé a poskytuje možnost různého výkladu.  

Z textu je patrná dobrá informovanost autorky o problému, její osobní zaangažovanost, zájem, 

autorka používá vyspělou argumentaci, závěr je funkční. Do jisté míry ruší předimenzované členění 

textu (kritérium 3B) i některé formulace vět, v nichž autorka nadužívá cizích slov.  

Text by se měl pohybovat v pásmu lepšího průměru (vzhledem k jazykovým chybám) či mírného 

nadprůměru.  

Práce č. 3, žák 3. ročníku, 18 let 
zdroj: archiv autora 

Rok 1989 byl klíčovým pro české moderní dějiny, neboť se republika dostala ze spárů totalitního 

režimu, který trestal lidi za odlišné názory a snažil se potlačit víru jinou než v jeho velkolepost. 

Komunistický režim se skálopevně držel hesla „Kdo nejde s námi, jde proti nám“. A podle toho také 

nemilosrdně 40 let jednal. Hrabalovská éra ochrnutých mrzáků sametovou revolucí v listopadu 1989 

vzala zasvé. Začalo to sice opět mlácením 17. listopadu, tentokrát na Národní třídě, ostatně 

Komentář: Velmi zdařilé užití obraznosti. 

Komentář:3A Stylistická neobratnost - stavba věty je 
problematická. 

Komentář: 3B Faktický nedostatek - ČR v roce 1968 
neexistovala.

Komentář: 2B Volba pravopisu by měla být 
konzistentní. 

Komentář: 3A Problematická formulace - díky tomu 
děkovat. 

Komentář: 2A Chybějící čárka - malá chyba.  

Komentář: 3A Stylisticky neobratná formulace - působí 
vzletně, ale vyprázdněně.  

Komentář: 2A Hrubá chyba v zápisu - sametová 
revoluce. 

Komentář: 3A Nevhodná parcelace vět narušuje 
čtenářský komfort. 

Komentář: 2B Zápis slova v původní podobě zde není 
zcela přiměřený, slovo řeckého původu zde 
nekoresponduje např. se zápisem slova kurz či 
komunizmus. Na druhou stranu ale oceňme sémanticky 
zcela správné užití daného slova; forma zápisu je zde 
méně důležitá než funkční užití. 

Komentář: 2A Hrubá chyba - příslovečná spřežka poté. 

Komentář: 2A + 2B Hrubá chyba v psaní velkého 
písmena - Říše + nevhodný zápis třetí říše číslicí. 

Komentář: 2A Nadbytečná čárka - doporučujeme 
posuzovat jako malou chybu. 

Komentář: 2A Hrubá chyba - český národ. 

Komentář: Zdařilý závěr práce. 
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komunismus byl odjakživa bitím, ale skončilo svobodnými volbami a Havlem, kterým usedl na Hrad 

jako náš nejprve československý a později český prezident.  

Ačkoliv jsem rád, že jsem si neprožil časy před převratem, občas mě zamrzí absence této 

zkušenosti, jelikož nemohu porovnat dnešní život s tehdejším. Moje generace často od rodičů 

a prarodičů slýchá, že dříve byla jistota práce nebo jste nemuseli shánět doktora, protože jste 

k některému byli přiděleni a vůbec že ona doba vlastně nebyla tak zlá, protože o lidi bylo „postaráno“. 

Stát se staral o lidské dobro tak vehementně, že jsme měli věznice plné politických vězňů. 

A o obětech režimu ani nemluvě. Historická paměť je vskutku ošidná. Snadno zapomínáme na to, 

co bylo zlé, a chceme si pamatovat věci dobré. Je to nakonec přirozené, jenže bez znalosti historické 

pravdy nemáme šanci ani na slušnou přítomnost, ani na lepší budoucnost. Ve výsledku je však drtivá 

většina těchto rozmluv s pamětníky komunistického režimu zakončena vděkem za demokracii, 

kterou rok 1989 přinesl. A to navzdory všem přešlapům z divokých 90. let i babišovsko-zemanovské 

klice, která, doufejme, brzy s těmito dinosaury odumře a už se nikdy nevrátí k životu.  

Všichni si snad uvědomujeme volnost, již máme v oblasti cestování či nakupování. Středoškolští 

žáci často jezdí i na jazykové pobyty. Kolik z nás by si mohlo v minulosti dovolit po finanční nebo 

politické stránce odjet například do USA? Takové cesty by nám často mohly být zakazovány třeba 

kvůli nesprávnému původu či nedostatečné politické angažovanosti. Nebo by stačilo i to, že máme 

na západě nějakého příbuzného, který emigroval.  

Jak bychom se vůbec stavěli k mezinárodním konfliktům, kdyby totalita pokračovala? V dnešní 

situaci mě tato myšlenka děsí. Ačkoliv jsem sám spíše levicově smýšlející člověk, uvědomuji si, že 

tyto systémy nemohou úplně fungovat v reálném prostředí, protože neberou ohled na lidskou 

chamtivost.  

Milník 1989 je rozhodně významný, protože pomyslně rozdělil moderní českou historii na starou 

komunistickou éru a novou svobodnou. Jenže svým způsobem se nic nezměnilo, neboť lidé, ačkoliv 

mají při volbách širší výběr, dají hlas straně, na kterou si o dva měsíce později budou stěžovat. Část 

populace bude i dále slepě věřit naprosto všemu, co různí politici řeknou, přestože by skepse byla 

na místě. Čas ukázal, že další změna nepřišla po dvaceti letech. Otázkou zůstává, kdy asi přijde? 

Hodnocení práce a komentář:  

Tato práce je výborná po všech stránkách. Není jí prakticky co vytknout. Pisatel má dobré povědomí 

o událostech roku 1989 a zároveň je schopen solidní reflexe porevolučního vývoje i současnosti.

Výrazové, jazykové i stylové prostředky jsou vytříbené a vždy plně funkční. Strategie úvahy jsou

dodrženy bezvýhradně, text má logickou výstavbu a je vhodně členěn. Argumentace je poměrně

vyspělá. Někdy může mít hodnotitel jiné názory než pisatel, pokud ale tyto názory nejsou xenofobní

či diskriminační, nelze za ně autora jakkoli penalizovat.
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4. Hodnocení písemných prací na 2. stupni základní školy

Andrea Baumannová a Markéta Emmer Illová 

4.1. Úvod 

Na druhém stupni základního vzdělávání je cílem smysluplné, funkční a jazykově přiměřené 

vyjadřování, které reflektuje danou komunikační situaci. Při tomto relativně náročném zacílení 

je přirozeně žádoucí, abychom žáka vhodným způsobem podporovali v jeho růstu na poli 

pisatelském, přičemž by bylo rozhodně prospěšné žáka neodradit, když se pokusí nějaký text 

vytvořit. Celé je to úkol nesnadný a někdy se může zdát, že možná i neřešitelný. Ve skutečnosti jde 

pouze o jediné – stanovit si v dané situaci ty správné priority. Které to jsou? 

Dlouhodobé priority – 2. stupeň ZV: 

• Smysluplnost

• Autentičnost

• Seberealizace

• Přiměřenost

• Užitek pro žáka

V rámci jednotlivých textotvorných úkolů je pak třeba mít na mysli priority, které umožní žákům 

úspěch a jsou jakousi podporou před psaním i v rámci psaní, přičemž proces psaní je třeba brát jako 

dlouhodobý proces i krátkodobý úkol v daném konkrétním čase a situaci. 

Priority v konkrétním čase, v konkrétní situaci, v rámci konkrétního zadání 

(1) Evokační fáze procesu

• připravenost = znalosti, podklady, informace…

• pochopení

• motivace

(2) Text jako uvědomění a nástroj seberealizace

• přípravná fáze: brainstorming, myšlenková mapa, osnova, klíčová slova…

• první text – koncept

• druhý text – finální

(3) Reflexe – autorská i osobní

• zvládnutí zadání – pochopení tématu

• gramatika a pravopis

• slovní zásoba

• celkové vyznění textu

• přínos pro autora – Co jsem se naučil(a)? Co jsem si uvědomil(a)?
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Východiska pro komunikačně-slohovou výchovu na 2. stupni základní školy 

V komunikačně-slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst 

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

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

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

Vybráno z cílového zaměření vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace  

Vzdělávání ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace směřuje k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

• vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací,

k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů,

• individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení

pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založeným na uměleckém textu

a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání.

Očekávané výstupy v RVP ZV pro komunikačně-slohovou výchovu na 2. stupni ZŠ 

Žák:  

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci, 

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru, 

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text 

s dodržováním pravidel mezivětného navazování, 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 

projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic 

a osobních zájmů. 

Klíčové kompetence, které lze funkčním způsobem rozvíjet v komunikačně-slohové výchově 

Kompetence komunikační 

Na konci základního vzdělávání žák: 

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle

a kultivovaně v písemném i ústním projevu,

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do

diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje,

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků

a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je

využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění,
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• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci

s okolním světem.

Kompetence digitální  

Na konci základního vzdělávání žák: 

• získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu

volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu,

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních

prostředků,

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či

zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce.

4.2. Hodnocení písemných prací na 2. stupni základní školy 

Hodnocení je téma, které rezonuje napříč celou pedagogickou komunitou a nejen tam. Dlouhodobě 

se vedou spory o to, jaký přístup je nejlepší, a odpovědi se hledají relativně těžce. Nejde ani tak o to, 

že bychom nebyli schopni nalézt optimální řešení pro hodnocení v dané situaci, ale jde spíše o onu 

příznačnou snahu hledat řešení snadná a jednoduchá. S hodnocením se to má stejně jako 

s metodami, které jsou využívány v pedagogickém procesu: neexistuje žádná ideální a universální, 

vždy je důležitý cíl, který sledujeme, a to se projeví na výběru metody učení i na výběru způsobu 

hodnocení. 

„Pedagogické hodnocení vždy vypovídá o skutečných cílech, ke kterým jako učitelé 

směřujete, dokonce i tehdy, když si své skutečné cíle neuvědomíte.“ Jan Slavík  

Obecně vzato si neklademe za cíl předložit jasné a jednoduché řešení pro hodnocení 

v komunikačně-slohové výchově a přímo v písemných pracích. Nabízíme dlouhodobé zkušenosti 

v této oblasti a tímto také podporu pro zkoušení jiných, možná efektivnějších cest pro hodnocení.  

Vždy bychom si měli uvědomit základní parametry hodnocení. Na místě je několik otázek: Co 

hodnotíme? Proč hodnotíme? Jaký je náš cíl? Vývoj v přístupu k hodnocení nás přivedl 

k poznání, že je velmi užitečné využívat formativní hodnocení, ale ze stejného důvodu bychom 

měli sobě i žákům umět definovat rozdíl v situaci, kdy přistoupíme k hodnocení formativnímu a kdy 

k sumativnímu. Většina školního hodnocení by měla být vedena formativním přístupem, 

potřebujeme totiž budovat osobní zodpovědnost žáka a schopnost autonomního hodnocení. 

Žáci by měli být postupně otužováni již v průběhu 2. stupně základní školy i v hodnocení 

sumativním, kdy dochází k účtování zvládnutých cílů. My ale zaměřujeme svou pozornost na 

formativní přístup, který úzce souvisí s výcvikovou fází komunikačně-slohové výchovy. 
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Pět klíčových strategií formativního hodnocení využitelných v komunikačně-slohové 

výchově: 

(1) Zhodnocení, kde se žáci v průběhu učebního procesu nacházejí, jakými úskalími procházejí, jak

učebnímu obsahu rozumí.

(2) Zpětná vazba. Učitel podává žákům zpětnou vazbu, která je v procesu učení posouvá dále.

(3) Jasně definovaná kritéria úspěchu a ujištění se, že jim žáci rozumí.

(4) Vzájemné hodnocení a podpora žáků v procesu učení. Žáci spolupracují a vzájemně si

pomáhají.

(5) Vlastní hodnocení výkonu. Žák hodnotí vlastní výkon, pracuje individuálně na svém zlepšení.

Pět klíčových strategií pro zlepšení učitelské praxe a výsledků žáků: 

Cíle učení a kritéria úspěchu 

(1) Třídní diskuze a důkazy o učení

(2) Poskytování zpětné vazby

(3) Vzájemné hodnocení

(4) Sebehodnocení

Kritéria hodnocení 

Každé kritérium, jež poměřuje kvalitu žákova školního výkonu nebo chování, je vyjádřením určité 

kompetence nebo složky kompetence, kterou žák v praxi může do nějaké míry dosáhnout. 

Zdroj: Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, s. 47. 
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Doporučené oblasti hodnocení: 

(1) téma, obsah

(2) slohový útvar, komunikační situace

(3) pravopis, tvarosloví

(4) slovní zásoba

(5) větná skladba a soudržnost větných celků

(6) výstavba a soudržnost textu, odkazování, argumentace

V zásadě je vhodné pracovat při hodnocení písemných prací s vědomím, že nevidíme pouze 

jednoduché a viditelné pravopisné a tvaroslovné chyby, ale všímáme si žákových výkonů 

i v ostatních oblastech. Jde o šest oblastí hodnocení, proto vždy hodnotíme tak, aby výkon 

v dané oblasti byl právě šestinou hodnocení. Představíme-li si, že žák absolutně nezvládá pravopis, 

ale tvoří hezké větné celky, volí funkční slovní zásobu i celková koncepce celého textu je vzhledem 

k zadání funkční, mělo by být hodnocení poznamenáno penalizací jen do té míry, která tomu 

odpovídá. Kritéria je vhodné v tomto smyslu důkladně promyslet. 

