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DIALOGICKÁ LITERÁRNÍ SETKÁNÍ 

 

 

 

 
 

 

 

Literární setkání máme rádi, protože se toho víc naučíme. Naučíme se více slovíček a výrazů a učíme 

se číst. Příkladem jsou dva kluci z mé třídy, jeden se jmenuje Ayoub a druhý Kavi, kteří se díky 

literárním setkáním naučili číst. Proč? Protože chtěli vědět, co se na literárních setkáních děje, 

a diskutovat s námi, a protože neuměli číst, museli se snažit a procvičovat a číst text znovu, dokud 

se po velkém úsilí nenaučili číst. [To bylo také možné] díky tomu, že při čtení knih pro literární 

setkání s nimi někdo doma četl, příbuzní nebo kamarádi, kteří přišli na návštěvu a pomáhali jim se 

čtením. 

Ania, desetiletá žákyně vysvětlující dialogická literární setkání v Evropském parlamentu. 
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DIALOGICKÁ LITERÁRNÍ SETKÁNÍ  

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Dialogická literární setkání (dále jen „DLS“) patří mezi úspěšné vzdělávací činnosti, které stanovil 

výzkumný projekt s názvem INCLUD-ED1. Projekt INCLUD-ED analyzoval vzdělávací strategie, které 

pomáhají překonávat nerovnosti a podporují sociální soudržnost, a ty, které vedou k sociálnímu 

vyloučení, přičemž se zaměřoval zejména na zranitelné a marginalizované skupiny. Úspěšné 

vzdělávací činnosti podporující vzdělávání ohrožených žáků sestávají z univerzálních součástí. 

Ukázalo se, že tyto součásti lze přenést do velmi rozmanitých situací a že vedou k úspěchu ve studiu. 

Nástroj DLS se používá ke zlepšování výuky dětí a mládeže v různých situacích po celém světě. 

Čtení je v současné společnosti důležité, o tom není pochyb. Vzhledem k tomu, že čtení představuje 

základní dovednost pro další studium, žáci, kteří mají s čtením problémy, nevyhnutelně budou mít 

vážné problémy i v jiných oblastech. A obráceně, dobrá schopnost porozumět psanému textu 

usnadňuje přístup k dalším oblastem osnov a obecněji snižuje riziko opakování ročníku 

a předčasného opuštění střední školy. Jinak řečeno, potíže se čtením korelují s vyšší mírou 

neúspěchu, segregace, předčasného odchodu ze vzdělávání a nerovností ve vzdělávání. To má 

vliv zejména na různé menšiny, jako jsou imigranti nebo romští žáci, kteří jsou často segregováni 

v rámci formálních a neformálních postupů, v různých školních situacích a také ve škole, do níž jsou 

již zapsáni.  

V souladu s důkazy, které poskytují vědy o učení, zejména v oblasti čtení, DLS zvyšuje kvantitu 

a kvalitu interakcí všech žáků prostřednictvím dialogického přístupu k učení. Teorie dialogického 

učení2 spočívá v tom, že žáci probírané látce lépe porozumí, když se zapojují do procesů osobní 

a sociální transformace prostřednictvím dialogů, které jsou egalitářské, uznávají kulturní inteligenci 

každého jednotlivce a staví na ní. Dialogické učení usiluje o transformaci, zdůrazňuje instrumentální 

rozměr dialogu, je založené na solidaritě, funguje jako zdroj tvorby významu a podporuje rovnou 

hodnotu různých původů.  

DLS lze používat jako samostatný nástroj, ale také v rámci škol jako učících se komunit společně 

s dalšími úspěšnými vzdělávacími činnostmi, jako jsou interaktivní skupiny a rodinné vzdělávání. 

Učící se komunity představují projekt založený na intervenci zaměřené na celou školu a prováděné 

prostřednictvím úspěšných vzdělávacích činností, jejímž cílem je řešit předčasný odchod ze 

vzdělávání a zlepšit prospěch žáků a sociální soudržnost. Zlepšení, jichž tyto školy dosáhly, přiměla 

Evropskou komisi a Radu Evropy doporučit projekt škol jako učících se komunit jako jeden 

z přístupů pro snížení míry předčasného odchodu ze vzdělávání a zlepšení výsledků učení3.  

 

JAK DIALOGICKÁ LITERÁRNÍ SETKÁNÍ FUNGUJÍ? 

