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Čtenářství aneb Hra o n ěkolika 
dějstvích           

Božena Blažková           
 

     Předehra 
 
      Výzkumy potvrzují, že když se dítě narodí, je schopné odlišovat zvuk řeči od ostatních zvuků. 
Proto je důležité, aby se už v tomto období dostávalo dítěti co nejvíce vhodných řečových podnětů, 
jinak nastává atrofie z nečinnosti. Jako aktivní odpověď na tyto řečové podněty začíná pracovat levá 
hemisféra a dítě začíná kolem jednoho roku žvatlat. 
 
      I. dějství - batole 1 - 3 roky 
 
      Jedná se o období prvních smysluplných slov. Dítě nejprve sahá po obrázcích a následně začíná 
zájem o rytmické říkanky. Obrázek je symbol. Pojmenovává symbol něčeho - obrázek kočky není 
kočka a dítě si to uvědomuje. Bere obrázek zrakem a doplňuje ho obsahem - začínají pracovat obě 
hemisféry společně. Zde se tvoří základ pro obrázkové písmo. V tomto období je zapotřebí se 
soustředit na otázky "Co je to?" a "Co se to tam děje?" 
 
      Pochopení čtení textu začíná prvotním saháním po obrázku a jeho následným pojmenováním. 
 
      II. dějství - věk předškolní 3 - 6 let 
 
      Nastává období básniček a písniček. Rozvíjí se grafomotorika a dítě začíná ovládat řeč jako 
smysluplnou vzájemnou komunikaci. Novým poznatkem je, že knížka může mluvit lidským hlasem, a 
proto je v tomto období důležité předčítání. Začíná zájem o pohádky, které patří mezi významné 
výchovné prvky. Dítě v chráněném prostředí (společně s tím, kdo mu čte) prožívá souboj dobra a zla, 
kontrast úzkosti, napětí, nebezpečí a osvobození.  
 
      Je to období, kdy se tvoří trvalé návyky, dítě je též sugestibilní a rádo napodobuje, je to tedy 
období, kdy se tvoří i návyk čtení. V pohádkách se mluví jinou řečí než při autentickém vypravování 
a dítě se tedy nenásilně seznamuje s tzv. literární řečí. 
 
      III. dějství - mladší školní věk (1.-3. třída) 
 
      Doba krize 
 
      Předčítání v tomto období slouží jako motivace vlastního učení čtení. Číst sám znamená s velkou 
námahou luštit sám. Tzv. sociálně úspěšné čtení nastává, teprve když dítě přečte slovo za vteřinu a 
cca 70 slov za minutu. Teprve tehdy může začít čtení bavit, protože nastal přesun do levé hemisféry 
a dítě může myslet i na to, co čte. Pro překonání krize je důležité nepřestávat v tomto období s 
předčítáním, které musí doplňovat vlastní snahu dítěte o čtení. 
 
      IV. dějství - střední školní věk (3.-6. třída) 
 
      U většiny dětí je v tomto období "čtení hotové". Dítě zjišťuje, že se prostřednictvím čtení může 
začít i učit.  



 
      Je to období plné touhy po dobrodružství a dramatickém ději, ale je také plné humoru - (oproti 
klaunskému předškolnímu věku nastupuje i smysl pro slovní vtip a anekdotu). Rodí se velká 
kamarádství a přátelství na celý život. Začíná čas mužsko-ženské orientace a pro děti je v tomto 
období zapotřebí mít vzory a hrdiny, se kterými se mohou identifikovat. 
 
      V. dějství - starší školní věk a puberta 
 
      K dějové složce četby přichází i potřeba citové složky. Děti v tomto období potřebují získávat 
životní zkušenosti a odpovědnost nejen za vlastní život, ale i za životy ostatních lidí. V tomto období 
je maximální potřeba kultivace a lásky a vzájemné interakce, které může zejména krásná literatura 
pomáhat vytvářet. 
 
      Epilog 
 
      Každý z nás by si měl občas projít svůj vlastní čtenářský vývoj a zjistit, co nám osobně četba v té 
fázi života, ve které se nacházíme, přináší. Zároveň bychom se také měli zamyslet nad tím, zda 
nemáme ve svém okolí někoho, komu můžeme v jeho čtenářském vývoji pomoci. 
 
      Připraveno na základě přednášky prof. PhDr. Z. Matějčka, CSc.: "Význam čtení v jednotlivých 
etapách vývoje dítěte", přednesené na odborném semináři Čtením ke vzdělání v listopadu 2003. 
 
      Zpracovala Božena Blažková pro potřeby knihovnických dílen. 
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