4.3. Dopis 

Sféra každodenní běžné komunikace je nejpřirozenější součást interakce každého z nás. Dopis je 

proto obecně vhodný slohový útvar pro 6. ročník, a to pro možnost autentičnosti. I když se dnes 

běžně dopisy jako takové nepíšou, většina komunikujících píše e-maily a různé jiné druhy zpráv, 

které jsou svou podstatou určitou formou dopisu. Smysluplnost psaní dopisů je i v potřebě, která 

vzniká v souvislosti s občanským životem, kdy čas od času potřebuje takřka každý formulovat nějaký 

druh dopisu minimálně v administrativním stylu. Nabízí se i úvaha, zda žákům zadávat dopis či se 

věnovat přímo e-mailu. Nepochybně najdeme argumenty pro obojí cestu. Dopis jako útvar je ale 

z hlediska komunikační situace (žák píše rukou, v běžném uspořádání ve školní lavici) základní. 

Kromě toho lze konstatovat, že dopis je nepochybně po stránce formální útvar, který může 

propojovat generace v rámci rodiny i v širší komunitě. E-mail jako zadání má pak potenciál ve chvíli, 

kdy chceme posílit i rozvoj digitálních kompetencí prostřednictvím zvládnutí formálních náležitostí e-

mailu. Každý pisatel dopisu by si měl být vědom základních atributů dopisu, jako je oslovení 

a udržení komunikační role, závěrečná formule či pozdrav a podpis. 

Popis situace – 6. ročník 

Písemná práce byla zadána v závěru 1. pololetí 6. ročníku (primy VG), žáci byli v té době 

obeznámení s formátem dopisu. V průběhu prvního pololetí si žáci vyzkoušeli různá cvičení k využití 

vhodné slovní zásoby, naučili se pracovat se slovníky (především Slovník spisovné češtiny), prošli 

různými zkušenostmi s využitím fantazie, sebepoznání a sebereflexe. Časový rámec zpracování 

písemné práce – 2 vyučovací hodiny (90 minut). Při psaní práce žáci mohli využívat výše zmíněnou 

slovníkovou příručku. 
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Téma: Píšeme svému oblíbenému (neoblíbenému) jídlu 

Zvolené téma i komunikační situace je pro žáky 6. ročníku přiměřeným zadáním. Formát dopisu je 

zvládnutý, problematika oblíbeného či neoblíbeného jídla je každodenní životní praxe, do níž není 

problém se vžít. Náročná je ovšem personifikace v tom smyslu, že právě s (ne)oblíbeným jídlem 

písemně komunikujeme. Tento druh fantazie, navzdory mnohé čtenářské i divácké zkušenosti, činí 

žákům potíže, obecně vždy žáci potřebují podporu k pochopení této situace. Ideálně funguje 

jednoduchá ukázka, kdy učitel sám přizná, které jídlo má rád či nerad, a ukáže, jak by on sám 

podobný dopis psal. Je vhodné připomenout, že zadání tohoto typu, kdy obracíme zadání k žákovi, 

je vhodné i jako realizace průřezového tématu OSV, a to v tematických okruzích rozvoj schopností 

poznávaní a kreativita. 

Zvládnutí tohoto zadání je hodně individuální, projevují se zde osobnostní rysy pisatele (otevřenost, 

sdílnost, fantazijní svět), čtenářská zkušenost (především v užívané slovní zásobě), kreativita 

i zvládání jazykových pravidel.  

Ukázky (autentický přepis): 

Písemná práce č. 1 
zdroj: archiv autora 

Náš milý cukre, 

Píši Ti, protože jsi moje noční můra. 

Před tím, než jsem dostal cukrovku, jsem si myslel, že bez Tebe nedokážu žít. Ukázalo se, že když 

tě nebudu tolik jíst, neublíží mi to a myslím si, že to neublíží nikomu. Naopak, když si Tě dám hodně, 

tak mám vysoký cukr a odumírají mi některé buňky. 

Kdyby ses někdy setkal se stévií, tak jí vzkaž, že je mnohem lepší než Ty, nekazí lidem zuby a lidi 

s diabetem ji mají radši než Tebe. 

Poprvé jsem se s Tebou setkal při mém prvním jídle v životě, protože jsi skoro ve všem jídle. Za to 

se stévií jsem se setkal až když mi zjistili cukrovku, před tím jsem o ní nevěděl a lituji toho. 

Spousta dětí je z Tebe a tuků tlustá a to není dobré. Měl by ses poučit a nelézt všude, kam se 

podíváš. Vždyť už jsi i v kosmetice! Zůstaň si tam, kde jsi a nelez do jiných produktů. 

Se sladkým a karamelovým pozdravem 

V. Š.
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Písemná práce č. 2 
zdroj: archiv autora 

Milé physalis, 

píši ti dopis, protože jsi moje oblíbené jídlo. 

Pamatuješ si, když jsme se poprvé poznali? Jak jsem tě tehdy spatřil v regálu s exotickým ovocem. 

Pokud si správně pamatuji, bylo to, když jsem nakupoval s tátou. 

Zaujal jsi mě hned, když jsem tě viděl. Jsi tak úžasně sladký a zároveň kyselkavý. Jsi odlišný od 

ostatních potravin a to se mi na tobě líbí. Jsi hezký zvenku a ještě hezčí uvnitř. Proto jsi tak 

výjimečný. 

Doufám, že se dále budeme stýkat a dál budeš dělat radost mým chuťovým pohárkům. Těším se, 

až tě zase uvidím. 

S pozdravem 

Š. S. 

Písemná práce č. 3 
Zdroj: archiv autora 

Mé drahomilované houby, 

Nejde mi ani slovy popsat, jak moc jsem ráda, že vám to konečně mohu napsat. Toto prosím neberte 

vůbec jako urážku, pouze jako můj názor. Už jsem vás do úst ze strachu nevložila již pěkně dlouho 

a je velmi dobře možné, že až to příště zkusím, vše bude jinak. 

Začalo to ale už když jsem byla malá. Moje babička (žena, která si vždy stojí za svým a nikdy to 

nemění) houby nejí už dlouho. Prý kvůli nebezpečným látkám a výparům vsáknutých do země po 

černobylském výbuchu. U ní jsem trávila jako menší spoustu svého času, takže jsem si tuto její 

domněnku převzala do své hlavy. Jednoho slunečného dne ve školce mi bylo oznámeno, že na oběd 

bude jakási omáčka s houbami. Můj dětský mozeček si v tu chvíli ani nepomyslel, že to, co mu jeho 

babička vštěpovala, nemusí být pravda a vycítil problém. Když nastala ta osudová chvíle a malá 

Laduška dostala výše zmíněnou omáčku, už tehdy věděla, že to nedopadne dobře. Dala tomu však 

šanci a tuto pochutinu vložila do úst. V tu chvíli si však vzpomněla na všechny ty výpary a toxické 

látky, no a lehce a jednoduše málem poblinkala celý stůl. 

Roky plynuly a já čím dál tím více zjišťovala, že mi opravdu chutnat nebudete. Ať už jenom z instinktu 

a strachu, nebo mi prostě nechutnáte. Chápu, že to není vaše chyba a jste opravdu zajímavé 

a hezké organismy, ale ta chuť. Doufám, že jsem vás moc neurazila a že si dál budete žít svůj 

poklidný život někde v lese nebo na horách, no všude možně na zemi. 

S pozdravem a přáním vřelého zbytku dne 

L. N.
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Písemná práce č. 4 
zdroj: archiv autora 

Moje milá koprovko, 

Je to už dlouhá doba, co tě znám a taky proto ti píšu tento dopis. 

Za celou tu dlouhou dobu, co tě znám, jsi jedna z mých nejoblíbenějších jídel. I když tě moc lidí 

nemá rádo, nikdy mě neodradili tě nemít rád. Už si ani nevzpomínám jak je to dlouho co jsem tě 

poznal. Za celou dobu jsi mě nikdy neomrzela jako jiná jídla. Chutnáš velmi dobře s bramborami 

a vajíčkem. Myslím že jsi jedno z nejlepších jídel v mém životě. Myslím že když už jsme se tak 

zkamarádili snad to tak už taky zůstane. Ale i tak jsi nejlepší z domácího kopru od babičky. Proto 

doufám že na vždy zůstaneš takovou jakou tě znám. 

Doufám že se brzy shledáme. Užij si dnešní den. 

S pozdravem 

M. J.

Písemná práce č. 5 
zdroj: archiv autora 

Ahoj řízku, 

jsi mé oblíbené jídlo, protože jsi ze strouhanky a masa, jím tě při různých příležitostech, hlavně na 

oslavách narozenin. Považuji tě za slavnostní jídlo. Měl jsem tě už sice dávno, ale těším se, až tě 

budu mít zase. 

Měl jsem řízky z různých restaurací, ze školy ale nejvíce mi chutnají ty, které dělá mamka. 

Myslím si, že řízek je oblíbeným jídlem skoro u všech lidí, jsi opravdu výborné jídlo a proto jsi myslím 

že tato slohovka by měla být o tobě. 

Přílohy k řízku 

K řízku jím mnoho příloh např: brambory i chléb, okurkový salát se k řízku hodí taky a proto jsi 

myslím že řízek s bramborem a okurkovým salátem je to úplně nejlepší jídlo. 

S pozdravem 

P. Š.
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Zadání tohoto typu, kdy žákům poskytneme prostor pro vlastní kreativitu i vlastní sebepoznání, jsou 

nepochybně vhodnou cestou. I zde příležitost pro vlastní seberealizaci zafungovala. V první ukázce 

si můžeme povšimnout velmi hlubokého řešení osobního problému (cukrovka) a můžeme sledovat 

až terapeutický efekt psaní. Autor přitom zachovává takřka formální a rozhodně vstřícný přístup vůči 

oslovovanému jídlu. Ve všech případech je oslovení osobní, můžeme zde skutečně vnímat jakési 

odhalení sebe sama. Oslovení jsou zdařilá, „Mé drahomilované houby“ lze považovat za autorsky 

velmi povedené.  

Je pozoruhodné sledovat, jaké argumenty ve svých textech autoři využívají: „jsi mé oblíbené jídlo, 

protože jsi ze strouhanky a masa, jím tě při různých příležitostech“ nebo „Jsi hezký zvenku a ještě 

hezčí uvnitř. Proto jsi tak výjimečný.“  

V tomto zadání mají žáci nebývalou příležitost vyjádřit své pocity či postoje vůči vybranému pokrmu, 

ale i vůči sobě či jiným lidem, a to v bezpečném prostředí dopisu. Např. „jsi nejlepší z domácího 

kopru od babičky“, „Nejde mi ani slovy popsat, jak moc jsem ráda, že vám to konečně mohu napsat.“, 

„Pokud si správně pamatuji, bylo to, když jsem nakupoval s tátou.“, „Měl jsem řízky z různých 

restaurací, ze školy ale nejvíce mi chutnají ty, které dělá mamka.“ 

Nepochybně stojí za zmínku i funkční užívání slovní zásoby. Některá slovní spojení můžeme označit 

za obzvláště zdařilá: „můj dětský mozeček … vycítil problém“, „dělat radost mým chuťovým 

pohárkům, jsi moje noční můra“.  

Z vybraných ukázek vyplývá rozličná úroveň jazykové kompetence jednotlivých žáků. Velmi časté 

jsou chyby pravopisné ve vztahu k interpunkci, což v tomto věku není nic překvapivého. Žákům 

schází některé znalosti a roli hraje i zralost v užívání jazyka. Individuálně se objevují chyby 

tvaroslovné a pravopisné, které jsou dobře viditelné. Časté jsou nedokonalosti v práci se synonymií. 

Zjevné jsou i chyby syntaktické, objevuje se defektní slovosled a především nevhodně užité 

spojovací výrazy. Nevhodně užitá spojka ale je relativně častá, protože je výrazem mluvenosti 

v psaném projevu. V zpětné vazbě je dobré právě toto žákům zprostředkovat.  

Jak s těmito nedostatky a chybami naložit? Rozhodně je důležité chyby pojmenovat a podpořit žáky 

v hledání lepšího textového řešení. Pojmenování chyb ale neznamená, že žáky budeme za všechny 

tyto pojmenované chyby penalizovat do té míry, že se pro ně psaní stane traumatem. Je třeba najít 

přiměřeně náročný přístup k hodnocení. Viz hodnocení písemných prací.  

Svůj prostor u psaní textů má také formativní přístup k hodnocení. Jednou ze strategií formativního 

hodnocení je vlastní hodnocení výkonu. Přirozeně není možné dát celou tíhu hodnocení v této 

oblasti na bedra žáka, k tomu není žák v tomto věku vybaven. Nicméně kritické zhodnocení vlastního 

výkonu je vždy na místě.  

