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oGenetická metoda čtení 

označovaná též jako hlásková 

- spočívá v hláskování slov.
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oPřirozená vývoji dítěte
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POSTUP NÁCVIKU ČTENÍ

 Na samém počátku se vychází ze jmen žáků a 

jejich fotografií.

 Žáci zapisují věty pomocí kresby, pak pomocí 

symbolů (užívají zkratky jmen, např. "M" místo 

Míša), tj. velkými tiskacími písmeny. 

 Ze symbolů se tak stávají písmena (hlásky). 

Kresby a symboly postupně vymizí a zůstává 

hláskové písmo, tj. velká tiskací abeceda. 

 Díky tomuto postupu se doba, kdy žáci začnou 

číst plynule a s porozuměním, podstatně 

zkracuje, celou tiskací abecedu se dítě naučí 

během prvního půl roku. 



 Velký důraz se klade na rozvoj sluchového 

vnímání. 

 Nedochází k rozkladu slova na slabiky, ale 

rovnou na hlásky. 

 Snaží se, aby si dítě každé písmeno (obraz) 

zároveň propojilo s odpovídající hláskou (zvukem) 

a tím urychluje proces čtení.

 Děti se zpočátku soustřeďují jen na jeden typ 

písma („hůlkové písmo“), zvládnou celou velkou 

tiskací abecedu velmi brzy a tak mohou číst 

kvalitnější a smysluplné texty. 



1. POLOLETÍ ZA NÁMI

 Zhruba v pololetí se objeví malá tiskací abeceda. 

 Prodlouženo období procvičování jemné motoriky.

 Více času na uvolňovací cviky. 

 Posouvá se nácvik psacích písmen většinou až do 

doby, kdy už děti nemají problém s tiskacími 

tvary. 



NEVÝHODY

 Metoda není příliš rozšířená.

 V některých případech se také může se také stát, 

že dítě vůbec není schopno analýzy a syntézy 

hlásek. Pak se doporučuje metoda analyticko-

syntetická.

 Moderní metodikou se zabývá od roku 1995 

PhDr. Jarmila Wágnerová, Csc., která také 

vydala soubor učebnic, včetně Čítanky pro 

prvňáčky, určený k výuce genetickou metodou.

http://www.neoluxor.cz/ucebnice/zakladni-skoly/1-trida/ucime-se-cist-ps-spn-a-s-d3t13089
http://www.neoluxor.cz/ucebnice/zakladni-skoly/1-trida/ucime-se-cist-d3t38146


ZDROJE:
 Literatura:

Wagnerová, Jarmila. Jak naučit číst podle genetické 
metody. Plzeň: Fakulta pedag., 1996.
Wagnerová, Jarmila. Učíme číst genetickou metodou. 
Videokazeta. PC Plzeň 1998.

Z internetových zdrojů doporučuji především:
http://ctenibezslabikovani.wz.cz/
http://www.ucitelskenoviny.cz/obsah_clanku.php?vyd
ani=07&rok=05&odkaz=jak.htm
http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/archivvyzkumu/kpsp
04-05/prace/lucie.pdf
http://www.rvp.cz/clanek/576/1521
http://www.ucitelskenoviny.cz/obsah_clanku.php?vyd
ani=14&rok=04&odkaz=geneticke.htm



 Školy, které praktikují genetickou metodu na svých 
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