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2  Subjektivně zabarvený popis

 Jana Vejvodová

Subjektivně zabarvený popis neboli líčení je slohový útvar, který umožňuje kaž-

dému žákovi projevit tvořivý přístup. Předpokladem úspěchu je však schopnost 

učitele otevřít žákům prostor pro jejich vlastní myšlení, průzkum toho, co pozorují, 

a pro fantazii. U tohoto tématu je velkou výhodou, je-li učitel schopen sugestivního 

přednesu, takového podání příkladových textů, které je citově působivé, strhující. 

Důležitým aspektem vyučovací hodiny, jejímž tématem je subjektivně zabarvený 

popis, musí být nutně působení na city žáků. „Od prostého popisu se líčení liší tím, 

že nesděluje pouze, z kterých složek se objekt skládá a v jakém jsou vzájemném 

vztahu, ale že vyjadřuje, jak objekt působí na city pisatele, a že chce tyto city a nála-

dy vyvolat též v čtenáři. Ve školním vyučování se mluvívá o popisu subjektivně za-

barveném, neboť jde pouze o pokus vyjádřit citové prožitky, o podněty k citovému 

růstu a ke schopnosti citové prožitky souvisle sdělit. Je nutno přihlížet k rozdílům 

mezi žáky v celkovém citovém rozvoji. Na všechny žáky je třeba emocionálně pů-

sobit, nelze však ode všech souvislé emocionální vyjádření očekávat a vyžadovat“ 

(Svoboda, 1977, s. 247). Vhodný výběr příkladového textu a sled jednotlivých kro-

ků v hodině, směřující k vyvolání určitých citů a nálad a k pokusu žáků tyto cito-

vé prožitky a vnímání vyjádřit, je tedy velmi důležitý. Má-li se žák pokusit napsat 

subjektivně zabarvený popis, citově ho to rozvíjí i tehdy, jestliže má jeho slovní 

vyjádření nedostatky. 

2.1 Anotace

2.1.1  Kontext výukové situace – cíl, téma, návaznost obsahu

Tři výukové situace, kterým se budeme dále věnovat, jsou části vyučovací hodiny 

v 9. ročníku základní školy. Cílem hodiny je, aby žáci na jejím konci byli schopni 

vysvětlit rozdíl mezi popisem prostým a popisem subjektivně zabarveným, tj. lí-

čením. Ve svém textu mají být schopni vhodně použít jazykové prostředky typic-

ké pro líčení – rozvíjejí tak především kompetenci komunikativní a kompetenci 

k řešení problémů.
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S  popisem prostým se žáci seznamují již od 1. stupně ZŠ. Popisují skutečnosti, 

ke kterým mají blízký vztah, např. svou hračku nebo oblíbené zvíře. Na 2. stupni 

ZŠ se setkávají s dalšími útvary popisného slohového postupu, a to s charakteris-

tikou a líčením. Analyzovaná výuková situace je z vyučovací hodiny, v níž se žáci 

s učivem o subjektivně zabarveném popisu setkávají poprvé.

Téma nezasahuje pouze do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Lze 

ho uplatnit i ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. „Výtvarná výchova přistupuje 

k  vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejaté-

mu) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí 

na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace“ (RVP ZV, 2007, 

s. 65). Slovní a výtvarné vyjádření jsou sice odlišné způsoby zachycení vnímané 

skutečnosti, ale svým dopadem na příjemce v  mnohém analogické. Má-li si žák 

osvojit jazykové prostředky typické pro líčení, je vhodné využívat coby inspirač-

ních zdrojů jak výtvarných, tak hudebních děl. Pochopí-li žák principy obrazného 

vyjadřování a sdělování, ovlivní to pozitivně i jeho schopnost vnímat s porozumě-

ním rozmanitá umělecká díla. 