Žákům bylo po napsání těchto textů položeno několik otázek. Technicky byla využita kategorie 

otázky v Google učebně. 
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Otázky: 

1. Jak vnímáš hodnocení své práce? Jsi spokojen/nespokojen, chápeš ho/nechápeš ho?

2. Co sis uvědomil(a) při opravě své práce?

3. Co ses naučil(a), procvičil(a) při psaní tohoto dopisu?

Odpovědi několika žáků (ilustrativní výběr, autentický přepis): 

1 Moje práce si myslím že dopadla dobře. Ale když jsem dostala opravu tak tam mám úplně 

zbytečné chyby. Určitě u psaní dopisu jsem si procvičila pravopis a dávat si větší pozor na 

správné opsání vět že šmíráku. 

2 1. Své chyby jsem si uvědomil a s hodnocením souhlasím 2. uvědomil jsem si že jsem dost

zmatkoval v čárkách 3. procvičil jsem si svou kreativitu a psaní slohové práce

3 1. spokojen, chápu to. 2. dávat větší pozor na pravopis. 3. odstavce, čárky a jak pracovat ze

slovní zásobou.

4 1. Myslím si že má práce byla ohodnocena spravedlivě a se známkou jsem spokojená. 2. Měla

bych víc dívat pozor na čárky. 3. Trochu jsem si procvičila i/í/y/ý a naučila jsem se, že když je

ve větě Tě/Vás tak je to s velkým, protože je to oslovení (já to nevěděla, protože jsem reálný

dopis ještě nikdy nepsala).

5 1. Nevěděla jsem, jak napsat oblíbenému jídlu, ale pak to došlo samo a já jsem spokojená. 2.

Že jsem si ji (krupici) ten večer nedala (slíbila jsem to). 3. Když je v textu a to, tak má být před

a čárka.

6 Já hodnocení vnímám dobře, protože jsem dosud měla samé jedničky a jedna dvojka je skoro 

nic. Jsem s ním spokojená a chápu ho. Co jsem si uvědomila při opravě své práce? Asi to, že 

bych se měla začít víc soustředit na učivo, které probíráme a pamatovat si i ty nejmenší a ne 

tak zajímavé informace, protože i to může ovlivnit známku a hodnocení z daného předmětu. 

Při psaní tohoto dopisu jsem si procvičila sebehodnocení a zamyslení se nad otázkama, 

protože jsem musela zapřemýšlet nad tím co sem napíšu. Přeji hezký zbytek dne. 

Závěrečná reflexe, možnost postavit se k hodnocení a vyjádřit se ve vztahu k tomuto hodnocení je 

nesmírně důležitý psychologický moment v procesu učení. Naším cílem by mělo být vést žáky 

k osobní zodpovědnosti a toto je část cesty k ní. Přirozeně je důležitý celý proces a jednotlivosti 

nelze vyčlenit, je nutno ale připustit, že fáze reflexe, kdy dochází ze strany žáka nejen k pojmenování 

vlastních chyb, ale i k jejich nápravě a uvědomění, je nesmírně důležitá pro osobní rozvoj mladého 

pisatele. Důraz je kladen i na formulaci písemnou, toto rozhodně není nadbytečné. Písemná 

formulace myšlenky, postoje, vlastního hodnocení má pro autora vždy vyšší psychologický užitek. 
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4.4. Dopis se zadanou strukturou – obrázky 

Popis situace: 

Zadání této písemné práce vzniklo de facto jako experiment. Žákům dělá v tomto věku problém 

strukturovat svůj text do smysluplných částí. Bylo nutno najít cestu k pochopení základů 

hypersyntaxe (odstavce, úvod, závěr, navazování textu). Inspirace se nabídla v prostředí výuky 

češtiny jako cizího jazyka, kdy text má pevnou strukturu podpořenou obrázkem. Struktura a pravidla 

v principu nabízejí pocit bezpečí, což je pro autorskou tvorbu vždy výhoda. Za připomínku opět stojí 

věk žáků, mezi žáky v tomto věku panuje vysoká diverzita zralosti, výkonnosti i kreativity. Za 

bezpečné lze považovat i to, že byl opět zvolen formát dopisu, který si žáci vyzkoušeli již dříve. 

V zásadě se nabízela i příležitost reflektovat školní rok, který měli žáci takřka za sebou, což lze 

využít i v práci třídního učitele. O autentičnost se pak postaralo téma, které přímo propojovalo zadání 

se samotnými žáky (prima VG). 

Téma: Můj prima rok 

Popis zadání: Žákům byla písemná práce zadána jako dopis kamarádovi babičce, tetě… o tom, 

jak jsi prožil(a) tento školní rok v nové třídě a v nové škole. Zadání bylo rozděleno do 12 polí – 

12 obrázků se stručným popisem a byla stanovena podmínka: Ke každému bodu napiš alespoň 3 

věty a odděl jako odstavec. Viz příloha. 

Dlužno podotknout, že očekávání z pozice učitele bylo jednou velkou obavou. Zklamání se ovšem 

nekonalo, žáci plnohodnotně využili příležitosti, kterou jim tato struktura poskytla. Lze se domnívat, 

že při otevřeném zadání bez zadané struktury by žáci měli problém si ji vytvořit. Nepochybně i ona 

otevřenost by měla svá pozitiva, ale při tomto zadání si žáci dovednost strukturování textu 

s přiměřenou podporou a především s úspěchem na konci snažení mohli bezpečně vyzkoušet. Na 

této zkušenosti pak mohou později v dalších ročnících stavět. Zajímavostí nepochybně je i délka 

napsaného textu. Většina žáků, kteří v prvním pololetí napsali nejdelší text v rozsahu dvou třetin 

strany, u tohoto zadání a ve stejném čase napsala text leckdy dvojnásobně i vícenásobně delší. 

Délka samozřejmě není zásadní kvalitou textu, ale vypovídá cosi o dovednosti téma rozpracovat 

a vyjádřit myšlenku.  

Ukázky (autentický přepis): 

Písemná práce č. 1 
zdroj: archiv autora 

Ahoj Bene, 

doufám, že se máš dobře a jsi zdravý. Píšu ti, protože ti chci svěřit moje pocity a vzpomínky z mého 

prvního roku na gymnáziu. 

Dost jsem se bála, když jsem poprvé přišla do třídy a viděla tolik neznámých lidí. Některé jsem 

poznávala, neboť se mnou byli na přijímačkách. Chtěla jsem si sednout sama, ale nikde nebylo 

volno, tak jsem jedné holky zeptala, jestli si k ní můžu sednout. Nebudu lhát, bála jsem se, že nebude 
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chtít, abych si k ní sedla. Ukázala se ale jako strašně fajn holka a teď je to jedna z osob, které mám 

nejradši. Díky Aničce (té holce) jsem přestala mít tak velký strach. Z učitelů jsem měla hned velký 

respekt. Všechny jsem si ale oblíbila a jsem ráda, že jsem tenhle rok měla tyhle. Paní profesorka B. 

je mimochodem skvělá třídní.  

Za pár dní, konkrétně 15. září přišel adaptační pobyt. Původně jsme měly v plánu být na pokoji jen 

čtyři. Nakonec jsme k sobě vzaly ještě dvě holky. To si ale vzalo svou daň a dostaly jsme, mám-li 

být upřímná nejhorší pokoj. Ani koberec tam nebyl! To ale nemění nic na tom, že jsem si ty tři dny 

užila. Užila jsem si aktivity, které vymyslela paní profesorka, tak i volný čas. Hlavně Vojtova a Lindina 

svatba byla skvělá. 

První měsíce byly fajn. Začala jsem se bavit s většinou spolužáků a začala s nimi chodit ven. 

Dovolím si říct, že učení bylo první pololetí jednoduché. Na rozdíl od tohohle. Tohle pololetí je 

z hlediska učiva nejtěžší. 

Předvánoční dny byly z mého pohledu chaotické. Spousta lidí se snažila si opravit známky a navíc 

bylo pár dní do těch prokletých Vánoc. Ten poslední den před Vánočními prázdninami byl ale dobrý. 

Jen teda až moc velká vánoční atmosféra. 

Na pololetní vysvědčení jsem byla mile překvapena. Netušila jsem, že dostanu jen jednu dvojku. 

Byla jsem za to velmi ráda. Moje oblíbené předměty jsou výtvarná výchova, fyzika a přírodopis. Mám 

ráda způsob jakým se učíme tyto předměty. Jen mě teda hodně překvapilo, že se budeme ve 

výtvarce učit. Ale nevadí mi to. 

Přestávky a obědy… Má cenu se k tomu vyjadřovat? O přestávkách je někdy až moc velký hluk i na 

mě. Postupem času si dá ale zvyknout. Obědy zas tak dobré jak jsem čekala nejsou. Někdy jsou 

obědy vážně dobré. To musím uznat. 

Závěr školního roku je pro hodně studentů včetně mě obávaný. Bojím se, jak dopadne vysvědčení. 

Těším se ale na ty tři dny, kdy budeme někam chodit. Slyšela jsem, že možná bude další „sportovní 

turnaj“ kterého se zúčastní celá škola. Z toho mám taky docela strach. 

O tom, jaké budou prázdniny nemám ani ponětí. Doufám ale, že nebudou nesnesitelná horka, kde 

je ti horko i když máš plavky. Možná bychom mohli s rodiči i někam jet. Pochybuju, že mimo Česko 

a Slovensko, ale i tak. Doufám ale, že budou co nejlepší. 

Do dalšího roku si přeju, abych se zlepšila v některých předmětech. Hlavně v matematice a možná 

v dějepisu. Dějepis mě baví a nechci z něj mít špatné známky. Jsem zvědavá jaké to bude, když 

většina třídy jede do té Anglie. 

No nic, už to ukončím, aby ses neučetl k smrti. 

Měj se hezky! 

Samanta 
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Písemná práce č. 2 
zdroj: archiv autora 

Ahoj milá babičko, 

Píšu ti o tom, jak jsem prožil tento školní rok v nové škole a s novými spolužáky. 

Když jsem poprvé přišel do třídy, tak všude seděli noví lidé, které jsem neznal. Byl to takový divný 

pocit, který se špatně popisuje, ale i tak jsem je chtěl více poznat i když jsem měl trému. Trošku jsem 

se obával nových učitelů, ale nakonec se ukázali, že jsou docela fajn. 

V září jsme byli na adaptačním pobytu, abychom se lépe poznali. Jela s námi naše paní profesorka 

třídní, která měla nachystaný program. Hráli jsem různé hry a pomalu se poznávali. 

První měsíc nás učitelé zkoušeli co všechno si pamatujeme ze základní školy, ale probírali jsme 

i nové věci., kterým jsem nerozuměl. Nakonec jsem zjistil, že všechno se dá nějak pochopit, jen to 

bude chtít více úsilí než na Základní škole. 

Předvánoční dny byly zajímavé, každý den jsme si zkusili něco jiného, prošli jsme mnoho učeben 

a bylo to takové hezké zpestření oproti normálu. Poslední den jsme byli jen se třídou, pili jsme čaj 

a všichni si předali dárky. 

Mé pololetní vysvědčení dopadlo docela dobře, měl jsem dvě dvojky, takže to pro mě byl nezvyk 

jelikož ze základní školy jsem byl zvyklí na samé jedničky. 

Nejradši ze všech předmětů mám asi přírodopis nebo fyziku. Baví mě, protože se v nich dozvím 

spoustu informací, souvislostí… Navíc naše škola pořádá spoustu aktivit v tomto směru. 

Přestávky v naší třídě bývají dosti hlučné a neklidné. Výjimkou jsou přestávky před hodinou ve které 

máme psát test, to se všichni dívají do sešitů nebo učebnic. Obědy teda nejsou nic moc, některé 

chutnají docela dobře, ale někdy mi nechutnají. 

Na závěr školního roku nás čekají ještě tři výlety z čehož o jednom ještě nevím, kam se pojede, ale 

přál bych si, abychom se podívali do Brna na výstavu o Tutanchamonovi. Věřím, že si to všichni 

užijeme a přitom se dozvíme nové věci. 

Myslím, že prázdniny budou fajn a užiju si je, doufám že pojedeme někam na dovolenou. Snad 

nebudu nemocný, abych si to mohl užít. 

Do příštího školního roku bych si přál, aby nám zůstali stejní učitelé, i když vím že někteří odcházejí. 

Chtěl bych aby naše přestávky byly klidnější, ale to nevím, jestli se to povede. 

Přeji hezký zbytek dne a nezapomeň pozdravovat dědu. 

Mějte se hezky a zatím ahoj 

(bez podpisu) 



Písemná práce č. 3 
zdroj: archiv autora 

Ahoj milá teto. 

Píšu ti o tom, jak se mám na škole v Hodoníně. Teda přesněji gymnáziu. Tak si to přečti. 

První dojmy jsou dobré, spolužáci byli ze začátku toxičtí, ale už je to dobré. Učitelé jsou milí, ale 

přísní. Zase toho ale hodně naučí. 

Adaptační pobyt byl zábavný. Dělali jsme různé aktivity. Poznal jsem tam dosut nejlepšího 

kamaráda. 

První měsíce byly těžké, ale začalo mě to tu. Je to tady docela dost fajn a je tu hodně aktivit, ale to 

za chvíli. 

Předvánoční dny byly podle mě normální. Byly tu ozdoby a stromeček a další. Prostě to bylo 

stejné jako na základce. 

