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1. Čtení v cizím jazyce

Při výuce cizím jazykům zaujímá čtení důležité místo a rozvíjení dovednosti číst je činností, kterou

nelze obejít. Komunikativní přístup považuje čtení stejně jako mluvení za komunikaci a schopnost

číst v cizím jazyce je jedním z požadavků k dosažení komunikativní kompetence.

1.1  Čtení jako řečová dovednost

Dříve se čtení neoprávněně považovalo za pasivní činnost, během níž je text pouze přijímán.1 Ve

skutečnosti  se  jedná  o velmi  složitý  proces,  při  kterém dochází  k rozsáhlé  podvědomé činnosti

mozku.  Čtení  je  založeno  na  určitých  návycích,  automatizovaných  operacích,  díky  nimž  se

uskutečňuje  uvědomělý  proces  získávání  informací  z textu.  Ať se  tedy  jedná  o kterýkoliv  druh

čtení,  čtenář při něm vyvíjí  poměrně značné mentální  úsilí.  Spojuje informace v textu se svými

předchozími znalostmi a zkušenostmi, vybírá si pořadí četby, vrací se k určité pasáži, hledá přesnou

informaci, čte mezi řádky, snaží se zapamatovat si nějakou myšlenku, učí se nazpaměť zajímavý

úryvek apod. Čtení s porozuměním tak

nespočívá  pouze  v získání  informace  obsažené  v daném  textu,  ale  zároveň  též  v jejím  aktivním
zpracování,  čímž se  rozumí jak  výběr,  utřídění  a  porovnání  určitých faktů,  názorů a  stanovisek,  tak
i jejich zhodnocení  a  ocenění  z hlediska příjemce (dekódovače) příslušné informace.  (Purm,  1993/94,
163)

1.2  Čtení jako proces2

Z psycholingvistického hlediska je čtení proces vizuálního vnímání písemného textu (senzorická

fáze) a  pochopení  informace,  která  v něm  byla  zakódována  (intelektuální  fáze).  Při  čtení

v mateřském jazyce obojí  probíhá obvykle současně. K porozumění nedochází,  jestliže je čtenář

nesoustředěn  nebo je-li  text  pro  něj  obtížný.  V cizím  jazyce  je  situace  ztížena  nedostatečnými

jazykovými znalostmi a sociokulturním prostředím textu. Abychom pochopili obtíže při dekódování

z cizího jazyka, podívejme se, jakým způsobem postupuje čtenář, který nabyl určitou kompetenci

čtení v mateřském jazyce.

1.3  Modely čtení 

Na proces, který probíhá během čtení v mozku čtenáře, existují různé teorie. Můžeme je seskupit do

tří základních modelů (typů): čtení zdola nahoru, čtení shora dolů a interaktivní čtení. Tyto modely

se snaží z různých úhlů uchopit faktory, které ovlivňují vytváření smyslu textu a důležitost jejich

působení.

1 Ve starší didaktické terminologii se čtení spolu s poslechem zařazovalo mezi pasivní řečové dovednosti.
2 Srov. Hendrich a kol., 1988, 224-226; Purm, 1993/94, 163-166; Veselý 1981/82, s. 53-56.
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1.3.1  Čtení zdola nahoru a shora dolů 

Při čtení zdola nahoru čtenář text identifikuje dekódováním od jednotlivých písmen přes slabiky ke

slovům.  Vnímá  tedy  „jedno  písmeno  za  druhým,  přiřazuje  k nim  zvukové  jednotky,  fonémy,

smíchává fonémy dohromady, vytváří slova a ke slovům přidává význam.” (Perclová, 1996/97, 43)

Tento  model  čtení  se  však  může  uplatnit  pouze  u  začínajících  čtenářů  v mateřském  jazyce.

Pro čtenáře v cizím jazyce, který již nabyl kompetenci čtení, je lineární dešifrování textu typu B-A-

BA nepřirozené.

1.3.2  Interaktivní čtení

Interaktivní model nahlíží na čtení s porozuměním jako na proces interakce mezi čtenářem a textem

a zprostředkovává postupy obou předchozích, které se mohou vzájemně ovlivňovat a doplňovat.

Nedostatky  v jednom postupu čtenář  kompenzuje  druhým postupem.  Např.  při  identifikaci  slov

využije  různých  informačních  zdrojů  (fonologických,  grafických,  lexikálních,  morfologických,

syntaktických, sémantických, diskurzních apod.) a naopak, má-li potíže při interpretaci, kdy čtený

text nedává smysl, vrací se zpět a ověřuje jednotlivé věty a slova.

