
Genetická metoda čtení 

Zájem o využívání genetické metody čtení v posledních letech roste a některé školy ji 

objevují až nyní. Na naší škole je tato metoda prvopočátečního čtení a psaní využívána již od 

roku 2003. 

Nejedná se o novinku v pravém slova smyslu, protože ji ve své učebnici Poupata představil 

Josef Kožíšek (český básník) již v roce 1913. Práce s hůlkovým písmem umožňovala žákům 

brzy zapisovat slova a věty, protože jeho tvary se skládají z velkých a poměrně jednoduchých 

čar. Při zápisu slova žák rozkládá slovo sluchem, rozlišuje hlásky a jejich pořadí. Začíná se 

procvičováním sluchové analýzy a syntézy prvních a posledních hlásek, krátkých slov a 

postupně se počet hlásek zvyšuje. Z hůlkového písma se přechází na malé tiskací a teprve 

poté se žáci seznamují s psacími tvary písmen. 

Moderní metodiku rozpracovala  PhDr. Jarmila Wagnerová, Csc., v roce 1997, jako protipól 

do té doby jediné používané metodě -  analyticko-syntetické, nebo-li slabikování.  

Nácvik čtení v genetické metodě probíhá ve třech etapách: 

První etapa (září, říjen, listopad) 

Jedná se o první týdny školní výuky. V souladu s přirozenou potřebou dětí hrát si, a přitom se 

naučit číst a psát, nejprve zařazujeme řadu her s písmeny, cvičení dechu, hlasu, výslovnosti, 

sluchového i zrakového vnímání, paměti.  Žák zapisuje hůlkovým písmem jednoduchá slova, 

opisuje, skládá. Zejména práce s písmeny, která jsou z různého materiálu (plast, pěna, guma, 

látka, dřevo), podporuje motivaci a motorickou obratnost. Letošní prvňáci si již upekli první 

písmeno svého jména z vizovického těsta. Cílem je především vzbudit zájem o čtení, proto 

vybíráme taková slova a věty, která se dají se využít k navazujícím aktivitám, výtvarným a 

pracovním. Učíme se písmeno E – zpíváme Grónskou písničku a vyrábíme Eskymáky. Až 

budeme probírat J, povíme si o ježcích, jablíčkách a upečeme jablečný závin. 

Druhá etapa (prosinec, leden, únor) 

Po nácviku hůlkového písma se přirozeně přechází na malou tiskací abecedu. Přechod bývá 

velmi rychlý, neboť většina písmen má velký a malý tiskací tvar téměř identický. Čteme věty, 

krátké příběhy, které opět využíváme, tentokrát spíše jako podnět k zamyšlení a diskusi, 

pokládáme si otázky, předvídáme děj. Pokoušíme se při čtení již příliš nevyužívat hlasitého 

hláskování. 

Třetí etapa  

Čtení je zaměřeno především na zdokonalování čtenářských dovedností, přecházíme 

k tichému hláskování, zrychlujeme, čteme plynule. 

Základní principy genetické metody – a že v tom nejsme sami 

https://vcelkyzlukasky.proweb.cz/geneticka-metoda 

https://skolalounovicepodblanikem.webnode.cz/geneticka-metoda/ 

https://docplayer.cz/1154006-Geneticka-metoda-cteni-a-psani.html 
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Domníváme se, že 16 let zkušeností nám dává oprávnění shrnout naše zkušenosti. Jaké 

tedy vidíme silné stránky této metody? 

 čtení s porozuměním, děti umí číst již po prvních měsících, dovedou mnohem dříve 

pracovat s textem, odpadá mechanická a stereotypní práce se slabikou 

 čtení zajímavých, smysluplných textů umožňuje rozvoj čtenářské gramotnosti, žádné 

čtení slabik bez významu 

 využívání činnostních aktivit při práci ve vyučovacích hodinách podporuje zároveň i 

sociální dovednosti žáků 

 využití znalostí žáků a okamžité použití v reálném životě (čtení nápisů, názvů, letáků) 

 lepší využití znalostí některých žáků již z předškolního věku, např. schopnosti 

podepsat se, poznat některá písmena 

 možnost větší a delší přípravy na psací písmo, víc času na procvičování ruky a prstů  

Každá metoda má i své stinné stránky, které nechceme zastírat 

 příchozí žáci z jiných škol nemají potíže s doučením velkých tiskacích písmen, ale 

se sluchovou analýzou a syntézou, kterou procvičujeme od prvopočátku 

 přetrvávající dvojí čtení 

 některý žák není schopen analýzy a syntézy hlásek. Pokud se syntéza hlásek stále 

nedaří a žák zůstává u hláskování písmen, stojí za úvahu, zda by pro takového 

žáka nebyla lepší jiná metoda a jsme připraveni ji takovým žákům nabídnout. 

Jsme přesvědčeni, že genetická metoda je ideální cestou ke čtení a můžeme ji všem vřele 

doporučit.  

 


