MODEL FUNKéNÍ GRAMOTNOSTI A RVP ZV
Veronika Najvarová
Anotace: V pĆíspøvku navrhujeme model funkêní gramotnosti, který by vhodnø znázornil
systém vztahĎ mezi jednotlivými oblastmi funkêní gramotnosti. Následnø jsme analyzovali
jednotlivé komponenty Rámcového vzdølávacího programu pro základní vzdølávání, abychom zjistili, zda reflektuje všechny oblasti funkêní gramotnosti, které vedou k rozvoji funkênø
gramotného êlovøka.
Abstract: A model of functional literacy is proposed in the paper that visualises the system
of relationships between individual areas of functional literacy. We analysed individual components of the Framework Educational Programme in order to examine whether all areas of
the functional literacy that enable the development of a functionally literate individual are
reflected.

Úvod
Prudký rozvoj vødy a techniky pĆináší Ćadu nových poznatkĎ, které si êlovøk
(pokud chce ve spoleênosti nalézt uplatnøní a uspøt v ní) musí osvojit relativnø
rychle a v dostateêném rozsahu a kvalitø. Cílem pĆíspøvku je pokusit se o vytvoĆení
modelu funkêní gramotnosti a pomocí tohoto modelu znázornit souvislosti mezi
pĆístupy k jednotlivým oblastem funkêní gramotnosti a obsahem výchovy a vzdølávání, tak jak jej pĆedstavuje Rámcový vzdølávací program pro základní vzdølávání
(2004). PĆi snaze znázornit funkêní gramotnost a provázanost vztahĎ jejích oblastí jsme využili metodu pedagogického modelování (podrobnø viz MaĀák 2007).
Využitím této metody jsme dosáhli zredukování množství intervenujících jevĎ a faktorĎ a tím znaêného zjednodušení pĆedstavovaného jevu.
Chápání gramotnosti jako ovládnutí dovedností êtení a psaní (a pozdøji
poêítání) již není dostaêující, protože oblastí znalostí a dovedností nezbytných
k úspøšnému zaêlenøní do spoleênosti stále pĆibývá. V moderním pojetí je funkþní
gramotnost charakterizována jako „postaêující úroveĀ kvality znalostí, schopností,
hodnotových postojĎ a dalších osobnostních charakteristik, která se požaduje na plné zapojení se dospølého do hospodáĆského sociálního a kulturního života dané spoleênosti, na plnøní pracovních funkcí i funkcí mimopracovních sociálních rolí a životních aktivit“ (Švec,
2002, s. 212). Koncept funkêní gramotnosti se rozvíjí od 50. let 20. století a ovlivnil
pojetí výchovy a vzdølávání zejména v Americe, Evropø a Austrálii. Promøny koncepcí národních kurikul jednotlivých zemí a zmøny v jejich vyuêovacích systémech vyústily v nøkolik mezinárodních srovnávacích výzkumĎ funkêní gramotnosti
u rĎzných skupin obyvatelstva (napĆ. IALS, SIALS, RLS, PISA, PIRLS), které zkoumali textovou, dokumentovou a numerickou složku gramotnosti.
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Model funkêní gramotnosti
Výše uvedené složky gramotnosti (textová, dokumentová a numerická) odpovídají historickému vývoji konceptu gramotnosti, protože textové a numerické
dovednosti byly požadovány historicky nejdĆíve. Pro zĆetelnøjší znázornøní vztahĎ
mezi jednotlivými oblastmi funkêní gramotnosti uvedeme rozdølení oblastí funkêní
gramotnosti dle oborĎ (obr. 1). Toto znázornøní podle našeho názoru lépe odpovídá souêasnému pojetí funkêní gramotnosti jako celku dovedností a znalostí,
které usnadĀují/umožĀují jedinci zaêlenøní do spoleênosti a tím dosahování svých
osobních a spoleêenských cílĎ (napĆ. Doležalová 2005; Gavora 2003; PrĎcha 1992;
Rabušicová 2002; Straková 2002; Zápotoêná 2004). Jednotlivé oblasti nejsou izolované, naopak se prolínají a podporují navzájem.
Navrhované znázornøní modelu funkêní gramotnosti lépe odpovídá požadavkĎm oborĎ, jejichž prudký rozvoj klade na jedince stále nové požadavky. Výhodou tohoto modelu je také paralelnost gramotnostních oblastí s oblastmi školního vzdølávání, tak jak jsou definovány v RVP ZV. Tato paralelnost konkretizuje
obsahovou náplĀ jednotlivých oblastí, pĆibližuje požadavky školního vzdølávání
reálnému životu a ilustruje podstatu funkêní gramotnosti. Budeme charakterizovat jednotlivé oblasti gramotnosti a poukážeme na souvislosti se vzdølávacími oblastmi RVP ZV.
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1.

