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I. ČÁST T E O R E T I C K Á 

1. VYMEZENÍ CÍLŮ RIGORÓZNÍ PRÁCE, POUŽITÉ METODY 

Tato rigorózní práce se věnuje otázce výuky syntaxe na měšťanských školách 

vletech 1907 - 1939. Časové vymezení je dáno jednak vydáním prvních kurikulárních 

materiálů pro měšťanské školy ve dvacátém století (tyto kurikulární dokumenty platily 

dlouho po vzniku samostatného československého státu, až do roku 1932) a jednak 

počátkem druhé světové války, vznikem protektorátu Čechy a Morava a změnou v 

československém školském systému. 

1.1. HLAVNÍ CÍLE PRÁCE 

Rigorózní práce vychází z diplomové práce „Výuka syntaxe žáků školy měšťanské 

v letech 1918-1953", kterou jsem obhájila na katedře českého jazyka Pedagogické fakulty 

UK v květnu 2005. V práci využívám poznatků ze studia pramenů, odborné sekundární 

literatury a učebních materiálů, které jsem nashromáždila během přípravy diplomové 

práce. Okruh svého zkoumání jsem časově zúžila, zaměřím se především na období 

meziválečné, na druhou stranu jsem ale rozšířila materiálovou základnu - především o 

dobové mluvnice a didaktické příručky a metodiky pro učitele. 

Hlavními cíli rigorózní práce bude zjistit: 

1. jak byla syntaktická jazyková témata zakotvena v učebních osnovách a dalších 

legislativních dokumentech (viz níže); 

2. podle kterých mluvnic bylo syntaktické učivo vyučováno na učitelských ústavech, 

na nichž byli od roku 1869 vzděláváni učitelé měšťanských škol; 

3. jaké pojetí výuky syntaxe tyto mluvnice předkládaly; 

4. jak syntaktické učivo prezentovaly metodické a didaktické příručky, jež studenti 

učitelských ústavů i učitelé využívali; 

5. jak bylo syntaktické učivo prezentováno ve vybraných učebnicích a mluvnicích 

českého jazyka. 
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S těmito cíli souvisí i úkoly dílčí. Tedy: 

a) podat kompletní bibliografii všech učebnic pro měšťanské školy oněch 

let; 

b) zjistit, jak autoři učebních příruček (tj. učebnic a mluvnic) českého jazyka 

respektovali učební osnovy a syntaktické učivo zařazovali; 

c) zjistit, jaká cvičení byla používána; 

d) vymezit, které syntaktické termíny byly používány a sestavit jejich 

slovníček. 

Toto téma prostupuje několika obory a vědními disciplínami: lingvistikou, obecnou 

didaktikou i didaktikou mateřského jazyka, dějinami školství a dějinami pedagogiky. 

Zpracování tématu je proto z mnoha pohledů velmi zajímavé. Problematika předválečného 

školství je v současné odborné literatuře dobře zpracována, méně pozornosti je však 

věnováno výuce mateřského jazyka v tomto období, minimálně pak výuce syntaxe. 

V tomto období se do praxe prosazovaly zajímavé teorie, které více či méně ovlivnily i 

pozdější vývoj. Nelze všechny hodnotit pouze pozitivně, nebo pouze negativně. Je třeba je 

třídit, porovnávat, klasifikovat. V poznání stavu minulého shledávám největší přínos pro 

současnost. Učebnice českého jazyka pro školy měšťanské jsou nejen dobrým zdrojem 

poznání toho, jak se syntax vyučovala, ale mohou být i dobrou inspirací pro výuku syntaxe 

v současnosti. 

1.2. POUŽITÉ METODY 

Jako hlavní výzkumnou metodu pro zjištění stanovených cílů jsem zvolila 

obsahovou analýzu textů - základních legislativních materiálů: školských zákonů, 

vyhlášek a výnosů ministerstva školství, kurikulárních materiálů: učebních osnov, 

učebních plánů, ale také dobových didaktik a učebnic českého jazyka pro měšťanské školy. 

Analyzovat budu dvě řady nejčastěji používaných učebnic a jednu mluvnici českého 

jazyka, aby srovnávací materiál byl dostatečný k vyvození závěrů. 

