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Charakteristika úloh na dané úrovni

Úlohy této úrovně obvykle vyžadují, abY čtenář logicky dedukoval a dělal přesná a podrobná srovnání.
Čtenář musí prokázat důkladné porozumění jednomU textu či více textům či propojit ínformace z více
nežjednoho textu. Úlohy mohou vyžadovat, aby čtenář pracoval s údají, se kterýnri není obeznámen
a které si mohou navzájem výrazně protiřečít. Také můŽe být poŽadováno vypracováni abstraktních

kategorií k interpretací daného tenu' ÚlohY na zhodnocení textu mohou vyŽadovat, aby čtenářvywářel
hypotézy nebo s příhlédnutím k různým kritéríím kriticky zhodnotil složítýtext, který mu není obsahově

blízký a zároveň dokázal využít znalosti mímo danýtext. Základem řďení úloh na získávání informací
této úrovně je přesná analýza a detailní zpracování skrytých informací v textu.

Úlohy této úrovně zaměřené na získávání informací vyžadují, abY čtenář vyhledal a uspořádal někoiik

inÍormací clobře skrytých V textu a poznal, které z nich jsou relevantní' Úlohy na zhodnocení textu
vyžaduií provádět krítícké posouzení textu nebo vywářď hypotézY zaiožené na odborných znalostech'
jak úlohy na zpracování ínformací, tak Úlohy na zhodnocení textu vyŽadují úplné porozumění textu
s neobvykIou formou nebo obsahem až do nejmenších podrobností. Pro všechny typy úloh této úrovně
platÍ, Že vyžadují práci s představamí, které jsou v rozporu s očekávánítni čtenáře'

Úlohytétoúrovnězaměřenénazískáváníinformací vyŽadují,abyčtenářvyhledal auspořádal několik

informací ukrytých V textu' Některé úlohY vYžadují, aby čtenář ínterpretoval významyjenných
jazykových nuancí v určité části textu na základě porozumění textu jako celku. jiné úlohy na zpracování

informací vyžadují schopnost vytvářet klasifikace a tyto klasifikace aplíkovat V texi'u, který žákovi není

obsahově blízký. ÚlohY na zhodnocení textu na této úrovní požadují po čtenáři, aby využíl všeobecné
znalostí k vyrváření hypotéz nebo ke kritÍckému zhodnocení textu. Čtenář musí píokáŽat přesné
porozumění dlouhému nebo složitému textu, kteni' má neobvyklý obsah nebo formu'

Úlohy této úrovně vyžadují, aby čtenář vyhledai a v některych případech propojíl ínformace, které

musí splňovat více podmínek. Úlohy na zpracování inÍormací této úrovně vyžadují, aby čtenář propojil
ínformace z několika částí textu tak, aby stanovíl hiavní myšlenku' pochopil vztahy nebo vysvětlíl význam

slova nebo fráze' čtenář musí vzít v úvahu mnoho aspektů, aby mohl porovnávat, hledat rozpory
nebo třídit. Často se stává, že požadovaná íníormace není V textu dominantní nebo je zde mnoho
zavádějících informací. Text může obsahovat jiné překážky, jako např. rnyšlenky,, které jsou v rozporu
se čtenářovrlm očekáváním nebo jsou negativně formulovány' Úlohy na zhodnocení textu této úrovné
vyžadují propojení, porovnání a Vysvětlení textu nebo zhodnocení vybraného aspektu textu. Některé
úlohy vyžadují, aby čtenář prokázal důkladné porozutnění textu na základě propojení informace z textu
svědomostmi z každodenního života. Jiné úlohy nevyžadují úplné pochopenítextu, ale požadují po

čtenáři využít ne zcela běŽné znalosti.

Některé úlohy této úrovně vyŽadují, aby čtenář vyhledal jednu nebo více iníormací, které lze VyVodit
a které mohou vyhovovat někoiika krítériím. liné úlohY vYžadují rozpoznání hlavní myšlenky textu,
pochopenívaahů nebo na|ezenívýznamu určité částitextu, kde příslušná informace nenídominantní
a čtenář musí provést na niŽší úrovni svůj vlastní úsudek. Úlohytéto úrovně mohou vyžadovat, aby
čtenář provedl určité srovnání vybraného aspektu textu' Typické úiohy této úrovně na zhodocení textu
vYžadují, aby čtenář dokázal porovnat nebo propojit text se znalostmi z každodenního Života na základě
vlastních zkušeností a postojů.

Úlohy této úrovně vyžadují, aby čtenář vyhledal jednu nebo více jednotlivých expl icitně vvjádřených
informací, aby rozpoznal hlavní myšlenku nebo autorův záměr v obsahově blízkém textu nebo aby
propojil ínformace Z textu s poznatky z každodenního života. Charakteristickým znakem této úrovněje,
že poŽadovaná informace je v textu dominantní a nejsou zde žádné zavádějicí informace nebo je jich

málo. Čtenář íe výslovně instruován, aby se zab'ýval souvisejícímiŤaktoíY v úloze itextu.

Úlohy této úrovně vyžadují, aby čtenář vyhlectal jednoduchou explicitně vyjádienou dominantní
iníormaci, která je jasně vyjádřena v krátkém, syntakticky jednoduchém textu, ktery' mu je blízký jak

svým obsahem, tak svoji íormoU, např. vyprávěni nebo jednoduchý seznam. Běžně text pro usnadnění
porozumění obsahuje některé nápadné prvky, jako je opakování inŤormací, obrázky nebo známé
symboly' Je zde minimum zavádéjicích iníormací. V úlohách vyžadujícich interpretaci může čtenář
provést jednoduché propojení za sebou jdoucích informací.
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