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Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky 
Mezinárodního šetření PIRLS 2016

Mezinárodní šetření v činnosti 
České školní inspekce

Česká školní inspekce zajišťuje 
hodnocení české vzdělávací soustavy  
a k této činnosti využívá hodnocení 
z národní inspekční činnosti a také 
z mezinárodních šetření, do kte-
rých je Česká republika zapojena. 
Propojování interního a externího 
pohledu umožňuje získávat přesné 
a správné informace o podmínkách, 
průběhu a výsledcích českého vzdě-
lávacího systému. Zjištění slouží  
k poskytování zpětné vazby Mini-
sterstvu školství, mládeže a tělový-
chovy, zřizovatelům škol, vysokým 
školám, jež se zabývají přípravou  
a vzděláváním učitelů, dalším vhod-
ným institucím a v neposlední řadě 
přímo k podpoře práce učitelů. 

Mezinárodní šetření PIRLS
PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study) je projek-
tem Mezinárodní asociace pro hod-
nocení výsledků vzdělávání IEA1, 
která již více než 50 let realizuje me-
zinárodní srovnávací studie v ob- 
lasti vzdělávání. První zjišťování vý-
sledků žáků v rámci projektu PIRLS 
se uskutečnilo v roce 2001 a od té 
doby se pravidelně opakuje v pětile-
tých cyklech již po dobu 15 let. Šet-
ření se zaměřuje na zjišťování úrov-
ně čtenářské gramotnosti žáků ve  
4. roce školní docházky a na sledo-
vání vývojových tendencí čtenář-
ských dovedností. Každý cyklus šet-
ření poskytuje zúčastněným zemím 
detailní informace o výsledcích žáků 
v mezinárodním srovnání spolu  
s dalšími poznatky, např. o podmín-
kách a průběhu výuky ve školách,  
o rodinném zázemí žáků nebo o je-
jich postojích ke čtení.

Účastníci šetření PIRLS 2016

¹ International Association for the Evaluation of Educational Achievement
² Ekonomické regiony zemí, např. Moskva (Ruská federace), Andalusie (Španělsko), Québec (Kanada)
³ Zkrácená česká verze Koncepce šetření PIRLS 2016 je dostupná na webové stránce ČŠI: http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PIRLS/Metodika-setreni
4 Jedná se o  země OECD a EU, doplněné o Rusko, Singapur a Hongkong. 

„Schopnost rozumět formám 
psaného jazyka, které vyža-
duje společnost a/nebo oce-
ňují jednotlivci, a tyto formy 
používat. Čtenáři mohou od-
vozovat význam z různoro-
dých forem textů. Čtou, aby 
se učili, aby se začlenili do 
společenství čtenářů ve škole 
i v každodenním životě, a ta- 
ké pro zábavu.“

1

Koncepce šetření PIRLS
Teoretickým východiskem celého 

projektu je Koncepce šetření PIRLS3, 
kterou vypracovala skupina odbor-
níků na čtení nominovaných zú-
častněnými zeměmi. Čtenářská gra-
motnost je v projektu chápána jako 
tvořivý a interaktivní proces, při 
kterém se klade důraz na funkční 
povahu čtení. Čtenáři jsou vnímáni 
jako osoby, které aktivně vytváře-
jí význam textu, ovládají efektivní 
čtenářské strategie a umějí uvažovat 
o tom, co přečetly.

Čtenářská gramotnost je pro po-
třeby PIRLS 2016 definována jako: 

Podobně jako předchozí cykly,  
i šetření PIRLS 2016 hodnotí čte-
nářskou gramotnost v rámci dvou 
účelů čtení, do nichž lze zařadit 
většinu toho, co žáci 4. ročníku 
čtou ve škole i mimo ni: 
•	 čtení pro získání literární zku-

šenosti spojené se čtením lite-
rárních textů, 

•	 čtení pro získání a používání 
informací spojené s četbou in-
formačních textů. 

V rámci každého účelu čtení jsou 
hodnoceny čtyři různé čtenářské 
dovednosti, které jsou v šetření 
PIRLS označovány jako postupy 
porozumění (vyhledávání infor-
mací, vyvozování závěrů, interpre-
tace a posuzování textu).

Celkové výsledky PIRLS 2016
Nejlepšího výsledku ve čtenář-

ské gramotnosti dosáhli žáci Ruska 
a Singapuru, za nimi následují žáci 
Hongkongu, Irska, Finska, Polska 
a Severního Irska. Žáci České re-
publiky dosáhli v testu čtenářské 
gramotnosti nadprůměrného vý-
sledku a jejich výsledek je srovna-
telný například s výsledky žáků Ni-
zozemska, Slovinska a Rakouska. 
Nejvyššího počtu bodů dosáhli žáci 
Ruska a Singapuru (viz Tabulka 1).

Vývoj výsledků
V České republice se průměrný 

výsledek žáků ve čtenářské gra-
motnosti od roku 2001 do roku 
2016 zvýšil o 6 bodů, což je stati-
sticky významné zlepšení, avšak  
v porovnání s rokem 2011 výsle-
dek českých žáků spíše stagnuje. 
Zhruba polovina z 30 vybraných 
zemí4 se naopak od posledního 
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Tabulka 1 | Průměrný výsledek zemí na celkové škálecyklu statisticky významně zlepši-
la. Většina zemí se zlepšila také od 
roku 2001, z toho čtyři země o více 
než 40 bodů. Tři z těchto čtyř zemí 
(Rusko, Singapur a Hongkong) se 
nyní umístily na předních místech 
celkového pořadí, ačkoli v roce 
2001 dosahovaly pouze 528 bodů,  
o 9 bodů méně než Česká republika.