étenáĆská gramotnost (reading literacy) je podle našeho názoru nejdĎležitøjší oblastí gramotnosti vĎbec, proto zaêneme právø její charakteristikou.
V mezinárodních výzkumech (PISA 2000, PISA 2003, PIRLS, RLS) je êtenáĆská
gramotnost charakterizována jako „schopnost porozumøt psanému textu, pĆemýšlet
o nøm a používat jej k dosažení vlastních cílĎ, k rozvoji vlastních vødomostí a potenciálu a k aktivní úêasti ve spoleênosti“ (Straková 2002, s. 10). étení tedy již není
chápáno jen v tradiêním smyslu technické správnosti a rychlosti, ale je vyzdvihován jeho funkêní charakter – êtení za úêelem rychlého a pružného získávání a efektivního zpracovávání informací. V tomto smyslu prolíná êtenáĆská
gramotnost všemi ostatními oblastmi, z êehož plyne i její dĎležitost. Získávání
znalostí z ostatních oblastí by bez êtení (v tomto smyslu) bylo velmi obtížné
a mnohdy i nemyslitelné. Názornø bychom mohli popisovanou situaci vyjádĆit
prostĆednictvím následujícího schématu (obr. 2). Pro svou významnost byla
úroveĀ êtenáĆské gramotnosti samostatnø testována v Ćadø uznávaných mezinárodních výzkumĎ (napĆ. SIALS, RLS, PISA, PIRLS). V RVP ZV prolíná êtenáĆská gramotnost všemi vzdølávacími oblastmi; prostĆednictvím jednotlivých
êtenáĆských dovedností jsou charakterizována cílová zamøĆení oblastí a nøkteré kompetence (kompetence k uêení, kompetence k Ćešení problémĎ, kompetence komunikativní). S konceptem êtenáĆské gramotnosti však RVP ZV
nepracuje. V textu RVP ZV je explicitnø zmínøna gramotnost matematická (1x),
informaêní (1x), obêanská (1x) a mediální (1x).
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Obr. 2: Postavení ÈG vzhledem k dalším oblastem FG
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2.

Umølecká gramotnost (cultural/artistic literacy) je charakterizována všeobecným základním pĆehledem z oblasti kulturní tvorby, tj. hudební, výtvarné,
literární a dramatické. Umøní zde chápeme jako kulturní bohatství dané
spoleênosti, jíž je jedinec êlenem. Jedinec má vødomosti o nejvýznamnøjších
osobnostech z oblasti umøní a jejich dílech. Hudbu a výtvarné prostĆedky
užívá k uvolnøní a vlastnímu prospøchu (napĆ. k relaxaci), uêí se orientovat
v jednotlivých druzích literatury, literaturu využívá jako plnohodnotný prostĆedek odpoêinku. Tato oblast nachází své zohlednøní pĆedevším v sociokognitivních teoriích, které zdĎrazĀují význam kulturních a sociálních faktorĎ
v procesu vzdølávání. V RVP ZV by této oblasti gramotnosti odpovídala vzdølávací oblast Umøní a kultura.

