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Využití vybraných metod a postupů 

kritického myšlení ve výuce češtiny 

pro cizince

 Program RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) je 

možné využívat jak ve výuce rodilých mluvčích, tak cizinců. 

 Kritické myšlení rozvíjí čtenářskou gramotnost, chápanou jako 

schopnost: porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a 

používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních 

schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života 

společnosti. 
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Rozvoj čtenářské gramotnosti 

Základní metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti:

pětilístek, volné psaní, čtení s otázkami, čtení s předvídáním, 

čtení s tabulkou předpovědí, I.N.S.E.R.T., podvojný deník, 

literární dopisy, ANO – NE;

Komplexnější metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti: skládankové 
učení, literární kroužky, dílnu čtení atd. 

Meredith a kol. (1997); Košťálová a kol. (2010)

Kurzy kritického myšlení: www.kritickemysleni.cz 
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Výuka češtiny pro cizince 

a metody kritického myšlení
Učitel musí metody správně pochopit, vysvětlit a modelovat je, naučit 

je studenty používat, poskytovat jim zpětnou vazbu;

Metody je třeba zařadit do rámce tzv. třífázového modelu učení: 

Evokace – Uvědomění – Reflexe;

Model E – U – R  využívá pedagogický konstruktivismus. Pomáhá učiteli 

uvědomit si co a v jakém pořadí má student dělat, aby se skutečně 

něčemu naučil. 

Hausenblas – Košťálová (2006)
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Pětilístek 

 ČAS

 ________    ____________

 ______________  ______________   _________________

 ________  ____________ _____________- __________

 _________
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Pětilístek 

čas

rychloplynný vzácný

běže letí utíká

každý   člověk     lituje marně  ztracenýho času

drahocennost 
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Evaluace metody

Náročný byl čtvrtý řádek – studenti často použili ve větě více 

než čtyři slova.

Rozvoj a upevňování slovní zásoby.

Rozvoj tvůrčího psaní.

V diskusi rozvoj argumentace, respektování názoru druhého.
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Volné psaní

 5 minut

 Text

 5 minut 
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Volné psaní 

Podle mě předjaří je doba proměnlivého počasí. Fouká, prší, je 

zima, pak zase chvíli svítí slunce. Je to také doba, ve které 

ráda myslím na dovolenou a teplo. O tom, jak budu moct 

sedět na trávě a jíst čerstvé ovoce, a to jahody, borůvky, 

švestky, maliny. A navíc také jezdit na kole.
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Reflexe

 Po přečtení textu následovalo volné psaní, kdy studenti popisovali, 

jak se lišila jejich původní představa od skutečného textu;

 Psali po dobu 3–5 minut;

 Po dopsání si své myšlenky navzájem ve dvojicích přečetli a pokusili 

se před celou skupinou zformulovat, v čem se u nich lišil původní 

příběh od skutečného a v čem se mu naopak nápadně podobal. 
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ukázka 1

Teď můžu říct, že s věkem se každý člověk (nebo skoro 

většina lidí) naučí mluvit o přemýšlet o něčem lépe a 
lépe😊 Ten text je naplněn city, emocemi a barvami, 

všechno je v souladu. Zdá se mi, že ve svém textu 

spisovatel chtěl nám povědat více o tom, co je v lidech 

před jarem než o periodu probuzení přírody. Také v mé 

hlavě je myšlenka, že ten period (ta doba) před jarem 

můžeme srovnat s dobou, když se nějaký sportovec 

připravuje před důležitou soutěží nebo honbou. 
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ukázka 2 

Text Karla Čapka se značně liší od mého. Je velmi 

poetický a reflexivní. Autor všimnul se přírody do 

detailů a popsal to velice důkladně. 
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Evaluace metody

 Uvedená metoda vede studenty k samostatnému myšlení;

 Pomáhá při nácviku psaní a podporuje rozvoj slovní zásoby;

 Je velmi důležitá pro výuku písemného projevu a formování 

myšlenek;

 studenti se tím připravují na jedno z subtémat zkoušek pro cizince;

 metoda vyžaduje propojení znalostí ze všech jazykových rovin 

českého jazyka.
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ANO – NE

 čtení s porozuměním 
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ANO – NE

Studenti si před čtením textu pozorně přečtou tvrzení zapsaná 
v tabulce a zapíší k nim podle svého uvážení odpověď ano nebo 
ne;

Učitel je vede k tomu, aby dělali jednoznačná rozhodnutí na 
základě dosavadních znalostí a zkušeností;

Po přečtení textu doplní studenti do zbylé části tabulky odpovědi 
ano nebo ne na základě informací uvedených v textu;

Učitel je vede v následné kontrole a diskusi k tomu, aby hledali 
v textu pro své odpovědi potvrzení. 
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Metoda ANO – NE
Tvrzení ANO NE V textu

Povinná školní docházka je v České republice desetiletá.

Žák si může vybrat mezi středními školami státními, soukromými a

církevními.

Může studovat žák na střední škole bez složení přijímací zkoušky?

Studium na střední škole je většinou čtyřleté.

Maturitní zkoušku skládají studenti pouze na gymnáziu.

Na vysokou školu jsou přijati všichni zájemci.

Na závěr studia skládá každý posluchač vysoké školy pouze ústní

státní závěrečnou zkoušku (státnici).

Vysokoškolské studium je většinou členěné a magisterské studium

navazuje na bakalářské.

Po ukončení studia obdrží každý vysokoškolák jen diplom.
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Metoda ANO – NE

ukázka 1
Tvrzení ANO NE V textu

Povinná školní docházka je v České republice desetiletá. x NE

Žák si může vybrat mezi středními školami státními,

soukromými a církevními.
x NE

Může studovat žák na střední škole bez složení přijímací

zkoušky?
x NE

Studium na střední škole je většinou čtyřleté. x NE

Maturitní zkoušku skládají studenti pouze na gymnáziu. x NE

Na vysokou školu jsou přijati všichni zájemci. x NE

Na závěr studia skládá každý posluchač vysoké školy pouze

ústní státní závěrečnou zkoušku (státnici).
x NE

Vysokoškolské studium je většinou členěné a magisterské

studium navazuje na bakalářské.
x ANO

Po ukončení studia obdrží každý vysokoškolák jen diplom. x NE
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Evaluace metody

Pro studenty bylo obtížné pozorně číst text a nacházet doslovná 

sdělení, která sloužila k ověření jejich odpovědí.

Na otázku, zda k rozhodnutí potřebovali ještě nějaké předchozí 

znalosti, shodně odpovídali kladně.

Uvedenou metodu lze použít pro procvičení čtení s porozuměním, a 

tím podpořit dovednosti studentů nutné pro úspěšné složení například 

zkoušek pro udělení českého státního občanství (Zkouška z jazyka a 

reálií pro účely udělování státního občanství ČR).
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Závěrečná doporučení 

Úspěšná realizace metod kritického myšlení v hodinách se odvíjí od 

splnění několika základních podmínek, k nimž především patří:

• dostatek času na přemýšlení a diskuse; 

• vhodně zvolený text, který by měl být pro studenty dostatečně 
atraktivní, přiměřeně náročný po stránce obsahové i rozsahové. 

Texty lze čerpat například z učebnic, beletrie, populárně-

naučné literatury nebo si je může zkušený pedagog vytvářet 

sám.
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Závěr

 Ve výuce češtiny pro cizince lze využít dle jazykové úrovně 

studentů řadu dalších metod kritického myšlení. 

 Studenti budou zvídavější, aktivnější, samostatnější, budou 

umět lépe vyhledávat podstatné informace nebo správně 

argumentovat.
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