Pololetní vysvědčení vcelku dobré. Nevím co bych k tomu řekl. Jen z češtiny jsem měl horší 

známku, ale i to ušlo. 

Moje oblíbené předměty jsou matika, fyzika a zeměpis. Tyhle předměty mě baví. Jsou poučné a 

hodí se. 

Přestávky jsou hlučné a divoké. Hodně se tu berou věci, a následně se s nimi hází. Obědy mi 

chutnají a nic proti nim nemám. 

Nevím co nás ještě čeká. Nejspíše nějaké testy. Závěr roku dopadne dobře, protože je to tu fajn. 

Prázdniny budou normální. Koupání, plavání, hraní her a tak dále. Takže budou dost dobré. 

Nevím, co bych si od dalšího roku přál. Vyhovuje mi to tak jak to tady je. Takže asi nic. 

To je vše co jsem ti chtěl napsat.  

Měj se dobře a užívej v Kyjovje. 

S pozdravem 

Filip 

Z vybraných ukázek je zřejmé, že struktura dle zadání byla dodržena (viz příloha). Pravdou ovšem 

zůstává, že i u tohoto zadání je velká rozkolísanost co do úrovně, a to v řadě sledovaných oblastí. 

Pozoruhodné je například sledovat přístup k instrukcím v kontextu kreativity. U někoho jde o ryzí 

splnění nutného, kdežto jinde se setkáváme s maximální možnou vstřícností. Na straně druhé lze 

konstatovat, že ani ty nejslabší práce nepostrádají to základní, a sice zadanou strukturu (odstavce, 

tematizování odstavců, minimální počet vět), což můžeme vyhodnotit jako splněný cíl.  

Předpokladem je, že tato práce „nezapadne“ a bude možno se k ní ještě vrátit na začátku dalšího 

školního roku. Žáci si sami vyprodukovali textový materiál, který lze dále rozvíjet a vylepšovat, a to 

jak po stránce pravopisné, tvaroslovné, syntaktické i lexikální, tak i stylové. Tento typ zadání 
patrně splnil svou roli, v dalším roce by měla následovat fáze společného vytváření struktury 
a vytváření společného zadání, na němž již budou poučeně pracovat žáci s podporou učitele.
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ZADÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE – PRIMA 

TÉMA: Můj prima rok 

Forma: Dopis kamarádovi, babičce, tetě… o tom, jak jsi prožil(a) tento školní rok v nové třídě 

a v nové škole. 

1. úvod 2. spolužáci,

učitelé…první dojmy

3. adaptační pobyt

4. první měsíce 5. předvánoční dny 6. pololetní

vysvědčení

7. oblíbené předměty,

aktivity, akce

8. přestávky a obědy 9. závěr školního

roku – co nás ještě

čeká…

10. Prázdniny – jaké asi

budou?

11. Co bych si přál(a) do

dalšího školního roku?

12. Závěr, ukončení

dopisu

?   😎 

Zdroj: archiv písemných prací A. Baumannové



Ke každému bodu napiš alespoň tři věty a odděl je jako odstavec. 

Názor na knihu 

Rozvoj čtenářství a pisatelských dovedností by měl probíhat provázaně a smysluplně. Z  praxe 

známe řadu způsobů, jak lze tuto problematiku řešit. Jsou využívány různé formy čtenářských deníků 

a pracovních listů. Formulace názoru bez přímočarého pojmenování slohového útvaru je v této 

věkové kategorii zcela na místě. Můžeme tento tvůrčí pokus vnímat jako počátek tvorby v oblasti 

publicistické, texty nabývají podoby jednoduchých recenzí. 

Téma: Když je příběh radost číst aneb Čtení které knihy tě nejvíc pobavilo 

Jde o téma literární soutěže z roku 20 22, která byla vyhlášena v rámci kampaně na podporu četby 

knih Rosteme s knihou. Ukázky vítězných prací i podmínky soutěže lze najít na webu 

https://www.rostemesknihou.cz/vysledky-literarni-souteze-kdyz-je-pribeh-radost-cist-aneb-cteni-

ktere-knihy-te-nejvic-pobavilo/. 

Popis situace – 7. ročník 

Žáci se aktivně již druhým rokem věnují aktivnímu čtenářství, zapojili se i do Souboje čtenářů, více 

viz https://www.rostemesknihou.cz/. Zapojení do doplňující literární soutěže bylo logickým 

pokračováním předchozích aktivit. Žáci psali své texty za domácí úkol a odevzdávali je 

prostřednictvím Google Classroom. Některé práce byly po dohodě s žáky do soutěže odeslány 

a některé byly publikovány na školní úrovni. 

Ukázky (autentický přepis) 

Písemná práce 1. 
zdroj: archiv autora 

100 přání – fantasy román od Ericy Bertelegniové 

Pamatuji si, jak jsem mamku dlouho prosila, aby mi ji koupila. Myslela si, že ji nedočtu, ale 

nakonec mi ji přeci jen koupila. V obchodě jsem se do ní začetla, ale jakmile jsem přišla domů už 

jsem ji neotevřela. Tři roky se na ni prášilo na mém stole, ale před dvěma lety jsem ji zase začala 
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číst jako knihu vlastního výběru do čtenářského deníku. A byla to kniha přímo pro mě, přečetla jsem 

ji celou za jeden týden. Nejspíš to bude tím, že je to deník a ty mám já nejradši a nebo tím, že když 

kniha vyšla bylo Erice čtrnáct let. 

Příběh je o třináctileté Auroře, která vejde do magického knihkupectví. Veronika, kterou Aurora 

doteď neznala, se vznese, aby jí podala knihu, ale nevěděla že Aurora není čarodějka. Veronika je 

proto vezme za královnou, se kterou se Aurora pohádá a královna ji za to dá schopnost splnit 100 

přání. Aurora prožívá život normální třináctileté holky, až na to, že vůbec normální není. Když slyší 

někoho vyslovit přání, musí ho splnit, a tak se musela například přihlásit do baletního kroužku. Její 

nejlepší kamarádka Zuzka si přála, aby se Aurora konečně zamilovala a druhý den přišel do školy 

nový žák Alejandro. Oba se sblíží a na konci roku ji Alejandro pozve na ples. Auroře zbylo jedno 

poslední přání a to bylo její. Přála si dál plnit přání ostatních... 

Moc se mi líbily náhody, které se staly kvůli jejím schopnostem, jednou kvůli nim musela utíkat 

před policií. Přijde mi zajímavé, že všichni čarodějové mají vlastní život a nežijí odloučeni od 

normálních lidí. Když jsem knížku četla do děje jsem se vžila, a i když má kniha přes 200 stran, přišlo 

mi to je jako 50. Konec zůstal otevřený a myslím, že to tam sedělo, kdyby někdy vyšlo pokračování, 

rozhodně si ho ráda přečtu. 

Písemná práce 2. 
zdroj: archiv autora 

Tohle máme fakt přečíst? 

Kniha, kterou jsem si vybrala je Deník Anne Frankové. Ke čtení deníku jsem se dostala tak, že byl 

napsán v seznamu pro povinnou četbu. Když jsem to spatřila, obracela jsem oči v sloup. Zprvu se 

mi ani číst nechtěla a řekla jsem si: „Tohle máme přečíst? V sedmé třídě?”, to jsem ale netušila, jak 

moc mě kniha uchvátí. 

Příběh není úplně veselý, ale opravdu mě baví, můžu to číst pořád. Hlavně mě zaujala doba, ve 

které se děj odehrává – v období 2. světové války… zajímá mě vše kolem toho, hlavně život 

skrývajících se židů, který kniha dokonale popisuje. 

Anne ve svém deníku líčí své pocity a zážitky od jejích 13. narozenin. Jelikož podle ní nemá žádnou 

přítelkyni, které by se mohla svěřit, píše do deníku dopisy své imaginární kamarádce Kitty. Ze 

začátku píše např. o jejích ctitelích, o škole, rodině, ale pak se vše zvrtlo a Margot (její sestře) přišlo 

předvolání od Ústředny… od této chvíle do deníku zaznamenává to, jak se stěhují do úkrytu, jak zde 

tráví čas během skrývání se.  

Na počátku schovávání je rodina Frankových v nevalném obydlí sama, ale po nějakém čase se 

k nim přidala rodinka van Pelsových, ze které pocházel kluk Peter van Pels, do kterého se Anne po 

čase zamilovala, i když pro něj nikdy dřív slabost neměla a celkově byl první kluk v jejím věku, 

kterého si nechala připustit k tělu. Tato romantická zápletka se mi zamlouvala. 

Přijde mi, že Anne byla na svůj věk značně vyspělá a sečtělá – sama se vzdělávala a ustavičně 

četla. Do jejich zálib se rozhodně řadí psaní povídek. Už tehdy věděla, že chce být v budoucnu 
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spisovatelkou, bohužel ve svých 15 letech zemřela v koncentračním táboře. Poslední dopis Kitty 

napsala 1. srpna 1944, protože o nějaký ten čas později rodina skončila v koncentračním táboře. 

Kniha má chmurný konec, ale i tak mě zaujala a jsem ráda, že jsem ji začala číst. Velmi ji všem 

doporučuju. 

Písemná práce 3. 
Zdroj: archiv autora 

Byla jsem donucena ji přečíst… 

Mou nejoblíbenější knihou se po dlouhém rozhodování stala Gabra a Málinka od spisovatelky 

Amálie Kutinové. Konkrétně 3. – 4. díl. Ke knížce mě prakticky přinutily (berte s nadsázkou) má 

babička a mamka. Bylo mi asi 8 let a já jsem četla samé dětské knížky, nebo holčičí deníky. Babička 

si jednoho léta vzpomněla na tuto sérii knih a mamka ze své staré knihovny vyhrabala 3. tlusté knihy. 

Moc se mi, přiznám se, nechtěly číst, ale jednou jsem to opravdu zkusila. No a samozřejmě, jak to 

tak bývá, když radí babičky a maminky, jsem se do nich zamilovala, tím jsem si taky doslova přesně 

vyzkoušela přísloví „Nesuď knihu podle obalu”. Prakticky jsem hltala jednu po druhé. Prožívala jsem 

s Gabrou její průšvihy, s Málinkou jsem sdílela její tichá zákoutí a dalo by se říct, že jsem s nimi 

vyrůstala. Vždycky jsem brečela při části, kdy se holky stěhovaly do města a přála jsem si, aby pro 

mě podobná změna nemusela nastat. No ale osud chtěl jinak. Knížky jsem měla už několikrát 

přečtené, když jsem se dostala na gymnázium.  No a samozřejmě, co jsem udělala, začala jsem 

s nimi prožívat i gymnazijní zážitky. Taky jsem byla nedočkavá a přeskočila svou vlastní etapu života 

a podívala se na to, jak holky vyrostly. Doufám, že budu mít tu možnost přečíst si i doplňkové knížky, 

například knihu Farmaceutka. Ta vypráví o Málince, která si splnila svůj sen stát se lékárnicí. Ještě 

jsem se k nim ale nedostala, přestože jsem prohledala celou mamčinu i babiččinu knihovnu. 3. a 4. 

díl jsem si vybrala právě díky gymnaziálnímu prostředí a zážitky které jsou s ním spojené. Právě ty 

momentálně spojují mne a tyto dva díly, takže si čtení můžu krásně a s porozuměním vychutnat.  

Knížky doporučuji jak dospělým, kteří se chtějí vrátit do dětských let, tak dětem, neboť knížka 

nečekaně pobaví, zaujme a příjemně překvapí, nebo vás dokonce stejně jako mě může vtáhnou do 

děje a spojí vás kouzelným a silným poutem. A to je podle mě na knížkách to nejhezčí.  

Písemná práce č. 4 
zdroj: archiv autora 

Deník malého poseroutky 

Když chci utéct od problémů všedních dnů, rád si přečtu knihu, která mě pobaví. Už před nějakou 

dobou jsem narazil na jednu přesně takovou. Jmenuje se Deník malého poseroutky. Je to světový 

bestseller, který vyšel již v několika dílech. Tato kniha je napsána v komiksovém stylu. Vtipně 

vyhlížející obrázky doplňují vtipné texty. Knihu napsal Jeff Kinney, který dříve navrhoval a vyvíjel on-

line hry. Později se Kinney vrhl do psaní knih. Autor strávil dětství ve Washingtonu. Později se 

přestěhoval do Nové Anglie, kde bydlí dodnes se svou manželkou a dvěma syny. 
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Hlavní hrdina se jmenuje Greg Heffley. Greg je student, který právě přechází z prvního na druhý 

stupeň. Má dva bratry, staršího Rodricka a mladšího Manyho. Greg je na svůj věk poměrně malého 

vzrůstu. Spousta stejně velkých dětí v jeho třídě se často stávají terčem šikany. Greg ovšem ne. 

Myslím si, že důvodem je jeho starší bratr, který mu dává dobré rady, jak se v tomto prostředí 

pohybovat.  

Greg se celý rok setkával s řadou situací, které byly úsměvné, ale i nepříjemné. Jednou z těch 

nepříjemných bylo, když si v první hodině jen tak hodil věci k nejbližší lavici a pak slyšel, jak učitel 

říká, že na těchto místech budou sedět celý rok. Další situace byla, když si z něj uprostřed prázdnin 

udělal srandu jeho bratr Rodrick a řekl mu, že zaspal do školy, ale když si pohne, tak to snad ještě 

stihne. Pro Grega muselo být velké překvapení, když na něj vlítl táta, proč jí lupínky uprostřed noci. 