2.1.2 Didaktické uchopení obsahu – činnosti učitele a žáků

Úvodní výuková situace

a) Seznámení s tématem hodiny a vstupní motivace

Učitel v úvodu hodiny sděluje žákům, že jim neřekne téma hodiny, ale že bude rád, 

pokud na něj přijdou sami. Vybírá si jednu ze žákyň a jednoduše ji popisuje (je 

vysoká, štíhlá, hezká, má hnědé vlasy…), následně tutéž žákyni popisuje s využitím 

obrazných pojmenování, básnických figur, tedy s využitím prostředků typických 

pro líčení (je štíhlá jako laň, její oči jsou jako studánky, snad bych se v nich utopil, 

její kaštanové kadeře splývají kolem červených tvářiček…).

Pohled do výuky 2.1

U: Co jsem teď vlastně dělal?
[Žáci odpovídají, že popisoval Kateřinu. Učitel dodává, že ji popisoval dvěma různými způsoby.] 
U: Čemu se dnes budeme věnovat?
[Žáci uvádějí, že tématem bude popis. Učitel se zmiňuje o tom, že existuje více druhů popisu. 
Kterým druhům popisu se budou věnovat ve vyučovací hodině, vyvodí žáci sami srovnáním dvou 
textů.]
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b) Práce s textem č. 1

Každý žák v lavici má ukázkový text. Vybraná žákyně čte popis č. 1: 

Blankytně modré nebe téměř bez mráčku připomíná klidnou mořskou hladinu. Oči až pálí 

při pohledu na záplavu jasně žlutých květů, tak nádherně hledících vstříc hřejivě teplému nebi 

nad sebou. Příroda tak vytváří naprosto dokonalý soulad. Pouze jeden květ se této harmonii 

vymyká. Hrdě se tyčí v popředí a připomíná žhavý sluneční kotouč. Jako Slunce, ten anděl 

strážný, nad ostatními květy bdí, sálá teplo, šíří kolem sebe auru naprosté pohody. Scéna 

připomíná jednoduché dětské kresby. Nic víc není potřeba. Krása a dokonalost se skrývají právě 

v jednoduchosti. 

Pohled do výuky 2.2

Učitel vybízí žáky, aby se snažili představit si obraz, který v nich četba vyvolala. 

U: Co je ústředním bodem? 
Ž: Květina. 
U: Dokázali byste poznat, jaká květina to je? 
Ž: Slunečnice. 
U: Podle čeho jste to poznali? 
[Žáci uvádějí jednotlivé znaky (slunce, jasně žluté, květy, hledí vstříc modravému nebi aj.). Poté jsou 
žáci opět vyzváni, aby zavřeli oči a popisovanou situaci si představili.]

c) Demonstrace – projekce: fotografie slunečnicového pole 

Učitel se přesvědčuje, že každý má v duchu svou představu, a odhaluje fotografii, 

podle níž popis vznikl. Pokládá žákům otázku, zda jejich představa byla stejná. Vy-

zve žáky, aby zvedl ruku ten, jehož představa se s obrázkem skoro shodovala. Hlásí 

se čtyři žáci. Učitel sděluje svůj údiv, že se jako autor textu do jejich představ trefil, 

ale že si každý jistě obrázek představoval trochu jinak, respektive představy žáků se 

určitě částečně lišily. 

Obrázek 2.1. Fotografie slunečnicového pole.
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d) Práce s textem č. 2

Vybraný žák čte popis č. 2:

Na obrázku vidíme slunečnice. Je jich mnoho, celé pole. Jsou hezky žluté. Jedna, v popředí, je 

vyšší než ostatní. Nebe je modré, je asi léto. Všechny květy jsou otočené jedním směrem. 

Pohled do výuky 2.3

Učitel žádá žáky, aby si ten obrázek představili znovu na základě tohoto popisu, a hned dodává, že 
většina žáků by si patrně představila obrázek velmi podobně, ba dokonce naprosto stejně.

U: Čím to je? 
Ž: Ty věci jsou tam popisovány přímo.
[Učitel souhlasí, že je tam přímo napsáno, že na obrázku jsou slunečnice.] 
U: Je tam napsáno, kolik jich je? 
Ž: Je jich mnoho. 
U: Je tam popsána situace?
[Učitel si sám odpovídá slovy z textu. Opakuje, že na základě tohoto obrázku by všichni došli 
ke stejné představě.]