                                                 

1 Veškeré informace zde uvedené jsou založené na výsledcích projektu INCLUD-ED.  
2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., a Racionero, S., Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información (2008). Barcelona: Hipatia; Flecha, R., Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 

Lanham (2000), M.D: Rowman & Littlefield. 
3 Sdělení Evropské komise (leden 2011). Řešení problému předčasného ukončování školní docházky: významný 
příspěvek k programu Evropa 2020. 
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DLS jsou dialogickou aktivitou zaměřenou na čtení, která je založena na dvou zásadách: četba 

nějakého klasického díla (např. Romeo a Julie, Odyssea, Don Quijote) a poté sdílení významů, 

výkladů a úvah pomocí metodiky dialogického učení. 

 

DLS jsou organizována takto: Před setkáním si třída vybere některé ze světových klasických děl 

a dohodne se na tom, kolik stránek je potřeba do dalšího setkání přečíst. Poté si každý účastník 

přečte text doma a vybere si odstavec, který se mu nejvíce líbil nebo který ho zaujal a o nějž se 

chce s ostatními podělit. Během setkání moderátor dá slovo každému účastníkovi, který přečte 

odstavec nahlas a vysvětlí, proč si ho vybral. Poté dá moderátor slovo ostatním účastníkům, aby 

mohli o daném odstavci diskutovat. Stejný postup se opakuje u dalších odstavců po celou dobu 

setkání. 

DLS se provádějí s dětmi a také s rodinnými příslušníky jako aktivita v rámci rodinného vzdělávání. 

DLS zlepšují prospěch v jazyce a podporují přímý kontakt dětí s regionální kulturou, klasickou 

mezinárodní kulturou a historií a čerpají z jejich vlastních zkušeností. DLS boří domněnku, že žáky 

a rodiny s nízkým socioekonomickým postavením klasická literatura nezajímá, protože vidíme žáky, 

jak čtou Odysseu, diskutují o myšlenkách v knize a zamýšlejí se nad nimi, a zároveň tak zlepšují 

svoji gramotnost a učení obecně. 

V DLS používaných jako rodinné a komunitní vzdělávání se scházejí různí dospělí a čtou knihy, jako 

je Joyceův Odysseus a Lorcův Dům Bernardy Albové, a diskutují o nich. Rodinní příslušníci 

a členové komunity účastnící se takové aktivity podporují vlastní vzdělávání i vzdělávání svých dětí. 

To je možné, protože stěžejní je instrumentální učení, které reaguje na potřeby a požadavky 

účastníků. Ve výsledku zvyšuje úroveň vzdělání dotčených rodin, transformuje interakce v rámci 

rodin a zároveň zlepšuje výsledky školou povinných dětí. 

Obsah osnov škol, které organizují DLS, je stejný jako v ostatních školách a učitelé by měli 

dodržovat normy stanovené vládou. V rámci osnov se DLS týká zejména čtení a psaní, literatury 

a dějepisu. Stejně jako další úspěšné vzdělávací činnosti jsou tato setkání koncipována tak, aby 

prolomila tzv. „Matoušův efekt“, kdy je těm, kteří mají více problémů, toho poskytováno méně, 

jelikož DLS umožňují dosáhnout skvělých výsledků každému, a zejména poskytují obsah na vysoké 

úrovni těm, kteří jsou více znevýhodněni. Učitelé absolvují úvodní školení, kde se dovědí 

o vědeckém základě, na němž je tato praxe založena. DLS organizují učitelé, kteří rozhodují o tom, 

kdy tento nástroj použít. DLS může být doplňková aktivita. Nemusí nahrazovat jiné aktivity, 

například specializované přednášky. Učitelé také odpovídají za správné provádění DLS. Když se 

DLS používají v rámci rodinného vzdělávání nebo jako doplňková výuka pro žáky, může je 

moderovat i dobrovolník. 

Ve školách, které DLS používají, se rozhodnutí o tom, jakou podporu žáci potřebují, přijímají na 

základě běžných postupů, nicméně rodiče, učitelé, dobrovolníci a žáci jsou zapojeni do dialogických 

procesů hodnocení a dohod ohledně učení. Má-li žák se čtením nebo přípravou svého příspěvku pro 

setkání problémy, škola pro něj zorganizuje pomoc: žáci mohou připravit setkání za pomoci učitele 

nebo kompetentnějšího spolužáka. Je možné se též dohodnout s rodinou dítěte, že mu s přípravou 

četby pomohou doma. Kromě interních postupů používají učitelé a školy provádějící DLS standardní 
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nástroje hodnocení (např. standardizované testy). DLS by měla pomoci všem žákům takový test 

zvládnout, zejména co se týče čtení a psaní. 