Jednou se zase Greg ucházel o místo pokladníka, a tak ho napadlo, že by mohl vyvěsit letáky. Trvalo 

mu dost dlouho, než vymyslel nějaké, díky kterým by vyhrál. Hned další den si jeho letáků všiml 

zástupce ředitele a všechny plakáty strhal a pozval si Grega do kanceláře. Po dlouhém přednesu 

o tom, že letáky nesmí být urážlivé, ani ofenzivní vůči druhému kandidátovi, Greg mohl zklamaný

odejít a jeho soupeř pak jednoduše vyhrál díky tomu, že rozdal pár lízátek.

Naopak jednou z těch úsměvných zase bylo, když mu jeho nejlepší kamarád Rowley dovolil u něj 

ve sklepě udělat strašidelný dům. Úsměvné na tom bylo, že se hned první dítě tak bálo, že jim musel 

pomoct až Rowleyho táta, aby ho dostali ven. Další se nestala Gregovi, ale způsobil ji jeho otec tím, 

že když kolem jeho domu na Halloween procházeli nějací puberťáci, tak je polil kýblem vody.  

Kniha se mi velmi líbila, fakt jsem se několikrát upřímně zasmál. Bavily mě Gregovi vtipné historky, 

ale i to, jak se dokázal s nečekanými situacemi poprat. V některých jsem viděl i sám sebe nebo i své 

kamarády. Zjistil jsem, že Deníků malého poseroutky vyšlo již několik dílů, a tak se těším, jak si 

přečtu další. Je to pro mě příjemné odreagování od každodenních povinností. 

Jelikož se psaní názoru na knihu odehrálo pod rouškou literární soutěže a žáci mohli tvořit 

samostatně doma, je zjevné, že chybovost u tohoto psaní je minimální. V zásadě na to měli žáci tolik 

času, kolik každý potřeboval, nebyl problém požádat kohokoliv o konzultaci, někteří konzultovali 

s vyučujícím, o využití slovníkových příruček ani nemluvě.  

Celá tato aktivita byla finalizována tzv. autorským čtením = burzou čtenářských doporučení. Čtení 

těchto prací proběhlo v atmosféře vzájemné dohody, četly se ty práce, k jejichž čtení autoři dali 

souhlas. V zásadě se žáci v této fázi vzdělávání nebrání čtení svých textů, ale vždy mají právo toto 

odmítnout. Bezpečné prostředí je důležitou zásadou pro tvořivé klima. Na druhou stranu se ale musí 

autoři učit i odvaze a publikovat v kontextu s osobní zodpovědností. Osvědčenou cestou je 

vzájemné čtení ve dvojici, kdy si spolužáci ve dvojici (trojici) přečtou vzájemně své texty. Následuje 

otázka, zda někdo četl něco, co by stálo za zveřejnění. Je až dojemné sledovat, jak se žáci vzájemně 

podporují ve své tvorbě a oceňují své pisatelské kvality.  

K reflexi lze využít i další možnosti individuální, např. Padlet, Book Creator, Mentimeter. 

Ukázka z individuální reflexe: 
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4.5. Líčení 

Potřeba popsat něco patří k těm úplně základním komunikačním potřebám, společně 

s vypravováním jde o dvě dovednosti, které jsou pro žáky nejpřirozenější. Subjektivně zabarvený 

popis dovednost prostého popisu povyšuje a poněkud zesložiťuje, čímž se pro některé žáky 

(a někdy i pedagogy) stává zbytečný strašák. Opravdu může vypadat jako obtížný útvar, ale jeho 

skutečná náročnost spočívá v tom, že žák by měl mít za sebou určité osobní zkušenosti, bohatší 

slovní zásobu, schopnost vnímat svět z jiné perspektivy. Hlavní roli při líčení něčeho hrají autorovy 

pocity. Věci popisujeme tak, jak podle nás vypadají. Používáme zde slova citově zabarvená, do textu 

přenášíme emoce, což může být pro některé žáky problém. Proto je žádoucí žáky vhodně naladit 

a motivovat. 

V úvodní části můžeme zvolit např. následující evokaci: pomocí brainstormingu či myšlenkové mapy 

společně zapisujeme na tabuli, co se nám vybaví, když se řekne JARO (využít můžeme postupně 

všechna roční období, samostatně nebo ve skupinách). Třídu pak rozdělíme do skupin, každá obdrží 

pracovní list. Na něj žáci společně doplní, co lze vnímat smysly v určeném ročním období – co 

cítíme, slyšíme, hmatáme, ochutnáváme, vidíme. 

Na jaře voní všechny kytky a stromy, co kvetou. Celé jaro je takové sladké. Nahmatat můžeme 

novou trávu. Zpívají ptáčci, už brzy ráno je to jako koncert. 

Osvědčená je i aktivita, kdy na tabuli vypíšeme různé druhy počasí, žáci si vyberou, který druh 

mají/nemají rádi a popíšou (ústně/písemně), proč tomu tak je. 

Když prší, je mi smutno, je to jako pláč. Prudké slunce všechno ubíjí. Mám ráda horké dny, protože 

jsem zimomřivá. Mám rád, když prší, to si zalezu do pokojíku a pařím hry. Nemám ráda bouřku, 

protože to děsí našeho pudla Andyho. 

Zdroj: archiv zpětné vazby A. Baumannové
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Doporučujeme vyzkoušet i aktivitu, kdy jeden z dvojice byl např. milovník deště a druhý ne. 

Vzájemně si povídali, co je na dešti příjemné/nepříjemné. 

Nemám rád zimu, musím si toho hodně oblíct. Já zase rád jezdím na hory lyžovat. 

V další části přípravy lze využít propojení s literární výchovou a zopakujeme, jak a s jakou funkcí lze 

obohacovat text (užití metafory, metonymie, personifikace, básnického přívlastku, přirovnání…).  

Osvědčeným uměleckým textem k líčení, který může posloužit jako evokace charakteristiky žánru, 

je dílo Františka Halase Já se tam vrátím. (vhodný odkaz na YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=nj7xjWHoQkY), k dohledání byla i poněkud starší, výborná 

televizní adaptace (bohužel v iVysílání je nedostupná). Stejně tak lze využít básně Jana Skácela 

zhudebněné Jiřím Pavlicou a Hradišťanem (https://www.youtube.com/watch?v=0tMR40Vu_gY – 

Modlitba za vodu). Při poslechu můžeme pracovat s částmi textu, citacemi – tam, kde vysočina 

nabírá dech, pole skládá slib chudoby, obžurky hnízd, roztržky kořenů a rozmilovanost větroví, voda 

si na to vzpomíná, voda má rozpuštěné vlasy, voda má popelem posypané vlasy; stébla trávy jako 

zmrzlé provázky; zpívající meluzína často straší malé děti. 

Formou mluvního cvičení pracujeme s představami. Zavřeme oči a popisujeme, co viděl autor textu, 

poslech můžeme pustit opakovaně, po částech, necháme žáky jej číst nahlas. Jak už jsem uvedla 

výše, věci popisujeme tak, jak podle nás vypadají. Používáme slova citově zabarvená, př.: modrá 

obloha x modré plátno, slunce svítí x září jasný kotouč, sníh x bílá peřina, vítr popohání listí, podzim 

jako malířská paleta atd.  

V líčení můžeme probudit vnitřní potenciál žáka, uplatní zde svůj fantazijní svět. Je proto nutné žáky 

upozornit, aby se snažili vyhýbat ustáleným spojením, nesnažili se za každou cenu využít velké 

množství básnických prostředků, hledali svoje vlastní vyjádření. Stejně tak doporučíme tvořit spíše 

kratší větné celky, dlouhá a nepřehledná souvětí mohou způsobit, že se v nich ztratí i sám autor. 

Vždy zdůrazňujeme, že nejde o dokonalý text, ale o vyjádření vlastního citového prožívání.  

Popisovanou věc se snažíme vnímat ne jako celek, ale zaměříme se na jednotlivosti, na postupné 

vnímání detailů, až dospějeme k celku. Využila bych např. puzzle, můžeme ve skupinkách skládat 

různé obrázky, od jednoduchých po složitější, a popisovat, co nám připomínají. 

Osnova líčení je velmi jednoduchá. Úvodní část slouží k uvedení do místa popisu (temný les, výhled 

z okna). Popis samotný žáci tvoří na základě předchozích aktivit a cvičení. V závěru by mělo dojít 

k myšlenkovému uzavření popisu. František Halas opakovaně užívá větu Já se tam vrátím jako 

vyznání lásky k rodnému kraji. Stejně tak vedeme žáky k tomu, aby se v závěru objevila informace, 

proč takto popisují pokoj/ přírodu v létě / výhled z okna atd. 

Opět zařadíme brainstorming / myšlenkovou mapu s příklady od jednotlivých žáků. U žáků se SVP 

je důležité, aby pochopili, že i velmi jednoduché vlastní nápady jsou mnohem více vypovídající než 

ustálená „okopírovaná“ klišé. Volíme cestu přirovnání, která jsou pro žáky se stupněm podpory 3 

a výše jednodušší a pochopitelnější.  

Při závěrečné reflexi a sebereflexi nabízíme žákům možnost přečíst práci nahlas, případně práce 

umístíme ve třídě, na Padletu či jiném on-line nástroji. Lze zvolit i aplikaci BookCreator a vytvořit on-

line knížku složenou z prací. Žáci pak formou příspěvků mohou okomentovat práce spolužáků i svoji. 



Strana 71

Popis situace 

Líčení bylo zadáno jako písemná práce ve druhém pololetí 8. ročníku. Žáci postupně pracovali 

s citově zabarvenými slovy, v čtenářských dílnách pak s výše uvedenými uměleckými texty. Kromě 

již výše uvedených ukázek jsme využili i další, v hodinách literární výchovy jsme četli i poslouchali 

části Máje, Kytice; jistě najdete i další příklady. Témata líčení vycházela z ročních období, u žáků 

s podpůrnými opatřeními bylo zvoleno i téma oblíbeného místa. Všechny texty přepsány 

v autentické podobě. 

Písemná práce č. 1 
zdroj: archiv autora 

Zimní svět 

Pozvolna jdu cestičkou, která je pokrytá bílým, třpytivým sněhem. Je tak bílý, až z něho bolí oči. 

Každým krokem zapadám do sněhu a slyším praskání. Cítím se, jako bych chodila po silné vrstvě 

vaty. Dívám se do spící krajiny, která je celá pokrytá bílou sněhovou peřinou. 

Větve stromů vypadají jako by byly obalené ve třpytivých diamantech. Není v nich ani kousek života. 

Chybí jim barevné listí, které by je rozveselovalo. Tráva zmizela pod sněhovou duchnou, jen občas 

vylézají stébla trávy, vypadají jako zmrzlé provázky. Na loukách neuvidíte žádné pestrobarevné kvítí, 

jen někde ze sněhu vykukují bílé sněženky nebo bledule. 

Kráčím dál zmrzlou cestou. Přicházím k zamrzlému rybníku. Děti na něm bruslí, hrají hokej nebo si 

dávají závody. Zimu mají rády právě děti. Můžou chodit na velký kopec sáňkovat, stavět sněhuláky 

nebo se koulovat. 

Přemýšlím o zimě, která také dokáže být krutá. 

Lesní zvěř chodí ke krmelcům, kde doufají, že budou mít jídlo. Hodně ptáků odlétá do teplých krajin, 

protože by zde nenašlo obživu. Zbylým ptáčkům, kteří zde zůstávají bychom měli dávat do krmítek 

alespoň nějaká semínka. 

Také hodně fouká. Zpívající meluzína často straší malé děti. Vidím, jak mráz maluje překrásné 

obrázky na okna. 

Zima se mi moc líbí, protože může být každý den jiná, pohrává si s krajinou. Vždy se na ni těším. 

Pozn. Autorka, žákyně osmého ročníku, patřila ve třídě k velkým čtenářům, vedla si i soukromě 

čtenářský deník. Rovněž se do její práce promítl fakt, že žije na vesnici. Velmi pěkně popisuje své 

pocity, vhodně využila svoji čtenářskou zkušenost. V přípravné fázi měla text rozsáhlejší, v závěru 

jej upravila a zkrátila, což mělo mírný vliv na výsledný text, zejména v interpunkci. Sama žákyně byla 

s prací spokojena. 
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Písemná práce č. 2 
zdroj: archiv autora 

Moje oblíbené místo 

Moje nejoblíbenější místo je asi moje postel. Proč, tak na to je lehká odpověď. Asi hodně lidí má 

ráda svoji postel, protože to je takový plácek, kde si může odpočinout. Samozřejmě jak to čas dovolí. 

Já osobně vstávám velice nerad, i když musím.  

Moje postel je dvoupatrová, já tedy spím dole. Můžu si lehnout, kdy chci, sednout, kdy chci. No, 

kdybych spal nahoře, musel bych vždy lézt nahoru a to by se mi nechtělo. Rád sebou praštím a spím. 