Druhá výuková situace – vyvození pojmu popis prostý 

Komparace obou textů:

Projekce obou textů najednou. 

Jako první je uveden popis prostý, jako druhý popis subjektivně zabarvený.

Pohled do výuky 2.4

U: V čem se oba popisy liší?
[Žák uvádí jako první srovnávací znak délku.] 
U: Čím je to dáno? 
[Žák odpovídá, že první text je stručný. Žákyně uvádí jako srovnávací znak přímý a nepřímý popis. 
Učitel doplňuje, že z hlediska použitého jazyka se popisy liší. Vede žáky k tomu, aby místo slov 
„přímo“ a „nepřímo“ uvedli, co je v prvním popise použito navíc oproti druhému.]
Ž: … že to k něčemu přirovnává.
[Učitel připojuje termín „přirovnání“.]
U: Kdybyste popisovali vy sami, kterému z těch dvou popisů by se váš popis spíš blížil? 
Ž: Tomu kratšímu [prostý, všední, obyčejný jazyk]. 
U: Jaký jazyk je použit v druhém popisu? 
Ž: Odborný. 
[Učitel nesouhlasí. Vysvětluje, že když je něco odborně popsáno, je to naopak stručné, jasné, prosté.] 
Ž: Umělecký. 
U: Ano, působí na nás umělecky, možná i básnicky.



69

Pohled do výuky 2.5

Žáci jsou vyzváni k práci s popisem prostým.

U: Kterým slovem autor textu označuje květinu?
Ž: Autor květinu prostě pojmenuje: slunečnice.
U: Kterými výrazy autor označuje barvy? 
Ž: Květy jsou žluté, nebe je modré.
[Učitel vysvětluje, že autor prostě popisuje situaci, nijak ji nepřikrášluje. Dodává, že kdyby tam byl 
kůň, byl by hnědý nebo strakatý.] 
U: Kterým slovem vyjadřuje autor množství? Jak poznáme, kolik jich je? 
Ž: Je jich mnoho, je jich celé pole. 
U: Popisuje autor nějak, co se na tom obrázku děje? 
Ž: Všechny květiny jsou otočeny stejným směrem. 
U: Kdybych vám dal nakreslit obrázek, který z toho popisu vychází, vaše obrázky by si byly velmi 
podobné.
U: Popisuje autor nějakým způsobem, jaké pocity v něm ten obrázek vyvolává, jaký dojem z něj má, 
jestli z toho obrázku něco čiší? 
Ž: Ne. 
U: Autor popisuje pouze to, co na obrázku vidí.
[Učitel provádí shrnutí:] 
U: Popis, kterým jsme se až dosud zabývali, se nazývá popis prostý. Jeho základním prvkem je to, že 
je objektivní. Co to znamená, že je objektivní? 
[Žák odpovídá, že je stručný. Učitel vysvětluje význam slova jeho zařazením do sportovního 
kontextu – říká žákům, že by mohli slyšet, že rozhodčí ve fotbale má být objektivní. Žák uvádí 
synonymum nestranný. Učitel shrnuje, že autor popisuje to, co vidí, jak by to popsal každý. Popisuje 
skutečnost, pravdu, realitu. Takový popis je prostý nevzbuzuje žádné emoce.] 
U: Abyste zvládli takový popis napsat, potřebujete být dobří ve slohu, potřebujete k tomu nějakou 
speciální schopnost? 
[Žáci odpovídají: Ne. Učitel dodává, že nepotřebují „básnické střevo“.] 

Třetí výuková situace – vyvození pojmu popis subjektivně zabarvený 

a) Samostatná práce žáků s textem popisu subjektivně zabarveného

Pohled do výuky 2.6

Učitel vyzývá žáky, aby si vzali do ruky tužku a podtrhali či zakroužkovali v textu slova, kterými autor 
označuje květinu. 