1.4  Čtecí strategie a typologie čtení

Zamyslíme-li  se  nad  čtením  v běžných  situacích  každodenního  života,  konstatujeme,  že  nikdy

neprobíhá stejným způsobem: jednou čteme pozorně celý text, podruhé jej pouze přelétneme očima,

jindy hledáme přesnou informaci apod. Zkrátka čteme podle záměru, jejž čtením sledujeme, a podle

situace, za které probíhá. 

1.4.1  Druhy čtení

Pro čtení ve výuce cizích jazyků rovněž existují různá hlediska, podle nichž se liší druhy čtení.

Radko Purm (Purm, 1993/94, 166-168)3 uvádí dva základní přístupy při klasifikaci druhů čtení:

hledisko  lingvodidaktické,  kde  se  rozlišuje  čtení  analytické  a  syntetické,  dále  hlasité  a tiché,

překladové  a  bezpřekladové,  individuální  a  sborové,  připravené  a  nepřipravené  atd.,  a hledisko

komunikativně praktické, u nějž autor uvádí čtyři druhy čtení: orientační, vyhledávací, informační

a studijní. 

1.4.2  Integrální přístup ke čtení psaných textů

V souvislosti  s druhy  čtení  se  zmíníme  také  o  přístupu  ke  čtení  (v  mateřském  i cizím  jazyce)

nazvaném Approche globale des textes écrits4 (Integrální přístup ke čtení psaných textů – překlad

autorka),  který  ve  Francii  v polovině  70.  let  20.  století  rozšířili  Sophie Moirandová  a Denis

3 Srov. také Hendrich, 1988, 227.
4 Srov. Cicurel, 1991, 15-16; Cuq a Gruca, 2003, 161-163; Séoud, 1997, 79 a násl.
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Lehmann.  Kritizovali  tradiční  model  didaktiky  čtení  v cizím  jazyce  spočívající  na  ustálených

postupech, jež bychom mohli shrnout do následujících bodů: čtení textu, otázky k textu, vysvětlení

nové slovní zásoby, gramatika se cvičeními, shrnutí nebo převyprávění textu apod. Cílem otázek

k textu  není  podle  nich  pomoci  žákům  text  pochopit,  ale  zjistit,  zda  jej  pochopili.  Za  sporný

považují i výběr slovní zásoby, která má usnadnit přístup k pochopení textu: podle jakých kritérií

vybrat obtížná slova? Navíc je třeba si uvědomit, že text není tvořen izolovanými slovy. 

Approche globale se snaží odpovědět na otázku, jak rozvíjet u žáků učících se cizí jazyk dovednost

čtení s porozuměním.5 Postup se zdá být jednoduchý: stačí, aby si žáci osvojili určité strategie, které

jim umožní formulovat hypotézy na základě tzv. záchytných bodů (recherche d’indices). Aby žáci

nepřistupovali  k textu  lineárně,  je  nutné  poskytnout  jim  ještě  před  samotným  čtením  jasně

formulované a závazné pokyny (zadání) ke čtení (consignes de lecture),6 které má dvojí účinek: za

prvé  žáci  jsou aktivnější,  neboť mají  stanovený úkol,  a  za druhé  zadání  už samo o sobě vede

čtenáře, kteří nejsou blokováni izolovanými elementy a text pochopí globálně.

Na závěr 

V této  kapitole  jsme popsali  různé  strategie,  modely  a  druhy čtení,  jejichž  společným cílem je

rozvíjet dovednost číst v cizím jazyce a usnadnit uchopení textu žáky. I když se na některé z nich

můžeme dívat kriticky, je třeba si uvědomit, že výběr vhodné strategie čtení vždy záleží na textu,

podmínkách a okolnostech čtení, na jeho cíli a především na čtoucím subjektu. 

Na  závěr  bychom  chtěli  upozornit  na  problematiku  týkající  se  čtení  nahlas,  neboť  se  často

setkáváme  s tím,  že  je  učitelé  vyžadují  i  při  čtení  s porozuměním.  Hlasité  výrazné  čtení  má

nezastupitelnou funkci při výuce techniky čtení (upevňování návyků artikulačních, akcentuačních a

intonačních), ale je možné jen tehdy, jestliže čtenému rozumíme. Při čtení nahlas v cizím jazyce si

většinou čtenář dává pozor na správnou výslovnost a intonaci a nemůže se soustředit na porozumění

obsahu. Vzhledem k tomu, že práce s literárním textem má vyústit v pochopení a uchopení textu

čtenářem,  budeme  upřednostňovat  čtení  tiché,  které  je  také  přirozenější  a  spíše  se  uplatňuje

v praktickém životě.