Jsem rád, že ji mám, někteří lidé ji nemají. 

Když je ráno, tak se pomalu probouzím, ještě ležím a koukám na spodek té horní postele. Za chvíli 

ale už musím vstát, protože musím do školy nebo dělat něco doma. Nerad opouštím ten důlek 

v matraci, bude se mi po něm stýskat celý den. Občas přes den přijdu do pokoje a neodolám, lehnu 

si a pustím si třeba písničky. Večer se do svého pelechu zavrtám a pak to stojí za to. Přemýšlím 

a usínám, mám pohodlí. Je to místečko, kde prožiji kus svého života. Jen se zeptejte, kolik toho 

prospíte.  

Svoji postel mám rád, kdybych žádnou neměl, byl bych na tom špatně. Ještě nikde jsem se dobře 

nevyspal, jako ve svém pelechu. 

Pozn. Žák osmého ročníku, starší z dvojice sourozenců. Autor byl technicky zaměřen, v konceptu 

měl i technický náčrtek, který do práce už nekreslil. Stejně tak měl v textu řadu technických detailů, 

které postupně sám vyřadil. Původní text byl technickým popisem, což jsme společně se žáky 

ocenili. Text měl od začátku jasně formulovaný v krátkých větách, které byly srozumitelné. Podařilo 

se mu také víc se soustředit na pocity. Práce hodnocena jako výborná, žák nyní studuje technický 

obor.  

Písemná práce č. 3 
Zdroj: archiv autora 

Moje oblíbené místo 

Moje oblíbené místo je v mém překrásném pokojíčku. Cítím se v něm jako v ráji, mám tu uložené 

věci, které jsou pro můj život důležité! Není to jen schránka na uložení věcí, ale vlastně střecha nad 

hlavou. Nejvíc se mi v pokoji líbí mé hračky, né, že by to byly hračky pro 3-leté děti, ale třeba 

plyšáčkové hračky, které mám v pokoji vyvěšené. Také mám moc a moc ráda svoji postýlku, na 

které odpočívá hnědý medvěd, jako by ležel v mechu. Postel mám polepenou obrázky a všelijakými 

plakáty, je pestrobarevný. Můj pokoj je prostě moje všechno, cítím se v něm skvěle, nic mi na něm 

nevadí, prostě je OK. 

Jsem si stoprocentně jistá, že ten kdo nemá žádný pokoj, by si určitě přál aspoň takový jako mám 

JÁ. 
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Pozn. Autorka byla žákyně osmého ročníku, PO 3 (podpůrné opatření stupně 3), potíže 

s krátkodobou pamětí. Z tohoto důvodu jsme společně volili pomalé postupné kroky, využili jsme 

i podpůrné kresbičky. Ve fázi konceptu byla mírně redukována délka některých souvětí (ve 

spolupráci se speciálním pedagogem v hodinách speciální pedagogické péče). Žákyně přes obtíže 

ve vzdělávání hodně četla, v rámci čtenářské dílny jsme si vybrali z přečtených knížek ukázky popisu 

a formou mluvního cvičení nejprve porovnávali pokojíky. Do slovní zásoby nezasahováno, jen mírně 

redukovány byly infantilní výrazy. Nabídnutou možnost pokojík nakreslit nakonec nevyužila, pouze 

text doplnila emotikony. Celkově text působí kompaktně, bez výraznějšího čtenářského diskomfortu. 

Písemná práce č. 4 
zdroj: archiv autora 

Mráz 

Je prosinec a venku mrzne, není sníh a to mě mrzí, blíží se Vánoce ale sníh nikde, jen trošku na 

zemi, ale je skoro furt pod 0 °C a když není sníh, je to nanic. Když jdu ven, tak jsem jako kostka ledu, 

tím pádem venku moc nevydržím. Radši mám léto, můžu chodit v kraťasech a krátkém tričku a je 

dlouho světlo, když je zima je už tma v 5 když jsem venku, tak vidím zmrzlé stromy a zamrzlá zem 

musím chodit opatrně, abych nespadl, občas zasněží, ale když jsem venku, tak vidím málo. Chodím 

po venku a vidím jen poprašek sněhu. 

Pozn.: Práce žáka, které nesplňuje klasifikaci podle zadaných kritérií. Žák si téma vybral sám, ale 

naprosto podcenil přípravu, v konceptu měl jen body, na kterých dále nepracoval, nevyužil potenciál, 

který měl. To byla velká škoda, původní nápady měl velmi pěkné, např. jsem jako kostka ledu. 

Nabízenou možnost práci napsat znovu nevyužil. Uvedený text byl zvolen záměrně jako příklad 

práce, se kterou se také můžeme setkat. 

Záměrně jsou zvoleny práce s velmi rozdílnou úrovní. Vedle práce žákyně se SVP, která vynaložila 

velkou snahu a úsilí, je tu práce žáka, který naopak přes veškerou přípravu práci podcenil. 

V přípravných fázích jsme se hodně věnovali motivaci, pozitivně byla hodnocena snaha postupně 

zpracovávat úvodní koncept po finální práci. Projevila se zde čtenářská zkušenost žáků, autoři textů, 

kteří byli čtenáři a pravidelně četli, neměli problém zařadit básnické prostředky do textu. U žákyně 

se SVP se osvědčila práce rozložená do malých kroků, kdy postupně sama získávala jistotu při psaní 

textu. Ve výsledných textech se objevily zejména chyby interpunkční, v pravopisu číslovek, a také 

nedostatky ve slovosledu a větné konstrukci. 

Příklady hodnocení a sebehodnocení žáků 

U líčení jsem volila hodnocení i formou podvojného deníku, kdy žáci měli vypsat z prací spolužáků 

zajímavou větu či citát a komentovat je. S podvojným deníkem pracujeme běžně ve čtenářských 

dílnách a v hodinách literatury, takže žáci neměli problém pracovat s ním i u textů spolužáků. 

V případě, že máme texty v on-line verzi, lze vkládat komentáře přímo např. na Padlet nebo je 

barevně vyznačit ve sdíleném dokumentu. Zároveň tím žáky vedeme k tomu, aby text komentovali 

bez ohledu na autora, jako když pracují s jakýmkoliv jiným textem. 
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moje oblíbené místo je v mém překrásném pokojíčku – líbilo se mi, jak píše hezky o svém pokoji; 

asi se ji v pokoji hezky bydlí 

větve stromů vypadají jako by byly obalené ve třpytivých diamantech – úplně to vidím, jak se to 

leskne ve slunci; pěkný nápad; pěkné přirovnání; to jsem ještě nikde nečetl 

krajina byla pokryta bílou peřinou – krásné přirovnání; škoda, že to nenapadlo mě 

U sebehodnocení klademe důraz na to, aby si žáci uvědomili, jak je líčení obohatilo. Mnoho žáků 

má obavy, že tzv. neumí psát, ale právě u líčení si mohou vyzkoušet, že to nemusí být tak obtížné. 

Naopak je to může bavit. Osvědčilo se mi ptát se žáků po každém kroku, co si z aktivity odnášejí, 

čím je práce překvapila.  

Bylo zajímavé sledovat, co všechno mě napadne, když o tématu přemýšlím. 

Celé mě to bavilo, začala jsem si víc všímat takových částí v knížkách, dřív jsem je přeskakovala 

bavilo mě to cvičení se smysly, vidět a slyšet byla hračka, ale přijít na to, co můžu nahmatat. to bylo 

něco 

mně se líbila ta písnička od Hradišťanu, úplně jsme měla husí kůži, nenapadlo mě, že to byla 

původně básnička 

ono to není tak těžké hledat přirovnání, je to zábavné 

určitě budu víc přemýšlet o textu samotném 

Při práci s textem (a to nejen u líčení) jsme také hodně využili karty ze stolní hry Dixit. Jsou vhodné 

i při hodnocení, zkusili jsme si dohledat obrázkovou kartu k jednotlivým textům žáků. Podobné karty 

si žáci mohou tvořit sami, inspirace je všude kolem nás. 

4.6. Digitální nástroje vhodné do komunikačně-slohové výuky 

Rozvíjení digitální kompetence žáků je dáno v RVP ZV a v komunikačně-slohové výchově se přímo 

nabízí využít nejednu aplikaci či nástroj. Ke sdílení se velmi osvědčil Padlet, Linoit či jiná on-line 

nástěnka. Zde je možné sdílet od prvotních nápadů, poznámek po hotová díla, názory žáků či 

sebehodnocení. 

Žákovské texty lze samozřejmě psát v textovém dokumentu, kde se žáci naučí i formátování textu. Pro 

popis pracovního postupu volíme prezentace, přímo Google prezentace jsou vhodné pro skupinovou 

práci. Texty lze psát i formou blogu, ať už zvolíme pro každého žáka samostatný blog nebo třídní 

společný. Můžeme zvolit např. Blogger, WordPress, Dokumenty Googlu a jistě najdete řadu dalších. 

Dalším z on-line nástrojů je BookCreator, kde lze vytvořit společnou on-line knížku. Tato aplikace je 

vhodná i do badatelské výuky, žáci v ní mohou tvořit i testy, propojuje hypertextové odkazy, vkládají 

obrázky, zvuky apod. Můžeme propojit úvodní evokaci – myšlenkovou mapu, ukázky z přípravné 

fáze a výsledné texty. BookCreator je velmi intuitivní, není třeba se jej bát.  

Texty můžeme nechat žáky namluvit, opět najdeme celou řadu jednoduchých nástrojů, např. Vocaroo. 
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Žáci si pak vytvářejí portfolio nejen tradiční „papírové“, ale učí se pracovat s různými digitálními 

nástroji a databázemi, využívají ke své práci nejen učebnice, knihy, slovníky, ale třeba i své mobily. 

4.7. Sebereflexe učitele 👨🏫👩🏫  

Jak jsem na tom já jako učitel českého jazyka v oblasti komunikačně-slohové výchovy? 

Tvrzení ano ne 

Vnímám autentické potřeby svých žáků k sebevyjádření. 

Objevuji nová témata pro nové žáky. 

Využívám osvědčená témata. 

Propojuji slohovou výchovu s komunikační výchovou. 

Propojuji komunikačně-slohovou výchovu se čtenářskou zkušeností žáků. 

Čtu rád(a) písemné (slohové) práce svých žáků. 

Diskutuji o tématech pro psaní se svými žáky. 

Sdílím své zkušenosti z komunikačně-slohové výchovy s ostatními kolegy. 

Psaní písemných (slohových) prací vnímám jako povinnost. 

Inspiraci pro psaní svých žáků hledám průběžně. 

Když přijde čas pro psaní písemné práce, nějaká témata vymyslím. 

Žáci mohou psát o čemkoliv. 

Poskytuji žákům popisnou zpětnou vazbu k jejich psaní. 

Potřebuji se v oblasti poskytování zpětné vazby dále rozvíjet. 

Žáci musí mít zadání na míru. 

Poskytuji žákům při psaní naprostou volnost. 

Vedu žáky k postupnému rozvoji jednotlivých komunikačně-slohových dovedností. 

Potřebuji se jako učitel komunikačně-slohové výchovy rozvíjet. 

Přemýšlím a uplatňuji při psaní smysluplná kritéria. 

Propojuji témata žákovských textů s aktuálními tématy. 

Vnímám u svých žáků potřebu seberealizace. 

Využívám k práci s tématem (obsahem) diginástroje. 

Rozvíjím žáky v postupech (fázích) psaní. 

Vedu žáky k cílenému a vědomému rozšiřování slovní zásoby. 

Učím žáky různé druhy přípravy na psaní (brainstorming, myšlenková mapa…). 

Písemné (slohové) práce nemám rád(a), je to nepříjemná povinnost. 

Vedu žáky k sebehodnocení a sebereflexi v návaznosti na psaní. 

Vytvářím příležitosti k vzájemnému hodnocení žáků. 

Učím žáky formulovat zpětnou vazbu. 

Potřebuji si osvojit další metody k hodnocení a podpoře žáků při psaní. 

Věnuji žákům prostor pro psaní, sebehodnocení i reflexi. 

Učím žáky odvaze k publikování textů. 
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Otázky a tvrzení mají posloužit každému učiteli českého jazyka k individuální sebereflexi v oblasti 

komunikačně-slohové výchovy. Zjištění jsou soukromá a mají posloužit konkrétnímu učiteli 

k přemýšlení o postupech, metodách, způsobech hodnocení a celkovém přístupu ke komunikačně-

slohové výchově a k psaní žáků.  

Svět není černobílý, tudíž není třeba hledat přesnou definici sebe sama, důležité je hledat… 

„Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou.“  Sókratés 

4.8. Literatura 

Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole. Praha: Portál. 
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Následující text je překlad článku Whitney, A. E. (2017). Keeping it real: Valuing autheticity in the 

writing classroom. English Journal, 106(6), 16–21. 

5. Aby to bylo opravdové: Důležitost autentičnosti v hodinách psaní

Anne Elrod Whitney, přeložila Tereza Zapletalová 

Autorka v článku poukazuje na to, že autentičnost vyžaduje provedení konkrétních kroků 

souvisejících s následujícími čtyřmi oblastmi: autentický proces, autentický žánr, autentičtí příjemci 

a autentičtí učitelé a žáci. 