Žáci uvádějí výrazy žhavý sluneční kotouč, květ, jako slunce, anděl strážný.
U: Proč autor přirovnává květinu k andělu strážnému? Která květina má být tím andělem strážným? 
Ž: Ta, která je vyšší než ostatní, ční nad ostatními. 
U: Nepřipomíná vám to maminku s dětmi, kačenku s káčátky? 
U: [shrnuje] Všimněte si, že autor ani jednou nepoužil slovo slunečnice a v podstatě nepoužil ani 
slovo květina. 
[Dále se žáci mají zaměřit na barvy. Uvádějí výrazy blankytně modré nebe, jasně žluté květy, 
připomínající mořskou hladinu, žhavý sluneční kotouč. Učitel zmiňuje pojem básnické přívlastky. 
Upozorňuje i na to, že je to i důvod, proč je tento popis delší.] 
U: Jakým způsobem autor popisuje množství? 
Ž: Záplava květů.
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[Učitel uvádí, že autor přehání. V následující části hodiny je pak mezi jinými obraznými 
pojmenováními vysvětlena i hyperbola.]
U: Popisuje autor nějakým způsobem situaci, to, co se děje? 
[Žáci odpovídají: Květy bdí, oči až pálí, květy hledí vstříc, hrdě se tyčí… Učitel připomíná, že v popisu 
prostém bylo uvedeno, že květy jsou otočeny ke slunci. V tomto popisu je totéž vyjádřeno tak, že 
květy hledí vstříc nebi.]
U: Popisuje autor, jaký má z obrazu dojem? 
[Žák odpovídá: Scéna mu připomíná jednoduchou dětskou kresbu. Učitel dodává, že výjev mu 
připadá krásný, je to dáno tím, že je tak jednoduchý: klid, harmonie, soulad.] 
U: [shrnuje] Autor nám sděluje, co cítí, když se na ten obrázek dívá. Autor není objektivní, je 
subjektivní, popisuje své vlastní pocity.
U: Dostáváme se k rozlišení popisu prostého a popisu uměleckého, takhle krásně jste ho nazvali vy, 
neboli citově, emotivně zabarveného a takovému popisu se říká líčení. 
U: Autor nepopisuje, co vidí na obrázku, popisuje, co v něm obrázek vyvolává. Popisuje to, jak on ho 
vnímá. On nevidí slunečnici. Když se na to podívá, okamžitě si představí ten žhavý sluneční kotouč. 
Ty popisy se potom samozřejmě liší, protože jsou subjektivní. Takové umělecké líčení popíše každý 
jinak, protože v každém z nás vyvolává obrázek jiný pocit. 
[Učitel využívá toho, že v první části hodiny žáci sami srovnali, že lze popisovat přímo a nepřímo. 
Vysvětluje, že autor přirovnává to, co popisuje, k něčemu jinému, např. slunečnici ke slunci, popisuje, 
co mu to připomíná, a přitom používá tzv. obrazná pojmenování.]

Ve vyučovací hodině následuje vyvození pojmů metafora, personifikace, hyperbola. 

V závěrečné části hodiny je žákům zadána samostatná práce. Mají si vybrat jeden 

ze čtyř obrázků a popsat ve dvou, třech či čtyřech větách, jaký dojem v nich obrázek 

vyvolává. Mají zapojit všechny smysly a napsat, co vidí, cítí, slyší a přitom nepoužít 

slovo pojmenovávající popisovanou skutečnost. 

Ve fázi kontroly samostatné práce byla přečtena tato práce vzniklá na základě níže 

uvedeného obrázku:

Krvavě rudé jako jarní západ slunce. Rychlé jako mrknutí oka. Dravé jako hladové zvíře v kleci. 

Při pohledu na něj jako byste stoupali do nebe. Jeho zvuk je jako hřmění při zimní bouři, když 

už nemáte kam couvnout. Krásné, a přesto smrtící. 

Obrázek 2.2. Obrázek použitý ve výuce.
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Obrázek 2.3. Konceptový diagram – Subjektivně zabarvený popis.
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2.2  Analýza

2.2.1  Strukturace obsahu – rozbor s využitím konceptového diagramu

Žáci si ve vyučovací hodině osvojují pojmy na základě logicko-myšlenkového po-

stupu komparace. Jádrovou činnost tvoří práce se dvěma texty. Porovnáváním shod-

ných a odlišných charakteristik textů popisu prostého a popisu subjektivně zabarve-

ného jsou postupně odkrývány jejich podstatné rysy. Komparace je ve vyučovacím 

procesu velmi důležitá nejen proto, že vede k aktivizaci žáků, ale také proto, že srov-

návání tvoří i podstatu abstrakce, generalizace, konkretizace a klasifikace. 