V šetření PIRLS 2016 měly dívky 
lepší výsledek ve všech zúčastně-
ných zemích kromě Portugalska  
a Macaa, kde nebyl rozdíl mezi dív-
kami a chlapci statisticky významný.  
V České republice je rozdíl v prů-
měrném výsledku dívek a chlapců 
relativně malý. Od roku 2001 do 
roku 2011 došlo v ČR ke zlepšení 
výsledků dívek i chlapců a k vy-
rovnání jejich výkonu. V roce 2016 
zůstal celkový výsledek dívek stej-
ný, avšak u chlapců nastalo mírné 
zhoršení.

Výsledky žáků podle úrovní 
čtenářské gramotnosti

V projektu PIRLS byly předem 
definovány čtyři úrovně čtenářské 
gramotnosti: nízká, střední, vysoká 
a velmi vysoká. Tyto úrovně byly vy-
mezeny minimálním počtem bodů 
na celkové škále čtenářské gramot-
nosti. Procentuální zastoupení žáků 
na těchto úrovních poskytuje infor-
maci o míře osvojení požadovaných 
čtenářských dovedností (viz Graf 1).

Za posledních 15 let došlo v ČR 
ke statisticky významnému zvýšení 
podílu žáků na nejvyšší úrovni čte-
nářské gramotnosti. Zhruba 3 % 
českých žáků svými dovednostmi 
nedosáhla ani na nízkou úroveň 
čtenářské gramotnosti. Jde o žáky, 
kteří neovládají ani základní čte-
nářské dovednosti a mohou mít 
problémy ve svém dalším rozvoji  
a vzdělávání. V porovnání s mezi-
národním průměrem má ČR rela-
tivně nižší podíl slabých žáků, ale 
také poměrně málo vynikajících 
žáků, kteří jsou schopni řešit úlohy 
nejvyššího stupně obtížnosti. V nej- 

Graf 1 | Porovnání zastoupení českých žáků na čtyřech úrovních čtenářské gramotnosti 
v letech 2001, 2011 a 2016

úspěšnějších zemích je na nejvyšší 
úrovni více než čtvrtina žáků.

Výsledky na dílčích škálách 
čtenářské gramotnosti

Na škálách podle účelů čtení, 
které umožňují zhodnotit výkony 
žáků při práci s literárními a in-
formačními texty, si čeští žáci vedli 
lépe u literárních textů. Na škále 
informačních textů, k nimž řadí-
me např. populárně naučné články  

a texty, pozorujeme od roku 2011 
u českých žáků mírné zhoršení. 
Rozdíly mezi výsledky na obou 
škálách účelů čtení jsou však rela-
tivně malé.

Čeští žáci si vedli lépe ve vyhle-
dávání informací a vyvozování 
závěrů, kde pozorujeme v ČR prů-
běžné zlepšování již od roku 2001. 
Na škále interpretace a posuzová-
ní textu, tj. dovedností, které vyža-
dují propojování informací z růz- 
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Graf 2 | Vývoj výsledků ČR na škálách podle postupů porozumění od roku 2001ných částí textu, uvažování o tex-
tu jako o celku nebo o názoru či 
záměru autora, se čeští žáci zlep-
šili pouze mezi lety 2001 a 2011,  
v roce 2016 se jejich výsledek opět 
zhoršil (viz Graf 2).

Výuka čtení
Uvedené výsledky potvrzují zjiš-

tění z učitelských dotazníků, ve 
kterých učitelé uváděli, na které 
čtenářské dovednosti kladou při 
výuce čtení důraz a jak často je roz-
víjejí. V ČR probíhá výuka čtení 
převážně v rámci předmětu Český 
jazyk a literatura a učitelé během 
ní nadále procvičují především 
jednodušší čtenářské dovednosti, 
jako je vyhledávání informací nebo 
určování hlavní myšlenky textu,  
a využívají převážně čítanky, kte-
ré se v dostatečné míře nezamě-
řují na rozvíjení složitějších po-
stupů porozumění. Pro efektivní 
podporu čtenářské gramotnosti 
žáků je důležité rozvíjet čtení také  

v rámci ostatních předmětů a po-
skytnout pedagogům v rámci pří-
pravy budoucích učitelů i dalšího 
vzdělávání učitelů z praxe vhodnou 
metodiku rozvoje komplexnějších 
čtenářských dovedností, podpory 
zájmu o čtení (především u chlap-
ců) a rozvoje talentovaných žáků  
i žáků se slabšími výsledky. 

V českém kurikulu, na rozdíl 
od některých jiných zemí, nejsou 

přesně definovány metody výu-
ky čtení ani konkrétní očekávané 
čtenářské dovednosti, které se ná-
sledně nevyskytují ani ve školních 
vzdělávacích programech. V pří- 
padě revizí rámcového vzděláva-
cího programu by bylo vhodné 
rozpracovat podrobněji metodiku 
čtení s porozuměním a rozvoje slo-
žitějších čtenářských dovedností. ◀