Všichni toužíme po autentičnosti. Metafory, které používáme, odkrývají naši touhu po autentičnosti 

ve vztazích s ostatními: Jděte pod kůži. Jděte k jádru problému. Jděte pod povrch. Ať se to týká 

psaní nebo jednoduše života, autentičnost znamená nepředstírat. Znamená upřímnost. 

Učitelé psaní usilují o autentičnost. Když po žácích chceme, aby psali, vyžadujeme, aby to bylo 

z autentických důvodů. Když zapojíme žáky do procesů psaní, usilujeme o to, aby to byly procesy 

autentické. Když po žácích žádáme, aby vytvořili konkrétní typ textu, potřebujeme, aby tyto texty 

napsali v autentických žánrech (útvarech), které reflektují autentické situace, do nichž se žáci mohou 

dostat. Když pro své žáky vytváříme příjemce, neobejdeme se bez toho, aby příjemci byli autentičtí, 

aby to byli skuteční čtenáři, kteří pisatelům mohou poskytnout autentickou zpětnou vazbu k jejich 

práci. Autentičnosti si také ceníme ve vlastním vztahu s žáky: chceme být sami sebou a záleží nám 

na tom, aby se také žáci, které vyučujeme, stali svým nejlepším já. 

5.1. Problematika udržení autentičnosti ve škole 

Vytváříme příliš ostrou hranici mezi světem školy a reálným světem. Říká se, že škola připravuje na 

to, co přijde po ní, ale hodně z toho, co se ve škole děje, je opravdu pouze jen příprava. Přitom 

přestože je většina z činností, které dětem ukládáme, směřována k přípravě na něco venku, svět 

školy je ve skutečnosti pro děti velmi reálný. Děti alespoň na začátku vnímají školu tak, že vše je 

reálné a přínosné. Z počátku se neptají, jestli je daný úkol na známky, nekoulí očima, když jim 

zadáme, aby něco pozorovali jako vědci nebo aby vytvořili dílo jako umělci. Avšak o několik let 

později je to kouzlo pryč. Kam se ten pocit reálnosti poděl? Školy příliš často přehlížejí to, co je 

nejreálnější a bezprostřední – například každodenní zážitky a starosti žáků, jejich přání a obavy, 

jejich vzájemné vztahy, vztahy s rodinami a širšími společenstvími a jejich silné vztahy, které mají, 

nebo alespoň mohou mít, s námi. Namísto toho se soustředíme na jejich slohové dovednosti bez 

kontextu, nutíme je cvičně psát o tématech, která jsou bezpečná, jednoduchá a vzdálená. 

5.2. Závazek k autentičnosti 

Většina z nás ví, jaké je to psát něco skutečně autentického – něco užitečného, důležitého nebo 

nutného k dokončení nějaké práce. Znají toto i naši žáci? Nebo píšou jen proto, že je to úkol, stejně 

jako řeší procvičovací úkoly v pracovních sešitech? Jako učitelé si ceníme autentických příležitostí 

k psaní pro žáky, ale jak to vypadá ve skutečnosti? Jak můžeme pro žáky vytvořit autentické zážitky, 

aby v sobě mohli objevit své slohové dovednosti tady a teď? 
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Brené Brown charakterizuje autentičnost jako „rozvíjení odvahy být nedokonalý“ (2010, s. 50). Podle 

této definice být autentický znamená nejen dělat věci, které jsou reálné, a vidět nejen to, co je reálné 

na jiných lidech a situacích, ale také objevit to, co je reálné na nás samých a na tom, co děláme. 

A to je těžké. A má to specifické dopady na výuku psaní. Zavázání se k autentičnosti ve třídě 

znamená zavázání se k: 

• autentickému žánru,

• autentickému procesu,

• autentickému příjemci,

• autentickým učitelům a žákům.

Každá z těchto oblastí autentičnosti nám pomáhá lépe udržet opravdovost, s respektem jak k psaní, 

tak k lidem. 

5.2.1. Autentický žánr 

Autentičnost znamená zadávat pisatelům reálné úkoly. Nell K. Duke et al. definují „autentické 

gramotnostní úlohy“ jako „ty, které replikují nebo reflektují aktivity rozvíjející čtení a psaní vyskytující 

se v běžném životě mimo kontext a účel učení se číst a psát“ (2006, s. 346). Vzpomeňte si na 

všechny slohové útvary, které se ve skutečnosti mimo školní zdi nevyskytují: slohová práce o pěti 

odstavcích, referát o knize, krátké odpovědi, nebo úvaha jako samostatný text. Mnoho z nich 

zpočátku souvislost s psaním mimo školu mělo. Časem se však od svého původu odchýlily a staly 

se z nich školní žánry, slohové útvary, které už mimo své zajetí nežijí. Žáci to snadno poznají 

a následně se od psaní odvrací. 

Jak můžeme lépe stanovit požadavek autentičnosti s ohledem na žánr? Já a moji kolegové-učitelé 

se řídíme následujícími pravidly: 

• Použijte autentický jazyk k popisu žánru. Žáci by neměli psát slohovou práci. Měli by psát

cestovatelský příběh, recenzi knihy, poradní sloupek. Projděte si knihkupectví, časopisy

a webové stránky a prostudujte nuance jednotlivých žánrů. Jaké druhy textů mohou žáci

v jednom časopise najít?

• Veďte žáky k tomu, aby si všímali, co lidé píšou mimo školní prostředí. Mí žáci dělají slohový

audit, ve kterém zaznamenávají každou psanou aktivitu, kterou během několika dní uvidí. Poté

dají svoje poznatky dohromady s poznatky ostatních ve třídě. Věnujte čas diskuzi o tom, za jakým

účelem lidé dané texty psali. Ukažte žákům, že si ceníte jejich všímavosti k psaní ve světě kolem

nich.

• Kdykoliv po žácích požadujete, aby něco napsali, ujistěte se, že máte nějaké příklady

z mimoškolního prostředí. Obecně platí: pokud je nenajdete, vaši žáci by to pravděpodobně psát

neměli. Jako příklady poslouží jakékoliv veřejné psané projevy, ale je vhodné mít i příklady

takových druhů psaní, které lidé tvoří v běžném životě: poznámky, seznamy, dopisy apod.

• Ujistěte se, že definujete žánry autenticky. Jak popisuje Katie Wood Ray v článku Study Driven:

A Framework for Planning Units of Study in the Writing Workshop, prostudujte příklady, které jste

vy a vaši žáci posbírali, abyste určili, co dělá recenzi recenzí. Úvahu úvahou. Blog blogem. Buďte

otevřeni myšlence, že definice žánru jsou vždy spíše dynamické než statické.
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• Ale nezůstaňte u povrchového popisu útvaru. Všímejte si nejen rysů textu, ale také podmínek,

které ke vzniku daného textu vedly: jeho účel, očekávaného příjemce a kontext, resp. celkové

komunikační okolnosti. Útvary nejsou abstraktní, pevně dané formy, jsou to vzorce lidské

odpovědi na opakující se typy situací. Pomozte žákům rozeznat podobné situace v budoucnosti,

až budou daný žánr potřebovat.

• Až se žáci zeptají: „Jak to má být dlouhé?“ nebo „Mohu do svého článku zahrnout i příběh?“,

nechte je nahlédnout do vašich příkladů textů z reálného světa, aby zde sami našli odpověď. To

zaručuje, že váš učební obsah je postaven na autentičnosti, a zároveň učí vaše žáky, že si mohou

na podobné otázky odpovědět sami.

5.2.2. Autentický proces 

Myslím, že odvážný závazek k autentičnosti je obzvlášť důležitý, pokud chceme autorům pomoci 

růst. Jak říká Brownová: „Všichni jsme stvořeni ze síly a zápolení.“ Když vyučujeme psaní, resp. 

pokud to děláme správně, stavíme žáky do situací, ve kterých jsou někdy silní, ale nepochybně 

v nich budou i bojovat. Považujeme námahu za nedílnou součást procesu psaní? Rozvíjíme soucit 

v její přítomnosti? Odhalujeme tím i naše nedokonalosti a naše úsilí? Autentický proces je někdy 

složitý proces. 

Psaní, stejně jako zbytek reálného života, nikdy nejde podle plánu. Plány se mění a ve skutečnosti 

se měnit musí. Neschopnost měnit během psaní plány, když je potřeba, je ve skutečnosti tzv. 

autorský blok. Autoři, kteří se za každou cenu upnou na plán, jsou autoři, kteří nereflektují realitu 

toho, co dělají. Tudíž autentický proces je také proces flexibilní. 

Mají naši žáci v hodinách psaní prostor pro flexibilitu? Flexibilitu času, formy a obsahu, aby mohli 

následovat autentický směr, kterým je jejich psaní vede? Pokud je koncept jejich práce zavede 

hlouběji, než zamýšleli, mají prostor následovat tuto linii a pozorovat, co píšou, nebo jim zadání 

práce přesně ohraničuje jejich myšlenky a udržuje písemnou práci na jedné straně úhlednou jako 

pečlivě zastřižený trávník, ale na druhé straně s neprozkoumanou divočinou? 

Chci, aby moji žáci sami zažili, jaké to je, vypořádávat s překážkami, které se v procesu psaní 

vyskytnou. To znamená, že je musím nechat zažít si autentický proces psaní. Níže jsou 

uvedeny způsoby, kterými jsme já a moji kolegové posunuli vyučovací proces autentičtějším 

směrem. 

• Veďte si záznam vlastního procesu psaní. Může to pro vás a vaše žáky být samostatný dokument

v počítači, soukromý blog, zadní strany sešitu nebo list papíru přišitý do složky s písemnými

pracemi. Stručné poznámky o tom, co jste během hodiny psaní udělali, vaše cíle a problémové

body.

• Pište spolu se svou třídou – a v průběhu psaní občas žákům svůj koncept ukažte, přemýšlejte

nahlas, když se rozhodujete, co bude následovat, co vynecháte apod. Tím ukazujete proces

tvorby a nenabízíte jen modelový produkt.

• Nechejte žáky nastavit jednak cíle procesu (viz tabulka 1), jednak cíle specifické pro text, který

žáci vytvářejí. Například jedna žákyně se rozhodla, že doma bude psaní věnovat delší dobu – cíl,

který podpořila tím, že si nastavila časovač a rozhodla se (a) nevstat ze židle nebo (b) neotevřít

internetový prohlížeč, dokud neuplyne vymezený čas.
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Tabulka 1: Příklady cílů procesu psaní 

• Napsat více slov během jedné fáze psaní.

• Prodloužit fáze psaní.

• Zkusit tento měsíc tři nové přípravné strategie.

• Zkusit novou strategii revize textu.

• Najít dva zdroje pro zpětnou vazbu pro svůj koncept.

• Použít zapisovatele pro fázi evokace nápadů a pro situaci, když nápady nepřicházejí.

• Revidovat text před termínem odevzdání.

• Experimentovat se dvěma způsoby pojetí dané písemné práce.

• Vymyslet tři různé způsoby psaní a sledovat, co funguje.

• Podpořit proces psaní samomluvou.

• Kdykoliv žákům během konzultací navrhnete nějaký další krok, můžete ho zároveň pojmenovat

a říct, kdy jindy lze daný krok použít. Například pokud žák neví, jak začít, můžete mu pomoct tím,

že žákovi budete psát poznámky, zatímco on o svém nápadu mluví. Pak žákovi poznámky

předáte s výzvou, aby pokračoval v zapisování. Ale než postoupíte dál, zvědomte daný proces:

„Tomu se říká ,zapisování‘. Pomůže ti to, když nevíš, jak začít. Můžeš vždy požádat kamaráda

nebo rodiče, aby ti zapisovali poznámky a pomohli ti s psaním začít.“

• Zaznamenávejte v průběhu roku procesní kroky psaní, které vám a vašim žákům přišly užitečné

při řešení různých problémů. Například autor, který nedokázal pokračovat v psaní příběhu, se na

ni může zkusit podívat perspektivou jiné postavy příběhu a sledovat, kam ho změněné hledisko

zavede. Autor, jehož argumenty v úvaze postrádají sílu, si může zkusit představit, jak by měl

vypadat ideální výsledek. Tyto záznamy procesních kroků můžete nechat celý rok žákům

přístupné – aby se na ně mohli jednak odkazovat, jednak se s nimi ztotožnit, stejně jako

s jakýmikoliv jinými referenčními záznamy.

• Pokud se žáky po skončení výuky sdílíte, co jste napsali, můžete klást doplňující otázky

k procesu. „Co bylo na tomto psaní těžké? Jak jste se s tím vypořádali? Překvapilo vás během

psaní něco? Jak jste to zvládli?“

• Někdy se můžete s celou třídou zaměřit na konkrétní aspekt procesu psaní. Asi každý třeba najde

příklad něčeho, co z konceptu vyškrtl. Napište společně seznam různých důvodů, proč lidé věci

vyškrtávají. Čeho si na tomto seznamu můžeme všimnout? Totéž bude fungovat s jakýmkoliv

aspektem procesu: strategií úprav, zpětnou vazbou od spolužáků apod.

• Když žáci publikují nebo odevzdávají svoji práci, nechejte je také odevzdat text popisující proces,

který použili a co se díky němu naučili. Může to být formou dopisu učiteli, poznámek spolužákům

z hodin psaní, nebo dokonce formou komentářů zakomponovaných do dokumentu ve Wordu,

které budou vytvářet meta-příběh o tom, jak daná práce vznikala.