Již v  úvodní, motivační fázi vyučovací hodiny (1. výuková situace) využil učitel 

obou porovnávaných slohových útvarů při popisu žákyně. Ke komparaci byli žáci 

vedeni i následně, když si na základě četby dvou textů měli vždy vytvořit předsta-

vu popisované květiny. Byl vyvozen závěr, že naše představy se budou velmi blížit 

u  popisu prostého, naopak se mohou značně lišit u popisu subjektivně zabarve-

ného. Tento srovnávací přístup je velmi důležitý pro pochopení výrazů objektivní 

a subjektivní. 

Následující komparace obou textů (2. a 3. výuková situace) byla velmi důležitá 

z hlediska rozvíjení kompetence k řešení problémů. Žáci vlastní myšlenkovou čin-

ností odhalují různá možná srovnávací kritéria.

Jak vyplývá z trojrozměrného konceptového diagramu, rozvíjení kompetence ko-

munikační je v těchto situacích vázáno na konceptovou vrstvu. Žáci si uvědomují 

rozdíly v komunikaci v oblasti prostě sdělovací (v běžném vyjadřování) a v komuni-

kaci v oblasti umělecké (v umělecké literatuře). Cílem je, aby byli schopni jazykové 

prostředky užívat vhodně vzhledem ke komunikační situaci a dalším slohotvor-

ným činitelům. 

Z videozáznamů jednotlivých výukových situací je patrné, že vyučující přispívá 

k  tomu, aby žáci dosáhli cílů vyučovací hodiny, i svým nonverbálním chováním. 

Hovoří-li o popisu subjektivně zabarveném a o jeho jazykových prostředcích, pou-

žívá sugestivní mimiku i výraznou gestikulaci. Ta je důležitá i tehdy, když žákům 

vysvětluje metaforu, personifikaci a hyperbolu a dokládá tyto pojmy příklady z tex-

tu (Personifikace: Popisuju neživou věc, ale přitom jí dávám lidské vlastnosti. Hy-

perbola: Zveličujeme, přeháníme. Oči až pálí při pohledu na záplavu žlutých květů. 

Chceme, aby ti lidé, kteří to budou číst, vytušili, jak moc to na nás působí. Metafo-

ra: Použiju-li metaforu, jsou hodiny antický chrám. Vypadají tak. Auto je brouk.). 

Přestože jsme tuto výukovou situaci nevybrali k  následné analýze, pro alteraci 
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analyzovaných výukových situací je rovněž velmi podstatná. „Básnické prostředky, 

zejména metafory, by neměly být stereotypně ‚vysvětlovány‘, převáděny na pros-

tá vyjádření (stříbrné korály = kapky deště), ale žáci mohou postupovat i opačně, 

k prostým sdělením vyhledávat v textu vyjádření básnická (pršelo = na okno pokoje 

prstíky ťukaly), nebo je sami tvořit“ (Zítková, 2004, s. 24).

2.2.2  Rozbor transformace obsahu s výhledem k alteraci

Druhá výuková situace 

Učitel se vyrovnává s  miskonceptem žákyně, že jazyk delšího textu je odborný, 

vysvětlením, že když je něco popsáno odborně, je to naopak stručné, prosté, jas-

né jako matematika. Bylo by cennější, kdyby vyučující žákyni nabídl upřesňující 

otázku, aby se nejprve pokusil zjistit, jak to žákyně sama může vysvětlit. Pak by 

mohl podněcovat k  úvahám, které by vedly k  zdůvodnění, proč delší popis není 

odborný. Působí text spíše na city, nebo na rozum? Najděte v  textu výrazy, kte-

ré by se v odborném popisu rozhodně nemohly vyskytnout – (Slunce, ten Anděl 

strážný…). Učitel dobře uvádí na pravou míru nesprávnou představu žáka o tom, že 

výraz objektivní znamená stručný. Zařazuje slovo do sportovního kontextu a užívá 

ho ve spojení „rozhodčí ve fotbale má být objektivní“. Další žák pak uvádí synony-

mum nestranný.   

