
 

 

Abstrakt 

Učebnice jsou učební pomůckou sloužící ve vzdělávacím procesu k celé řadě účelů. Kromě 

žáků pracují s učebnicemi i učitelé, pro které díky komplexnímu výběru a transformaci učiva 

představují nejkonkrétnější podobu zamýšleného kurikula. Učebnice tak mohou mít značný 

vliv na podobu vzdělávání. Ve výuce chemie na základních školách ale prozatím této oblasti 

nebyla věnována systematická výzkumná pozornost. Cílem této práce bylo zmapovat 

problematiku učebnic chemie pro základní školy. Pro zasazení problematiky do širšího 

kontextu byla provedena systematická rešerše odborných publikací věnovaných výzkumu 

učebnic přírodních věd. Zmapováno bylo i vydávání učebnic chemie po roce 1989 v kontextu 

změn státního kurikula pro základní školy. Možný vliv učebnic je podmíněn jak jejich 

zpracováním, tak i jejich využíváním. Bylo proto provedeno dotazníkové šetření 

na náhodném vzorku 387 učitelů z 370 základních škol. Tento vzorek umožňuje zobecnění 

na všechny základní školy, respektive všechny na nich učící učitele chemie v Česku. Bylo 

zjišťováno, které učebnice jsou využívány, jak jsou vybírány, jak je učitelé hodnotí a 

využívají včetně zaměření na konkrétní strukturní komponenty. Bylo zjištěno, že v Česku 

jsou běžně využívány čtyři řady učebnic chemie pro základní školy, z nichž ale pouze dvě 

byly publikovány v návaznosti na současný kurikulární rámec. Ve vnímání učebnic učiteli se 

ukazuje významná inklinace k tradičnímu paradigmatu výuky chemie. Běžně využívané 

učebnice chemie pro základní školy byly dále analyzovány s ohledem na jejich didaktickou 

vybavenost. Ačkoli jsou všechny běžně využívané učebnice relativně dobře didakticky 

vybaveny, využívání některých komponentů učiteli je limitováno. V zaměření na konkrétní 

komponenty učebnic byly zkoumány trendy sémantické a syntaktické obtížnosti textu 

v učebnicích pro jednotlivé ročníky a ve vybraných tématech. Vývoj obtížnosti textu 

ve vybraných tématech ukázal, že v učebnicích není kladen dostatečný důraz na jeho 

srozumitelnost pro žáky a postupný rozvoj dovedností. S ohledem na význam aktivního 

učení žáků byly kvantitativně i kvalitativně analyzovány také úlohy obsažené v učebnicích. 

Bylo zjištěno, že úlohy v učebnicích cílí zejména na upevňování faktických a konceptuálních 

znalostí. V současnosti využívané učebnice se zdají být vhodnou oporou ve výběru učiva 

pro přípravu výuky a fixaci znalostí. Pro podporu aktivního učení žáků se zaměřením 

na rozvoj kompetencí by ale bylo vhodné vydání nových materiálů společně se vzděláváním 

učitelů za účelem přijetí inovací. Předložená práce obsahuje východiska pro tvorbu nových 

materiálů i pro přípravu příslušných kurzů. 
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