• Uchovejte tyto procesní příběhy celý rok. Žáci se k nim pak mohou pravidelně vracet

a zvýrazňovat procesní kroky. Lze je přidat na celotřídní seznam, kde budou zaznamenané

všechny procesní kroky, které se během roku objeví.
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5.2.3. Autentický příjemce 

Příjemce je podstatou psaného projevu. V textu nejen něco sdělujeme, sdělujeme to někomu. 

Učitelé-autoři vědí, jak je pro autora a jeho psaní důležité získávat zkušenosti s různými typy 

příjemců: příjemci s očekáváním, s interpretacemi, zájmy a otázkami, příjemce, který na to, co jste 

napsali, reaguje. 

Všichni už jsme slyšeli, že žáci mají psát pro autentického příjemce. Ale pravda je, že se příliš často, 

přestože se snažíme dané rady držet, ocitneme v situaci, kdy žáky necháme pouze předstírat, že 

píšou pro někoho jiného než pro nás. Žáci tak píšou dopis vedení školy ohledně obědů nebo 

parkování, ale dostanou se pak dopisy k vedení školy? Následuje potom s vedením diskuze? Nebo 

řekneme žákům, že cílovou skupinou pro jejich recenze knihy jsou „lidé, kteří by si mohli chtít knihu 

přečíst“. Jsou ale skutečně někde v okolí takoví potenciální čtenáři? A pokud ano, přečtou si tu 

recenzi v momentě, kdy si vybírají něco ke čtení (tzn. v momentě, kdy by obsah recenze byl 

skutečně důležitý)? 

NakonecKonečně žáci nepotřebují jen autentické příjemce, potřebují celou škálu příjemců. Pro 

každý text stačí jeden – ale aby se naučili přenositelným a trvalým způsobem, jak je adresát při psaní 

důležitý, potřebují dělat různé věci pro různé typy adresátů. Když přecházím ze sborovny do třídy 

žáků druhého ročníku, přizpůsobím tomu svoji slovní zásobu a chování. Když přecházím z místnosti 

s kolegy, které dobře znám, do místnosti s kolegy novými, uvědomuji si, že musím svoje názory 

zasadit do kontextu jinak, přestože obsah je podobný. Nejde jen o rozeznávání různých druhů 

příjemců, jde o přizpůsobení se novým podmínkám, které hledáme. 

Učitelé, kteří doceňují roli autentického příjemce, mohou zkusit následující: 

• Začněte zadání textu stanovením očekávaného příjemce a ponechte obsah a útvar odvíjet se

právě od něj. Vyzvěte například žáky, aby napsali nějakému členu rodiny, co pro ně znamená.

Žánr a obsah se budou lišit tak moc jako živé dýchající děti a jejich rodiny. Nebo žáci mohou

napsat text nově zvolenému veřejnému činiteli. Jaký obsah, který se daný čtenář potřebuje

dozvědět, musí žáci nabídnout? Jak nejlépe zformovat text s ohledem na příjemce a obsah?

• Někdy můžete nechat žáky napsat dvě nebo více verzí textu, každou určenou jinému adresátovi.

Funguje to obzvlášť dobře, je-li text propojen s jinými studijními odvětvími, jako jsou přírodní či

společenské vědy. Jak se informativní text o problematice místní ekonomiky změní, je-li

zamýšlený čtenář členem místní samosprávy nebo mladší žák?

• Několikrát ročně rozdělte žáky do malých skupin, aby dělali různé očekávané příjemce textům

spolužáků. Jakmile jsou všechny texty dokončeny, žákovské reflexe mohou zahrnovat rozbor

druhů příjemců ve skupinách ve vztahu k jednotlivým žákům. Jak jste reagovali na to, co

o každém z pisatelů víte jako čtenáři i jako spolužáci? Jak se to v průběhu času mění?

• Více pro žákovské texty využívejte dospělé příjemce. Moje kolegyně Virginia Squier zve členy

naší obce na autorský čaj, kde všichni sedí s žáky u stolu a poslouchají jejich texty, diskutují

o jejich myšlenkách a kladou návodné otázky, které Virginia připraví.

• Pomozte žákům najít a pochopit on-line příjemce. Kdo může text najít on-line? Proč a jak na to

přijde? Analytici umí poskytnout informace o tom, kdo hledá třídní blog, video nebo jiný digitální

text a jak je najde (například kdo ho sdílel nebo jaké hledané výrazy k tomu vedly). To vše se
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děje v rámci probíhající diskuze o tom, co vše odhalujete, pokud píšete on-line, a co by mělo 

raději zůstat soukromé z důvodu bezpečnosti i zachování důstojnosti. 

• Přemýšlejte s žáky o tom, o jakou reakci příjemců jim jako pisatelům jde. U tweetu je nejspíš

nejlepší odpověď retweet. U dopisu editorovi je to nejspíš vydání textu. U zábavného příběhu je

to asi smích. U úřední stížnosti je to změna chování. Nechejte žáky sledovat vlastní texty až

k těmto reakcím, nastanou-li. Reagovali jejich zamýšlení příjemci způsobem, v jaký autoři

doufali? Proč ano, nebo proč ne?

5.2.4. Autentičtí učitelé a žáci 

Autentičnost rovněž znamená sdílet s žáky sami sebe, být lidmi a být autory (chybujícími, 

nedokonalými lidmi a autory) přímo před dětmi. To znamená nejen dělat autentickou práci, ale i najít 

způsoby, jak danou práci dělat společně a být v ní sami sebou. 

Parker J. Palmer napsal o „rozděleném životě“, který všichni už od dětství žijeme. Začíná ve chvíli, 

kdy přijmeme myšlenku, že to, kým jsme, nebude v pořádku, a že pokud chceme být oblíbení 

a úspěšní, měli bychom nasadit jinou tvář. Učíme se rozdělit sami sebe, „denně cestovat mezi 

veřejným světem své role a skrytým světem své duše“ (2009, s. 15). Učíme se prezentovat pouze 

bezpečné, veřejné stránky nás samých a to, co umíme. V hodinách komunikačně-slohové výchovy 

toto vede k bezpečnému psaní, kde neriskujeme a kde snad neděláme žádné chyby. Ve snaze 

vypadat chytře blokujeme to, co je ve skutečnosti to nejchytřejší a nejzajímavější v nás. Snažíme 

se, abychom my i náš text vypadali úhledně, skrýváme se. Na to je jediný lék bezostyšná 

autentičnost. 

V hodinách psaní autentičnost učitelů a žáků znamená ukázat žákům, jak vypadají naše 

skutečné, nedokončené, rozepsané texty. To znamená zapojení se do opravdových zadání 

a psaní textů pro opravdové čtenáře. A znamená to taky být přitom opravdovými lidmi. 

Znamená to dovolit žákům, aby vás poznali. Ne, nemusejí vědět o vašich zdravotních potížích nebo 

s kým chodíte, pokud nejste připraveni tyto věci sdílet. Ale myslím tím, že vaše texty nemohou být 

všechny jen o štěňátkách a vy nemůžete být pořád ten velký, silný a dokonalý dospělý, pro něhož 

všechno vypadá jednoduše. Chcete po žácích, aby riskovali. Můžete tedy také risknout to, že vás 

poznají. A to znamená, že jim dovolíte dozvědět se něco o vás a především že jim ukážete, jací jste, 

když píšete. Nadšení. Nervózní. Vystrašení. Sebekritičtí. Zasnění. A tak když narazíte na žáka, který 

bojuje, můžete odpovědět: „Já taky“. Anne Lamott píše, že slova „já taky“ jsou v angličtině ta 

nejsvatější. Když je říkáte, říkáte je upřímně. Také zápasíte: někdy se psaním, někdy se životem. 

To vše ale rovněž znamená neuspořádanou třídu. Znamená to, že žáci nebudou mít dopsané práce, 

nebo že je dopsané mít budou, ale v jiném žánru nebo jinak dlouhé, než jste plánovali. Znamená to 

začínat znovu. Znamená to sedět s autorem, zatímco se statečně snaží přestat lpět na 

nepoužitelných slovech, které právě napsal – slova, která bylo už tak těžké vymyslet. Znamená to 

slzy, když se text někde zkomplikuje nebo dostane někam, kam jste nechtěli. Znamená to praštěné 

psaní a smích, protože mladí lidé opravdu dost praštění jsou a hodně se smějí. Znamená to chyby, 

znamená to frustraci. Znamená to být statečný, znamená to riskovat. Znamená to objetí. Znamená 

to sledování žáků činících špatná rozhodnutí a odolávání nutkání jim říct, jaké rozhodnutí by bylo 

lepší; alespoň někdy, aby dostali šanci pocítit, jaké to je, objevit něco kvůli špatnému začátku. 
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Znamená to žít s věcmi, které jsou neuspořádané a mnohdy ani ne moc dobré. Znamená to, že 

někdy ani nebudete reagovat na daný text, protože ta lidská bytost, plačící nebo riskující, sedící 

vedle vás, bude v tu chvíli mnohem důležitější. 

Ve chvílích, kdy mám ze všeho toho zmatku pocit, že to dělám špatně – jako když jsem musela 

zrušit celý úkol, protože ten předešlý trval všem příliš dlouho, a zatímco jeden žák ho dokončil 

a přesunul se k něčemu jinému, druhý žák se rozhodl odevzdat místo úvahy píseň a musel tedy 

začít znovu – zastavím se a ptám se: Chtěla jsem, aby to bylo dokonalé, nebo aby to bylo 

opravdové? Jak říká Lamott: „Perfekcionismus znamená, že se zoufale snažíte nenechat příliš 

nepořádku, který bude třeba uklidit. Ale zmatek a nepořádek nám ukazují, že opravdu žijeme. 

Nepořádek je úžasně úrodná půda – umožňuje vám stále objevovat nové poklady pod všemi těmi 

hromadami, uklízet, vyškrtávat, opravovat, vzchopit se. Pořádek naznačuje, že něco je dobré jen 

natolik, kolik tomu dáme. Pořádek mi připomíná zadržený dech, zpomalení životních funkcí, přičemž 

psaní potřebuje dýchat a hýbat se.“ (1994, s. 28–29) 

Chci, aby se v mé třídě život opravdu žil. Chci, abychom byli skupina skutečných lidí dělajících 

skutečnou práci. Přeji si, aby nic z toho, co děláme ve třídě, nebylo „dobré jen natolik, kolik tomu 

dáme“. Místo toho chci, aby to, co děláme s žáky, byl pouze začátek. Aby se v nich vyprovokovalo 

jejich plné propojení se se sebou samými a jejich světem. 
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Lamott, A. (1994). Bird by bird: Some instructions on writing and life. New York: Anchor Books. 

Palmer, P. J. (2009). A hidden wholeness: The journey toward an undivided life. Hoboken: John 

Wiley & Sons. 

Ray, K. W. (2006). Study driven: A framework for planning units of study in the writing workshop. 

New York: Heinemann. 

Rose, M. (1980). Rigid rules, inflexible plans, and the stifling of language: A cognitivist analysis of 

writer’s block. College Composition and Communication, 31(4), 389–401. 

Anne Elrod Whitney začala svou kariéru výukou angličtiny na střední škole a nyní pracuje na Penn 

State University. Od roku 1997 je členem NCTE (National Council of Teachers of English). 

Kontakt: awhitney@psu.edu. 



Metodická příručka Český jazyk a literatura
OD ZADÁNÍ K HODNOCENÍ ŽÁKOVSKÝCH TEXTŮ

WBS kód: 4.1.6.1.3

Toto dílo - Metodická příručka Český jazyk a literatura
OD ZADÁNÍ K HODNOCENÍ ŽÁKOVSKÝCH TEXTŮ je 
licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte 
původ-Zachovejte licenci 4.0. 

Licenční podmínky navštivte na adrese:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs.

Autoři:  Mgr. Soňa Havlíčková, Mgr. Radka Brejchová, 
doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Mgr. Andrea Baumannová, 
Mgr. Markéta Emmer Illová, Mgr. Hynek Krátký

Překlad: Mgr. Tereza Zapletalová

Zdroj použitých obrázků a tabulek: autoři dokumentu (NPI ČR)

Národní pedagogický institut České republiky 

Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

Tel./fax: +420 222 122 112

E-mail: sekretariat@npi.cz

Praha, 2023



Příloha č. 1

Písemná práce z českého jazyka a literatury 

Jméno a příjmení: 

Třída: 

Datum: 

Téma číslo: 



1A Téma a obsah 

1B Komunikační situace, slohový útvar 

2A Pravopis, tvarosloví 

2B Výběr jazykových prostředků 

3A Skladba, textová návaznost 

3B Kompozice, soudržnost textu, argumentace 

Celkem 

bodů 

Pro splnění kritérií je nutné získat minimálně 40 % z 30 (tj. 12 bodů). 
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Pište do ohraničených polí na dalších stranách!

1 2 3 4 5

Zakřížkujte jedno pole odpovídající číslu
vybraného zadání písemné práce.

Hodnocení písemné práce

Jméno a příjmení

Kritérium hodnocení Body

Celkem

1A

1B

2A

2B

3A

3B
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