Problémem je pořadí textů v prezentaci. Text uvedený jako první je označen jako 

Popis 2 (žáci se s ním skutečně setkali jako s druhým), text uvedený jako druhý je 

označen jako Popis 1. V komunikaci žáků s učitelem je tento přístup matoucí. V dru-

hé výukové situaci uvádí žákyně, že ten první je přímo popsaný, ten druhý nepřímo 

popsaný, učitel vyjadřuje nonverbálně nesouhlas. Není však jasné, zda žákyně prv-

ním popisem měla na mysli první text v pořadí, nebo text označený Popis 1. 

Vyučující klade žákům sugestivní otázku týkající se popisu prostého: Abyste zvládli 

takový popis napsat, potřebujete být dobří ve slohu, potřebujete k tomu nějakou spe-

ciální schopnost? Jak je patrné z videozáznamu, vyučující kategorickou odpověď 

žáků Ne! očekává a souhlasí s ní. Ze srovnání popisu prostého a popisu subjektiv-

ně zabarveného by však takový kategorický závěr vyplynout neměl. Jak pro popis 

prostý, tak pro popis subjektivně zabarvený jsou důležité konkrétní slohové doved-

nosti, které si žáci v hodinách osvojují. 
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2.3  Alterace

2.3.1  Posuzování kvality výukové situace

Vstupní výukovou situaci hodnotíme jako podnětnou. Vytváření představ květiny 

na základě dvou různých typů popisu je pro žáky motivující. Komparace a vyvoze-

ní závěru, že představy se budou shodovat u popisu prostého, který je objektivní, 

a budou se lišit u popisu subjektivně zabarveného, má pozitivní důsledky pro spo-

jení osvojování učiva a rozvíjení kompetence komunikační. 

Druhou výukovou situaci hodnotíme rovněž jako podnětnou, určitá alterace je však 

žádoucí. Subjektivně zabarvený popis je tématem, u kterého může být funkční 

i monolog učitele. Ten je vhodný, chceme-li zapůsobit na citovou složku osobnosti 

žáků. Také dialogická metoda je velmi vhodná. Považujeme však za důležité, aby 

ve vyučovací hodině nepřevažovala frontální organizační forma. Z videozáznamu 

je patrná převaha aktivity učitele nad aktivitou žáků. Odpovídají-li stále stejní 

jedinci ve třídě, není možné zaručit, že je rozvíjena kompetence k řešení problé-

mů skutečně u všech žáků. Proto je třeba organizační formu frontální vystřídat 

např. skupinovou prací, či ještě lépe prací v tandemu.

Třetí výukovou situaci hodnotíme také jako podnětnou. Učitel vede žáky k přemýš-

lení o probíraném učivu, podněcuje je k analyzování obsahu, k vysvětlování. Že si 

žáci vhodně osvojili obsahovou složku učiva a současně rozvinuli svoje kompeten-

ce, je zřetelné z výstupu hodiny, tj. z odevzdaných textů samostatných prací. Přes-

tože se jednotlivé práce lišily svou délkou, všechny odpovídaly zadání učitele (2, 3, 

4 větné celky, v textu přečteném v hodině je větných celků 6) a ve všech se objevil 

některý z jazykových prostředků typických pro popis subjektivně zabarvený. Žáci 

pochopili rozdíl mezi popisem prostým typickým pro prostěsdělovací stylovou vrst-

vu a popisem subjektivně zabarveným typickým pro stylovou vrstvu uměleckou 

a byli schopni aplikovat koncepty, které si osvojili, při vlastní produkční činnosti. 

Považujeme však za vhodné, aby téma bylo využito k zobecňování napříč obory, 

např. český jazyk a literatura – výtvarná výchova – hudební výchova. 