3.

Dokumentová gramotnost (document literacy) velmi úzce souvisí s gramotností êtenáĆskou, nicménø vyžaduje natolik specifické dovednosti a strategie,
že považujeme za dĎležité uvést ji jako samostatnou oblast. Vzhledem k tomu,
že schopnost orientace v dokumentech (tak, jak byly definovány výše) je v souêasném svøtø nezbytná, byla tato oblast funkêní gramotnosti zkoumána ve
vøtšinø mezinárodních výzkumĎ (IALS, SIALS, RLS, PISA, PIRLS). Zahrnuje
znalosti a dovednosti, které jedinci umožĀují orientovat se v textech nesouvislého charakteru (nebo bohatø strukturovaných), jako jsou napĆ. dotazníky,
formuláĆe, objednávky, složenky, grafy, oznámení, vývøsky, záruêní listy apod.
V RVP ZV prolíná všemi vzdølávacími oblastmi.

4.

Koncept pĆírodovødné gramotnosti (scientific literacy) podrobnø rozpracoval napĆ. Bybee (1997). Jeho pojetí pĆírodovødné gramotnosti bylo využito
pro potĆeby mezinárodního výzkumu PISA (Straková a kol. 2002; Paleêková,
Tomášek 2005), který ji definuje jako „schopnost využívat pĆírodovødné vødomosti,
klást otázky a z daných skuteêností vyvozovat závøry, které vedou k porozumøní svøtu
pĆírody a pomáhají v rozhodování o nøm a o zmønách pĎsobených lidskou êinností“
(Paleêková, Tomášek 2005, s. 45). Není posláním školy poznatky z oblasti
pĆírodních vød žákĎm transmisivnø pĆedávat, ale aktivnø s nimi pracovat,
uêit žáky porozumøt metodám získávání vødeckých dĎkazĎ, porozumøt významu vødy a jejím hranicím. V RVP ZV je oblast pĆírodovødné gramotnosti
pokrývána vzdølávací oblastí élovøk a jeho svøt pro první stupeĀ ZŠ (v jejímž
rámci jsou žáci pĆipravováni na specializovanøjší pĆístup v navazujících vzdølávacích oblastech) a pĆedevším vzdølávací oblastí élovøk a pĆíroda pro druhý
stupeĀ, êásteênø však i vzdølávacími oblastmi élovøk a zdraví a élovøk a svøt
práce. Ve smyslu pĆírodovødné gramotnosti jsou budovány postoje a návyky
i v rámci prĎĆezového tématu Environmentální výchova.

5.

O jazykové gramotnosti (language literacy) uvažujeme pĆedevším ve smyslu,
jak navrhuje Hautecoeur (1993, s. 29), tj. mluvené komunikaci za úêelem
zjišČování informací. V rámci tohoto vymezení mĎžeme v oblasti jazykové gramotnosti rozlišit dvø skupiny znalostí, dovedností a schopností – jazykovou
gramotnost v mateĆském jazyce a jazykovou gramotnost v cizím jazyce.
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Jazyková gramotnost v mateĆském jazyce umožĀuje jedinci vyjadĆovat své
myšlenky, pochopit sdølení ostatních, kriticky posuzovat jejich vørohodnost
a správnost. Dovednosti získané v této podoblasti jsou zásadní pro získávání znalostí a dovedností ve všech ostatních oblastech. Chápání struktury
jazyka a významĎ Ćeêi je nezbytné pro rozvoj osobnosti v její komplexnosti. PĆístupy k osvojování mateĆského jazyka a rozvoji jazyka popsali napĆ.
L. S. Vygotskij (2004) a J. Piaget (Piaget 1999, Piaget, Inhelderová 2000).
V prĎbøhu rozvoje spoleênosti byl na rozvoj jazykových dovedností v cizím
jazyce kladen rĎzný dĎraz a sledoval rĎzné cíle18. Nejnovøjší cíle a pĆístupy
k jazykovému vzdølávání v éR jsou vymezeny v dokumentech Národní plán
výuky cizích jazykĎ (MŠMT 2006) a v Rámcovém vzdølávacím programu pro
základní vzdølávání. RVP ZV požaduje rozvoj jazykových dovedností právø
ve smyslu jazykové gramotnosti, tj. rozvoj pĆedevším komunikativní funkce
jazyka, která pomáhá odstraĀovat jazykové bariéry, pĆispívá k mobilitø
jednotlivcĎ v osobním životø i v rámci studia (RVP ZV 2004, s. 12).