Využiji především nekvantitativní obsahovou analýzu, tedy takovou, jež „se 

neopírá o explicitně vyčleněné kategorie jevů, které se zpracovávají numericky. " 1 

1 P. CJavora: Úvod do pedagogického výzkumu, Brno 2000, s. 117 

9 



1.3. VYMEZENÍ TERMINOLOGIE 

1.3.1. Označení školy 

- škola měšťanská, měšťanka, občanská škola, střední škola 

Ve většině legislativních dokumentů se objevuje název měšťanská škola jako 

označení pro vyšší stupeň obecné školy, na který mohli žáci přestoupit po absolvování 

pětileté školní docházky na obecné škole. Pojmenování měšťanka je označení hovorové, 

vzniklé univerbizací, které se používalo v běžné komunikaci. Ve školských dokumentech a 

učebních textech se nepoužívalo. Slovo „měšťanka" ve své práci téměř nepoužívám, 

pokud ano, pak jako součást citátů. 

Termín občanská škola se objevuje po roce 1918, kdy se Ministerstvo školství a 

národní osvěty Československé republiky pokusilo změnit vžitý název měšťanské školy na 

školu občanskou, „patrné jen z příčin politických (název měšťanská škola má příchuť 

buržoasní) a snad i proto, že školy tohoto druhu jsou již také po vesnicích, takže starý 

název mohl by se zdáti příliš úzký." 2 Pro období bezprostředně po vzniku samostatného 

československého státu jsou tendence používat nová označení stávajících institucí a 

odpoutat se tak alespoň vnějškově od starého rakousko-uherského systému charakteristické 

(například změny názvu ministerstva školství: „ministerstvo kultu a vyučování" před 

rokem 1918 na „ministerstvo školství a národní osvěty" po roce 1918).3 Nové označeni 

nebylo širokou veřejností přijato, žádný z pamětníků si dokonce na toto označení 

nevzpomíná.4 

Dokonce se objevovaly i názvy „obecné školy občanské nebo měšťanské školy 

občanské" 5, což bylo samozřejmě nepřehledné. Ačkoli i některá vydání učebnic českého 

jazyka vyšla pod názvem zahrnujícím toto označení - např. Josefa Miillera: „Učebnice 

jazyka českého s cvičebnicí pro školy občanské" (Müller, 1920), název občanská škola se 

nevžil. Proto ho ve své práci nepoužívám. 

V legislativních dokumentech je tento termín používán nedůsledně; např. výnosem 

MŠANO ze dne 13. 6. 1924 byly vyhlášeny „osnovy pro jednoroční učebné kursy, 

připojené ke školám občanským" (VMŠANO, 1924, seš. 6, str. 309n.) , v roce 1932 již 

2 Kádner, O.: Vývoj a dnešní soustava školství, II. díl, Praha 1931, s. 45 
3 Na okraj je třeba poznamenat, že tyto tendence nejsou typické pouze pro období po roce 1918, ale objevují 
se vždy po změnč politického systému. 
4 Výsledky vyplynuly ze soukromého rozhovoru. 
5 Kádner, O.: Vývoj a dnešní soustava školství, II. díl, Praha 1931, s. 45 
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byly vyhlášeny „normální učebné osnovy pro jednoroční učebné kursy připojené 

k měšťanským školám" (VMŠANO, 1932, seš. 6, str. 88n.) 

1.3.2. Vymezení pedagogických termínů 

(podle Pedagogického slovníku, 2003)'' 

• kurikulum - rozlišují se tři základní významy pojmu: 1. Vzdělávací program, 

projekt, plán. 2. Průběh studia a jeho obsah. 3. Obsah veškeré zkušenosti, kterou 

žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících, její plánování a 

hodnocení. Pojem nebyl v české pedagogice před rokem 1989 používán. 

• učební osnovy - normativní pedagogické dokumenty které stanovují cíle, vymezují 

obsah, rozsah posloupnost a distribuci učiva vyučovacích předmětů do jednotlivých 

ročníků a časových úseků vyučování. Popisují základní metody, organizační formy 

a postupy. Tradičně jsou vypracovávány izolovaně pro jednotlivé předměty, jako 

program určený učiteli. 

• normální učební osnovy - vypracovávány v období mezi válkami (1918 - 1940); 

byly vytvářeny centrálně a opracovávány inspektory a učiteli pro konkrétní 

podmínky škol. 