2.3.2  Návrh alterace a její přezkoumání

První výuková situace

Postup, který učitel uplatnil v 1. výukové situaci, považujeme za vhodný. Využití 

představ žáků je velmi funkční. Každý jsme jiný a vnímáme-li určitou situaci ci-

tově, můžeme ji vidět odlišně a samozřejmě ji pak také odlišně líčíme. Výhodou 
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subjektivně zabarveného popisu je, že nepopisujeme určitý jev tak, jak by ho vní-

mal každý, ale tak, jak ho vidíme jen a jen my. Zvolená metoda komparace vede 

žáky nejen k abstrahování, ale rovněž k žádoucí generalizaci, směrem k rozvíjení 

kompetence komunikační a kompetence k řešení problémů. 

Návrh alterace:

Patrně s ohledem na čas v hodině se vyučující spolehl jen na subjektivní výpověď 

žáků o tom, zda se jejich představa, kterou si vytvořili na základě textu subjektivně 

zabarveného popisu, shodovala s fotografií. Průkaznější by bylo, kdyby žáci dostali 

malé listy papíru, na něž by zakreslili své schéma vizuální podoby představy. Míru 

shody či neshody představ jednotlivců by pak bylo možno lépe porovnat. Zároveň 

by došlo k vyšší aktivizaci žáků.

Druhá a třetí výuková situace

Návrh alterace:

Za důležité považujeme to, aby osvojení si pojmů bylo trvalé. Žáci by si měli „osvo-

jit pojem tak, aby jej opakovaně rozpoznávali a uměli v činnosti používat do míry, 

která odpovídá jejich předpokladům“ (Janík et al., 2013, s. 361). 

Při frontální výuce se aktivně zapojují do řízeného dialogu s učitelem jen někteří 

žáci. Organizační formy, jako jsou skupinová práce či práce ve dvojicích, jsou časo-

vě náročnější než práce frontální. Jsou-li však žáci nuceni srovnávací činností obje-

vit určité principy samostatně, ve dvojicích či ve skupinách, je osvojení si konceptů 

trvalejší a k rozvíjení žádoucích kompetencí může dojít u většího počtu žáků ve tří-

dě než při frontální organizační formě. Vyučující se v hodině zaměřil především 

na obrazná pojmenování. Jazykových prostředků, kterých by si žáci v subjektivně 

zabarveném popisu měli všimnout, je však více. „Na předloze žák poznává, jakými 

jazykovými prostředky se v líčení dosahuje citové působivosti: citově zabarvenými, 

náladovými slovy, nejen substantivy a adjektivy, ale i slovesy, přirovnáními, meta-

forami, popř. citoslovci, ale i určitými prostředky syntaktickými, především větami 

zvolacími, jednočlennými větami jmennými, samostatnými větnými členy, tedy 

prostředky, kterých se v popisu prostém neužívá“ (Svoboda, 1977, s. 248).

Vzhledem k vyšší míře časové náročnosti doporučuji rozdělit jednu vyučovací ho-

dinu do dvou. Jedním z důvodů je to, že samostatná srovnávací činnost žáků a jejich 

samostatné objevování konceptů je časově náročnější než frontální výuka, při které 

je učitel aktivnější než žáci. Druhým důvodem je to, že je velmi žádoucí propojit 
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slohovou a komunikační výchovu s ostatními výchovami, především s literární a vý-

tvarnou. Aby došlo k interdisciplinárnímu rozvíjení kompetencí, je vhodné navázat 

na vyučovací hodinu slohové a komunikační výchovy, jejímž tématem je subjektiv-

ně zabarvený popis, vyučovací hodinou zaměřenou na pochopení principů obraz-

ného vyjadřování a sdělování. Žáci by si osvojili na základě interpretace vybraných 

literárních textů další typy obrazných pojmenování a získali dovednost tyto tropy 

vhodně využít ve svých textech. Nejde o přesycenost žákovských textů těmito ob-

raznými pojmenováními, ale o jejich funkční užití. Zároveň by v  této vyučovací 

hodině mohlo být využito ukázek vhodně zvolených výtvarných (a případně i hu-

debních) děl jako inspiračních zdrojů k žákovské tvorbě. 