6.

PĆi definování matematické gramotnosti (numeracy/quantitative literacy)
opøt vycházíme z podkladĎ pro mezinárodní výzkum PISA. Matematickou
gramotností rozumíme „schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve svøtø, dølat dobĆe podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby
splĀovala jeho (jedincovy) životní potĆeby jako tvoĆivého, zainteresovaného a pĆemýšlivého êlovøka“ (Paleêková, Tomášek 2005, s. 13). Zkoumání matematické gramotnosti je operacionalizováno prostĆednictvím oblastí nazvaných matematické obsahy (kvantita, prostor a tvar, zmøna a vztahy, neurêitost). RVP ZV požaduje,
aby vzdølávací oblast Matematika a její aplikace byla založena na aktivní práci žákĎ
s matematickými objekty, a aby byla využívána v reálných situacích.

7.

Nejmladší a nejrychleji se rozvíjející oblastí funkêní gramotnosti je informaêní
gramotnost (new/third/computer literacy). V nøkterých zdrojích bývá oznaêována jako poêítaêová, gramotnost tĆetí nebo e-gramotnost19. Váže se na využívání elektronických médií (napĆ. poêítaê, mobilní telefon) a jejich programového vybavení. Zahrnuje v sobø dva okruhy znalostí a dovedností:
1. základní znalosti o výpoêetní technice, základní dovednosti pĆi jejich ovládání a využívání (znalost jejich základních funkcí, ovládání programĎ na
alespoĀ uživatelské úrovni),
2. využívání informaêních technologií (zejména internetu a digitálních médií) pĆi vyhledávání informací, jejich ovøĆování a porovnávání, tvoĆivá
práce s vyhledanými informacemi, jejich využívání pĆi dalším vzdølávání
a v praktickém životø (zde se projevuje úzká provázanost s gramotností
êtenáĆskou a dokumentovou). Poêítaê na rozdíl od knihy umožĀuje práci
nejen s texty, ale i hypertexty, obrázky, zvuky a animacemi.

18

Byly uplatĀovány rĎzné metody – gramaticko-pĆekladová, pĆímá, komunikativní, a jejich kombinace. Více o rozvoji cizojazyêné gramotnosti viz napĆ. Hanušová (2005).
Tato oznaêení uvádøjí napĆ. Rabušicová (2002, s. 23), Gavora (2003, s. 21).
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RVP ZV zpracovává oblast informaêní gramotnosti v obsahu vzdølávací oblasti
Informaêní a komunikaêní technologie a v prĎĆezovém tématu Mediální výchova.
Požaduje, aby se žáci nauêili vyhledávat informace ve více zdrojích a následnø
je kriticky hodnotili. NapĆ. na internetu je velké množství informací, z nichž
ale jen nøkteré jsou vørohodné a správné. Mnohé z nich jsou zavádøjící, nesprávné, nezajímavé nebo plagiované.
8.