• učební plán - normativní pedagogický dokument, konkretizující obsah vzdělávání a 

jeho organizační rámec na určitém stupni/typu školy. Vymezuje soubor 

vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníků. 

• učivo - tradičně chápáno jako souhrn poznatků, které má učitel předat žákům. 

V širším pojetí je chápáno jako věcný obsah učení, učební látka a zahrnuje souhrn 

vědomostí a dovedností, které si má žák osvojit. 

1.3.3. Označení vyučovacího předmětu česky jazyk 

Samotné pojmenování předmětu český jazyk se v průběhu vývoje učebních osnov a 

učebních plánů měnilo. Změny souvisely s dobovou politickou situací. Vyskytly se tyto 

varianty označení: 

• jazyk vyučovací - v učebních plánech z roku 1924 a v učebních osnovách z roku 

1939; 

6 Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník, Portál, Praha 2003 
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• vyučovací jazyk s naukou o písemnostech (vyučovací jazyk československý) -

v učebních plánech z roku 1923, z roku 1926, v učebních osnovách z roku 1932 a 

v učebních osnovách z roku 1934. Toto označení souvisí s tehdejší politickou 

koncepcí jednotného národa československého a jednotného národního jazyka 

československého, který má dvě podoby: českou a slovenskou. „Vyučovacím 

jazykem byl tehdy vedle češtiny a slovenštiny i jazyk nemecký, maďarský a 

podkarpatoruský." 7 Čeština jako vyučovací jazyk byla užívána v oblastech 

českých, tedy s převahou českého obyvatelstva; němčina v oblastech s převahou 

německého obyvatelstva, většinou v pohraničních oblastech. Slovenština byla 

vyučovacím jazykem v oblastech s majoritou slovenského obyvatelstva, tedy na 

většině území Slovenska; maďarština byla vyučovacím jazykem především v oblasti 

jižního Slovenska, konkrétně tam, kde převládalo maďarské obyvatelstvo. 

Podkarpatoruský jazyk byl vyučovacím jazykem na východě Československé 

republiky, v oblasti připojené k Československu po roce 191,8, v Podkarpatské Rusi. 

Ve své práci nerozlišuji označení vyučovacího předmětu český jazyk, uvedené 

termíny používám jako synonyma. 

1.3.4. Způsob citace z nramenů a sekundární literatury 

Ve sve práci uvádím bibliografické údaje citovaných pramenů a sekundární 

literatury jako číslované poznámky pod čarou vždy na konci každé strany. Souhrnný 

seznam použitých pramenů a literatury je uveden na konci rigorózní práce. 

Citace jsou uvedeny v uvozovkách a označeny odlišným typem písma - kurzívou. 

Pokud některou část citace zvýrazňuji tučným písmem, pak pouze tehdy, je-li tato část 

takto označena i v citovaném díle. Při citaci zachovávám dobovou pravopisnou normu 

(např. neupravuji ssavci, t.zv. apod.). 

7 Mauser, P.: Pojetí a obsah vyučování českému jazyku na školách mčšťanských a na školách 2. stupně, in: 
Filologické studie I, Praha 1969 
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1.4. VÝSLEDKY DOSAVADNÍCH VÝZKUMŮ 

Výuce českého jazyka na měšťanských školách, případně na povinných školách 

druhého stupně, byla v odborné literatuře věnována relativně velká pozornost. 

Touto problematikou se zabýval Jaroslav Jelínek ve své publikaci „Nástin dějin 

vyučování českému jazyku vletech 1774 - 1918" (SPN, Praha, 1972). Publikace zahrnuje 

časový úsek starší, než je vymezené období mé práce, nicméně podrobně popisuje situaci 

jazykového vyučování na obecných, měšťanských i středních školách před vznikem 

samostatného československého státu. Řada teorií i praktických názorů přetrvávala i po 

roce 1918, proto je dobrým východiskem pro studium dalšího období. 

Stručnější deskripce vývoje jazykového vyučování již od doby Jana Amose 

Komenského do 60. let 20. století je obsažena ve sborníku Výzkumného ústavu 

pedagogického v Praze autorů Jaroslava Jelínka a Václava Cíchy: „Dvě studie o 

jazykovém vyučování" (SPN, Praha, 1964). 