5 Je  třeba  mít  také  na  paměti,  že  žáci  se  neučí  znovu  číst  (rozuměj  v  cizím jazyce)  -  tuto  dovednost  nabyli  již
v mateřském jazyce.
6 Tyto consignes de lecture nejsou v žádném případě otázky na ověření porozumění textu, tak jako v tradičním modelu
čtení. Srov. dále 9.2.2.
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2.  Literární komunikace

Literární komunikace je specifickým druhem jazykové komunikace a chápeme ji jako komunikační

akt, kde prostřednictvím psaného jazyka dochází k interakci mezi čtenářem a textem, při níž čtenář

svou aktivní činností text jakoby dotváří, konkretizuje, neboť „text sám nemá význam, ale potenci

pro význam.”7 Kromě vzájemného působení čtenáře a textu dochází také k interakci mezi autorem

a čtenářem,  i  když tento proces  neprobíhá přímo,  neboť pisatel  je  nepřítomen a mezi  vysláním

a přijetím informace,  tj.  mezi  napsáním textu a jeho čtením,  často uplyne delší  doba.  Interakce

těchto tří účastníků komunikačního řetězce, autor-text-čtenář, modifikuje i formu sdělení: jinak se

autor obrací k dospělému a jinak k dětem, jinak k jednomu čtenáři a jinak zase k široké čtenářské

obci. Josef Hrabák píše: 

[t]ak jako je do struktury díla zabudován autor, je do ní zabudován i čtenář.  [...] Se čtenářem je nutno
počítat už z toho důvodu, že je literární dílo druhem sdělení, představuje tedy komunikát. Mezi autorem a
jeho čtenáři dochází proto k vzájemnému působení (interakci); [...] autor vede se svým čtenářem vlastně
pomyslný dialog. To se projevuje i v textu samém, řečeno konkrétně, text sám podává určité informace
o čtenářstvu, kterému je určen. (Hrabák, 1981, 34)

Podívejme se nyní, jak probíhá zmíněná interakce a jaké role hrají jednotliví účastníci výše uvedené

triády v literární komunikaci.8

2.1  Autor a vypravěč

První  účastník  komunikace,  autor,  kterého  v odborné  terminologii  nazýváme  komunikátorem

(vysílačem), je původcem, subjektem výpovědi a je vždy tím či oním způsobem v díle přítomen.

Může vystupovat hned v několika rolích: jako autor, vypravěč,  hlavní postava - tedy mimo text

i uvnitř  textu.  Autor  (spisovatel,  básník,  prozaik,  dramatik  apod.)  představuje  živého,  reálného

člověka,  kterého  lze  pojmenovat  vlastním  jménem  nebo  pseudonymem  a zařadit  do  určitého

sociokulturního  prostředí.  Z hlediska  specifičnosti  umělecké  literatury  nás  nezajímá  jen  jako

vysílač.  Jeho úloha  je  důležitá  v tom,  že  je  začleněn  do kulturních  souvislostí,  které  zabarvují

význam textu. 

2.2  Čtenář a naratář

Rovněž role  čtenáře  (příjemce,  adresáta)  není  v literární  komunikaci  jednoznačná.  Jednou je  to

7 Srov. Widdowson in Perclová, 1996/97, 42.
8 Zde se zmíníme hlavně o vztazích mezi autorem a čtenářem prostřednictvím textu. O textu samotném pojednáme
v 6. kapitole věnované literárnímu textu.
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skutečný čtenář, který čte literární dílo, podruhé se jedná o fiktivního čtenáře,  naratáře9, jenž je

zakódován  do  textu  jako  adresát  sdělení,  jak  se  s  ním  setkáváme  např.  ve  výše  citovaném

Diderotově  díle.  Další  příklad  role  naratáře  nalezneme  v  Butorově  románu  La  Modification

(Proměna), který je založen na neobvyklé narativní perspektivě. Čtenář je zde zahrnut do textu tím,

že ho vypravěč soustavně oslovuje ve druhé osobě množného čísla.10 

[...]
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Poznámka k této ukázce

Uvedená  ukázka  je  z rukopisu  předloženého  k  publikaci  Kyloušková,  H.  (2007).  Jak  využít
literární text ve výuce cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita.  Některé původní pasáže byly
vymazány. 

9 Srov. Todorov, 2000, kde se označuje naratář jako partner vypravěče.
10 „Mardi prochain, lorsque harassé par votre voyage en troisième classe vous aurez ouvert avec votre clé la porte de
l’appartement, quinze place du Panthéon,  vous trouverez Henriette en train de coudre à  vous attendre,  et  vous lui
réponderez […].” (Butor, 1957, 161) Prvky druhé osoby množného čísla jsme podtrhli pro zdůraznění.
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