Podstatnou oblastí funkêní gramotnosti je gramotnost sociální (social literacy).
Tato souvisí s orientací jedincĎ v sociální realitø a s jejich zaêleĀováním do
rĎzných spoleêenských vztahĎ a vazeb. Sociální gramotnost bychom mohli
definovat pomocí tĆí charakteristik:
x Schopnost komunikovat s ostatními lidmi podle potĆeb situace. Reaguje adekvátnø situaci, neprosazuje sebe a své názory na úkor ostatních
êlenĎ skupiny.
x Chápání odlišností jednotlivých lidí, národĎ a ras. Tyto odlišnosti jedinec chápe jako obohacení lidské civilizace a kultury.
x Vødomí rozmanitosti kultur, jejich tradic, zvykĎ a uznávaných hodnot.
OceĀování výtvorĎ materiální i duchovní povahy.
Toto téma se objevuje také v RVP ZV. Je zde zpracováno v prĎĆezových tématech Multikulturní výchova a Osobnostní a sociální výchova. Formuluje napĆíklad
tyto požadavky:
x Žáci se seznamují s rozmanitostí rĎzných kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvødomovat i svou vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty.
x Uêitel rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci.
PrĎĆezové téma Multikulturní výchova prolíná všemi vzdølávacími oblastmi (zejména oblastmi Jazyk a komunikace, élovøk a spoleênost, Umøní a kultura, élovøk
a zdraví, élovøk a pĆíroda).

V odborné literatuĆe se setkáváme i s dalšími oznaêeními gramotnosti ve
formø zpĆesĀujících pĆívlastkĎ. NapĆ. M. Kožuchová (2006) hovoĆí o tzv. vødeckotechnické gramotnosti, Velký sociologický slovník uvádí termíny jako medicínskohygienická, právní, ekonomická nebo ekologická gramotnost (MaĆíková, Petrusek,
Vodáková 1996, s. 53). Tato oznaêení však chápeme jako podkategorie námi vymezených oblastí. Znalosti a dovednosti, jimiž jsou definovány, jsou totiž již pĜimárnø obsaženy v nadĆazených oblastech, a proto mĎžeme Ćíci, že uvedené pojmy v sobø zahrnuje.
Navrhovaný model funkêní gramotnosti nám naznaêuje relativnost pojmu
gramotnost. Je nepravdøpodobné, že by jedinec dosahoval stejné úrovnø funkêní
gramotnosti ve všech oblastech. MĎže se tedy stát, že v nøkterých oblastech je
úroveĀ jeho gramotnosti dostateêná (pro uplatnøní ve spoleênosti), zatímco v jiných mĎže být až funkênø negramotný. Tento paradox do znaêné míry souvisí
s úzkou profesionalizací jednotlivce v pozdøjším vøku. Je proto posláním školy vybudovat základ všech oblastí funkêní gramotnosti.
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Závør
V pĆíspøvku jsme se pokusili navrhnout model funkêní gramotnosti, který
by reflektoval aktuální požadavky na výchovu a vzdølávání formulované v RVP ZV.
Navrhovaný model se opírá o výzkumy, které jsou provádøny v jednotlivých oblastech funkêní gramotnosti. Je možné, že bude rozšíĆen o další oblasti, tak jak bude
probíhat rozvoj spoleênosti v êase. Jsme si vødomi, že model není koneêný. Navrhujeme však jeho pĆijetí z nøkolika dĎvodĎ. Model vychází z obecnø pĆijímaných
kognitivnø-psychologických a socio-kognitivních teorií vzdølávání (viz Bertrand
1998), zejména pak sociálního a kognitivního konstruktivismu (srov. Zápotoêná,
2004). Jeho význam nacházíme v možném praktickém využití uêiteli pĆi orientaci
v RVP ZV a tvorbø ŠVP, protože obsahová náplĀ jednotlivých oblastí je v pĆímém
vztahu se vzdølávacími oblastmi a prĎĆezovými tématy RVP ZV. Souêasnø je v souladu s cíli celoživotního vzdølávání a má oporu v dokumentech vzdølávací politiky
na národní úrovni. Vychází z výzkumĎ provedených v éR i mezinárodnø, êímž je
indikována jeho aktuálnost a platnost.
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