Ve druhé výukové situaci došlo k zmatení číslování popisů. Doporučujeme tedy 

využít metodu bílého místa a použít nadpisy:

A. Popis…………………………….

B. Popis…………………………….

V příhodné fázi výukové situace pak žáci bílá místa doplní:

A. Popis prostý

B. Popis subjektivně zabarvený

Spojení nadpisů s texty přispěje k upevnění pojmů.

Před zahájením komparace je důležité přesvědčit se, zda žáci všem slovům či fra-

zeologickým obratům v jednotlivých textech opravdu rozumějí. Znají frazém šířit 

kolem sebe auru (něčeho)?

Učitel může zadat žákům úkol, aby ve dvojicích napsali různá hlediska, z nichž lze 

oba texty srovnávat, čím vším se ty dva texty liší (kde se s danými popisy můžeme 

setkat, délka, míra emocionality, subjektivní – objektivní přístup, přímý – nepří-

mý popis, užité jazykové prostředky…). Ve fázi kontroly pak neodpovídají pouze 

2–3 žáci jako při uplatnění frontální organizační formy. Je velmi důležité, aby se 

na řešení tohoto úkolu podílelo co největší množství žáků, protože úkol je podstat-

ný pro rozvíjení kompetence k řešení problémů. Ve fázi kontroly učitel srovnávací 

hlediska píše na tabuli a „dolaďuje“ nepřesné formulace žáků.  

Následná práce žáků ve dvojicích spočívá v písemném řešení úkolů. Zvolenou or-

ganizační formou se zvyšuje aktivizace žáků. Žáci pracují s oběma texty současně. 

Učitel s nimi může pracovat krokovou metodou a po vyřešení každého jednotlivého 

úkolu provést kontrolu (reflexe a sebereflexe po každém kroku).
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1. Vypište, jak je v jednotlivých textech pojmenována popisovaná květina:

 A:                                      

 B:

2. Vypište výrazy, jimiž jsou v jednotlivých textech vyjádřeny barvy:

 A:

 B:

3. Vypište výrazy, jimiž je v jednotlivých textech vyjádřeno množství:

 A:

 B:

4. Vypište výrazy, jimiž je v jednotlivých textech vyjádřena situace, v níž je 

květina na fotografii zobrazena:

 A:

 B:

5. Podle hledisek na tabuli a na základě vyřešení předchozích čtyř úkolů 

se pokuste o srovnání obou textů.

Poslední úkol je shrnutím výsledků komparace, je syntetizující, vede k zobecně-

ní charakteristických rysů jednotlivých srovnávaných útvarů, je velmi důležitý 

pro rozvíjení kompetence k řešení problémů.

Závěrem

Analyzovali jsme tři vybrané výukové situace z pohledu kvalitativního hodnocení 

a označili jsme je jako podnětné. Zvolený postup učitele považujeme za funkční 

i vzhledem k tomu, že jsme měli k dispozici výstupy z vyučovací hodiny – žákovské 

samostatné práce, v nichž se na základě zvoleného obrázku žáci pokusili o text sub-

jektivně zabarveného popisu. Z textů žáků bylo patrné, že cíl hodiny byl splněn. 

Osvojili si obsahová jádra a došlo k rozvoji komunikační kompetence. Navrhli jsme 

alteraci s využitím takové organizační formy, aby se co největší počet žáků ve třídě 

podílel na komparaci a aby při tom došlo k rozvíjení jejich kompetence k řešení pro-

blémů. Doporučili jsme zaměřit pozornost nejen na obrazná pojmenování a další 

lexikální prostředky typické pro subjektivně zabarvený popis, ale také na prostřed-

ky syntaktické, jako jsou např. věty zvolací, jednočlenné věty jmenné či samostat-

né větné členy. Za účelné považujeme, aby pokračováním byla vyučovací hodina 

zaměřená na pochopení principů obrazného vyjadřování a sdělování, ve které by 

mohlo dojít k interdisciplinárnímu rozvíjení kompetencí.
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