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Dvojitý zápisník (podvojný deník) 
Metoda dvojitého zápisníku (někdy nazývána také jako podvojný deník) umožňuje čtenářům písemně 
reflektovat text. V prvé řadě to pro čtoucího člověka znamená být v průběhu čtení vnímavý vůči 
vlastním citovým i myšlenkovým reakcím. Text nám může něco připomenout, něčím v nás rezonovat, 
nebo nás naopak popudí atp. Cílem je tedy propojovat text se svými vlastními vědomostmi, prožitky, 
asociacemi a otázkami a ty nejsilnější si zapsat a okomentovat je také písemně. Formou dvojitého 
zápisníku lze číst libovolně dlouhé texty včetně celých knih. Až na výjimky se doporučuje dělat si 
zápisky již v průběhu četby, nikoliv až na závěr. Text pak není nutné číst dvakrát. 

Dvojitý zápisník pomáhá: 

̶ číst text vnímavě; 

̶ formulovat svůj vztah ke čtenému. 

 

Popis metody: 

Volnou stránku rozdělíme svislou čarou na dvě poloviny. Na levou stranu si vypisujeme slova, věty, 
ucelené myšlenky, pasáže, které nás zaujaly. Na pravou stranu k nim zapisujeme svůj komentář.  

Dvojitý zápisník 

Citace z textu:  Vlastní komentáře:  

  

  

  

  

  

Metoda se hodí v druhé fázi učení, tedy v uvědomění si významu nových souvislostí. V závěru lekce (v 
rámci reflexe) pak můžeme s metodou pracovat několikerým způsobem: 

1. Vyzveme studenty, aby své zápisky sdíleli ve dvojicích, kdo chce, je pak může sdílet také v celé 
skupině. Při skupinovém sdílení by se měl učitel zdržet svého vlastního komentáře k zápisům 
studenta. 

Poznámka: Mají-li před sebou studenti tentýž text, usnadníme jim orientaci v textu číslováním řádků. 
K citaci si pak studenti poznamenají číslo řádku, které oznámí ještě před četbou citace. Všichni pak 
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mají citaci na očích a mohou se lépe soustředit na komentář, který slyší. 
  

2. Zadáme práci (nejlépe již na začátku instrukcí) formou trojitého zápisníku, to znamená, že papír si 
studenti rozdělí na tři části a počítají s tím, že k jejich výpisku a komentáři se někdo (spolužák nebo 
učitel) vyjádří písemně. I trojité zápisy je pak vhodné sdílet s celou skupinou (na bázi dobrovolnosti). 

3. Metodou Poslední slovo patří mně. 

  

  

Metodu zpracovala: Nina Rutová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text vznikl v rámci projektu Respekt nebolí, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu 

a státního rozpočtu České republiky. 

http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod/posledni-slovo-patri-mne