Při používání DLS školám ani žákům nevznikají žádné další náklady a školy na pořádání setkání 

nedostávají žádné dodatečné finanční prostředky. Jelikož DLS využívají zdroje, které jsou ve 

vzdělávací komunitě již k dispozici (rodina, členové komunity a samotní žáci) na podporu učení 

všech žáků, představují udržitelnou vzdělávací činnost.  

 

ŘEŠENÉ POTŘEBY/PROBLÉMY 

■ Docházka a retence ve vzdělávání, 

■ snížení výskytu poruch chování, 

■ motivace k učení, 

■ psychická pohoda, solidarita a přátelství dětí, 

■ výsledky učení, 

■ multikulturní soužití, 

■ zvýšení úrovně vzdělání rodin,  

■ vztah žáků, rodiny a školy. 

 

ÚROVEŇ INTERVENCÍ 

DLS jsou určena pro jakéhokoli žáka či studenta ve vzdělávací instituci. DLS byla vyvinuta ve škole 

pro dospělé La Verneda – Sant Martí, učící se komunitě založené před více než 35 lety v chudé 

čtvrti v Barceloně. Nyní se DLS zavádí ve školách na mnoha úrovních a v mnoha typech škol, 

včetně předškolních zařízení, prvního a druhého stupně základních škol, středních škol 

i vzdělávacích center pro dospělé (celoživotní učení nebo vzdělávání poskytující druhou příležitost), 

a dokonce i ve věznicích. Školy, které DLS provádějí, mohou být veřejné, soukromé, církevní, 

necírkevní, působící v chudé oblasti, školy pro střední i vyšší třídu. Přestože se zapojují všechny 

typy žáků, jsou DLS přínosná zejména pro sociálně a ekonomicky znevýhodněné žáky, menšiny 

a žáky s poruchami učení nebo postižením.  

 

INTENZITA INTERVENCÍ 

DLS se zavádějí průběžně během školního roku a účastní se jich všichni žáci ve třídě bez výjimky. 

Vysoká kvalita textů a interaktivní proces pochopení a interpretace umožňují studentům méně 

zdatným ve čtení dosáhnout lepších výsledků v DLS než v jiných typech aktivit zaměřených na čtení 

a psaní. Každý učitel rozhoduje o tom, zda chce DLS provádět jednou týdně, dvakrát týdně, měsíčně 

nebo jinak často. 

 

VÝSLEDKY 
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Mezi hlavní úspěchy4 DLS patří: 1) zlepšení instrumentálních dovedností studentů v jazykových 

aktivitách; 2) zapojení komunity do vzdělávacího procesu a školy; 3) zlepšení soužití žáků různého 

původu; 4) podpora reflexe a logického myšlení. Tyto úspěchy jsou doloženy na příkladech 

z konkrétních škol. 

 

Škola Mare de Déu de Montserrat (Terrassa – Španělsko) je příkladem zlepšení dosažených 

prostřednictvím zavedení úspěšných vzdělávacích činností (DLS a dalších). Tato vzdělávací 

komunita se nachází na předměstí města Terrassa, kde je vysoká koncentrace rodin s nízkým 

socioekonomickým postavením, vysoká míra nezaměstnanosti a chudoby. Velký počet žáků 

pochází z Maroka, Latinské Ameriky a někteří z romské komunity. Tato škola byla přeměněna v 

učící se komunitu a ve školním roce 2001/2002 zavedla úspěšné vzdělávací činnosti. DLS se 

pořádají s žáky a jejich rodinnými příslušníky. Výsledky externích hodnocení ukazují, že procento 

žáků, kteří úspěšně složí oficiální zkoušku zaměřenou na porozumění psanému textu, za pět let 

(2001–2006) vzrostlo ze 17 % na 85 %. Zároveň se nadále zvyšoval počet žáků z řad imigrantů 

a v roce 2011 činili více než 70 % z celkového počtu žáků ve škole.  
 

 
 

Procentuální zlepšení základního porozumění psanému textu (v letech 2001 až 2006). Zdroj: Projekt INCLUD-ED. 

 

Z údajů o jazykových kompetencích za následující školní rok je patrný stejný trend zlepšení: 

 

 
 

                                                 

4 Níže uvedené kvantitativní údaje se týkají školy provádějící několik úspěšných vzdělávacích činností, a proto 
nelze vliv DLS vyjádřit samostatně. Čím větší počet úspěšných vzdělávacích činností školy provádějí, tím většího 
zlepšení dosahují. 
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Základní jazykové kompetence (druhá třída). Zdroj: Projekt INCLUD-ED. 

