
4.9.87. Kurz kritického čtení II 

Seminář je dvouletý, pro studenty 3.a 4. ročníku. Jedná se o praktický seminář, který vyučuje 

základům kritického čtení, tedy čtení s pochopením psaného textu. Důraz je kladen na práci s 

kratšími i delšími texty, třídění tištěných informací, nahlížení na psaný text z různých úhlů 

pohledu.  

V rámci semináře je rozvíjena čtenářská gramotnost pomocí moderních metod, při nichž se 

studenti naučí šetřit časem při čtení, zrychlit čtení s porozuměním, posilovat čtenářskou 

paměť (zapamatovat si určitý objem informací) a dále text zpracovávat. Studenti se naučí 

pracovat s obtížnějšími pasážemi a formulacemi úloh v didaktických testech a orientovat se v 

pracovních listech ke konkrétním literárním dílům.  

Seminář je určen zájemcům, kteří se chtějí přiučit přesnějšímu chápání psaných projevů, i 

těm, již práci s psaným textem příliš nezvládají.  

3. ROČNÍK - DOTACE:  2, VOLITELNÝ  

KURZ KRITICKÉHO ČTENÍ  

výstupy učivo 

 třídí a kategorizuje informace, čtení 

kombinuje se samostatnou prací, 

nahlíží na informace z různých úhlů 

pohledu 

 zaujímá kritický postoj k textu, 

informace, s textem dále pracuje 

 orientuje se v alternativních zdrojích, 

vyhledává informace v grafech, 

obrázcích 

 orientuje se v úryvcích z beletrie, 

vyhledává a zpracovává informace v 

pracovních listech 

 vyhledává a zpracovává informace 

v jiných uměleckých žánrech, 

výtvarném um., hudbě, filmu, divadle 

 PRŮBĚŽNĚ – aktivně pracuje s 

textem na základě vlastní četby, 

četbu prezentuje na semináři 

 různé metody čtení, např. 

I.N.S.E.R.T., interaktivní čtení, 

řízené čtení, čtení s předvídáním 

 reklamní texty, dokumenty, 

publicistika na internetu 

 obrazové informace, grafy, statistiky, 

fotografie 

 umělecké texty – próza, poezie, 

drama, pracovní listy z literatury 

 mezižánrové vztahy v umělecké 

tvorbě 

 PRŮBĚŽNĚ – čtenářské dílny 

4. ROČNÍK - DOTACE:  2, VOLITELNÝ  

KURZ KRITICKÉHO ČTENÍ  

výstupy učivo 

 třídí a kategorizuje informace, 

aktivně doplňuje a dotváří 

publicistické i um. texty 

 metoda I.N.S.E.R.T., řízené čtení, 

aktivní čtení 

 publicistické texty, dokumenty 

 populárně naučné i vědecké texty 



 zaujímá kritický postoj 

k publikovanému textu, text dále 

analyzuje 

 chápe výňatky z beletrie a 

zpracovává informace pomocí 

pracovních listů 

 orientuje se v metodologii 

didaktických testů, zpracovává 

testové úlohy 

 chápe a analyzuje informace 

v soudobých uměleckých žánrech 

 umělecké texty z literatury (próza, 

poezie, drama – pracovní listy) 

 práce s didaktickými testy 

 postmoderní literární texty v 

souvislosti se soudobým výtvarným 

uměním, hudbou, filmem, divadlem 

 

 