 

Zatímco školní neúspěšnost je velmi často spojována s nadměrným počtem žáků z řad imigrantů, 

tato škola dokazuje, že úspěch ve studiu nezávisí na etnickém složení třídy, ale na použitých 

metodách. Tento případ ukazuje, jak může být používání strategií založených na výzkumu, které se 

ukázaly jako úspěšné, jako je DLS, rozhodující při zlepšování výsledků žáků.  

 

Na škole Mare de Déu de Montserrat velice oblíbená DLS pořádají Maročanky. Aktivní účast 

rodinných příslušníků a jejich zájem o vzdělávání vyvrací stereotypy týkající se zájmu migrantů 

o vzdělávání a jejich úspěchu v této oblasti. Jejich zapojení do DLS také přispívá k úspěchu jejich 

dětí ve škole, když se doma podělí o interakce ohledně četby (jak z DLS pro děti, tak z DLS pro 

dospělé): 

 

Teď se při večeři bavíme o knížkách, které jsme četli na setkání. Vysvětluji svým dětem 

a manželovi některé debaty, které jsme na setkání vedli. A také věci o knihách, které jsme četli 

(marocká matka)5.  

 

Čtení děl světové literatury mezi účastníky rozpoutává intenzivní úvahy a debaty o univerzálních 

a nadčasových tématech, jako je láska, válka či přátelství, zatímco žáci nacházejí spojitosti mezi 

příběhem a vlastními životy. 

 

Na literárních setkáních debatujeme o tom, co se nám stalo, a dáváme to do souvislosti 

s knihami. Rozvinuly se velmi důležité debaty, například o věrnosti, lásce, také o pocitech, 

o těch, kteří jsou takzvaně „in“, o náboženství, přátelství, odvaze, opatrnosti… zkrátka o velmi 

důležitých otázkách. Už jsme přečetli několik knih, takže nyní začínáme porovnávat postavy 

z jedné knihy s postavami z ostatních knih. Například Odysseus z Odyssey a Don Quijote 

z knihy Don Quijote de La Mancha. Jednou jsme diskutovali… mysleli jsme si, že Don Quijote 

byl odvážnější, a ostatní si mysleli, že to byl Odysseus. Dospěli jsme k závěru, že nejodvážnější 

je ten, kdo se postaví věcem bez ohledu na to, zda jsou jen v představách, nebo skutečné. 

Další srovnání se také týkalo Odyssey a Dona Quijota, a sice toho, zda měli stejný cíl, oba to 

dělali pro lásku, pro ženu. Tuto debatu si také budeme všichni pamatovat. (desetiletá dívka 

účastnící se DLS) 

 

Tyto debaty nemají vliv jen na učení, ale také na zlepšení soužití a lepší porozumění mezi 

účastníky, jak dokládá toto prohlášení: 

 

                                                 

5 De Botton, L., Girbes, S., Ruiz, L., a Tellado, I., Moroccan mothers' involvement in dialogic literary gatherings in a 

Catalan urban primary school: Increasing educative interactions and improving learning. Improving Schools, 17(3), (2014), 

241–249. doi: 10.1177/1365480214556420. s. 246. 



 

www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
7 

Dialogická literární setkání vytvářejí prostor pro dialog, který bylo dříve mnohem obtížnější 

podporovat. Vytvářejí lepší vztahy mezi mladými lidmi: ptají se na knihy, názory zmíněné na 

setkání, baví se se svými spolužáky, se kterými se předtím nebavili. Vnímají své spolužáky 

jinak. Co je však ještě důležitější, příbuzným, kteří se setkání účastní, tato setkání umožňují 

lépe pochopit, co se ve škole a mezi studenty děje (středoškolský učitel)6.  

Díky pozitivním výsledkům se počet škol, které DLS provádějí, od devadesátých let výrazně zvýšil. 

V současné době DLS provádí více než 200 škol v Evropě a více než 300 škol v Latinské Americe. 

Rozšíření DLS ve školách a různých zemích je úspěchem, ale také výzvou a rizikem pro zachování 

zásad této úspěšné vzdělávací činnosti. Tuto metodu narušují zejména školy a odborníci, pokud 

jako DLS označují podobné aktivity za použití jiné než klasické literatury. Takové aktivity by se měly 

označovat jiným názvem. Jindy učitelé, kteří zprvu nejsou přesvědčeni o tom, že je důležité 

používat klasickou literaturu, změní názor, když porovnají typ interakcí a učení, k nimž dochází 

s těmito knihami, s jinými knihami. 
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DALŠÍ INFORMACE 

Learning Communities – Tertulias Dialógicas (Instituto Natura). Video věnované dialogickým 

literárním setkáním (ve španělštině): https://www.youtube.com/watch?v=NfL5PfrJ9yY 
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