Karel Svoboda v „Didaktice českého jazyka a slohu" (SPN, Praha, 1977) věnuje 

historickému shrnutí kapitolu „Stručný přehled vyučování mateřskému jazyku od konce 19. 

století do přítomnosti". Pozornost však soustřeďuje spíše na vyučování na školách 

středních. 

Historií vyučování českému jazyku se zabývá i Marie Cechová v didaktické 

příručce pro učitele základních a středních škol: „Čeština a její vyučování" (SPN Praha 

1998) zde je však uveden pouze stručný přehled různých pojetí jazykového vyučování a 

jejich představitelů. Podrobněji se historickému vývoji vyučování mateřskému jazyku 

věnuje v publikaci „Vyučování slohu: úvod do teorie" (SPN, Praha, 1985) a „Komunikační 

a slohová výchova" (IS V, Praha, 1998). 

Historickým vývojem systému jazykového vzdělání se věnuje i Jan Průcha 

v odborné studii ČSAV: Jazykové vzdélánľ (Academia, Praha, 1978). Kromě řady 

vývojových témat, např. vývoj systému vzdělání v českém jazyce, vývoj postavení 

předmětu CJ v učebních plánech, vývoj cílů vzdělání v ČJ se zaměřuje i na otázku vývoje 

o b s a h u jazykového učiva a poměru učiva tvaroslovného a syntaktického. 

V současnosti se otázce vyučování českému jazyku z historického hlediska věnuje 

Milan Polák (ed.: „Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka 

na základní škole", PedF UP, Olomouc 2005) v textu Jak dále ve vyučování mateřského 

jazyka ?"(http://cz-lanquaqe.uool.cz/linqva/01/docs/polak1.rtn. 
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Úplný pohled na problematiku vyučování mateřskému jazyku v meziválečném 
v 

období pravděpodobně poskytne připravovaná publikace Martiny Smejkalové: 

„Vyučování českému jazyku na středních školách v letech 1918 - 1939" (UK - PedF, 

Praha, v tisku). 

Důležitým zdrojem informací o jazykovém vyučování a vývoji učebnic českého 

jazyka jsou také statě Přemysla Hauscra: „Pojetí a obsah vyučování českému jazyku na 

školách měšťanských a na školách druhého stupně" (in: Filologické studie I.; Sborník PedF 

UK, Praha 1969) a „Poznámky k teorii učebnic českého jazyka" (in: Filologické studie II.; 

Sborník PedF UK, Praha 1970). 

Rozboru učebních textů „Pracovních učebnic jazyka českého pro měšťanské školy" 

autorů L. Zofkové a B. Tožičky se věnovala v publikaci „O výstavbě a stylu textu; 

Stylistické analýzy a interpretace" (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. L. 1999) Alena 

Debická. Autorka se zde zabývá především stylistickou výstavou učebního textu. 

Také Jaroslav Jelínek se již ve zmíněné publikaci „Nástin dějin vyučování 

českému jazyku v letech 1774 - 1918" (SPN Praha v roce 1972) věnuje učebním textům a 

způsobu zpracování učební látky. Řada z těchto učebnic vycházela i po roce 1918 a ve 

školách byla používána, proto mohu ve své práci přihlédnout i k závěrům J. Jelínka. 

Pokud je mi známo, specifickou otázkou výuky syntaxe na školách měšťanských se 

nikdo komplexněji nezabýval. Řada jazykovědců publikovala články na téma výuky 

syntaxe v různých sbornících či odborných časopisech, především v časopise Český jazyk 

(od roku 1957 až dodnes pod názvem Český jazyk a literatura). Přestože časopis vychází 

až od roku 1950, poskytuje mnoho cenných informací ke zvolenému tématu. V časopise 

byly většinou uveřejňovány dobové gramatické teorie, které autoři doporučovali 

k začlenění do výuky. V periodiku někteří autoři publikovali i pohled historický, a to 

obvykle tehdy, porovnávali-li stav současný se situací ve vyučování před rokem 1948. 

Takový pohled nabízí například Jaroslav Jelínek ve stati „O t.zv. otázkovací metodě 
o 

větného rozboru" . 

Ucelený pohled na vývojovou problematiku výuky syntaxe v rozmezí let 1918 -

1953 však chybí. 

8 in: Český jazyk, roč. 6, 1956, s.250-262 
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2. VÝVOJ MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY, S DŮRAZEM NA SITUACI PO VZNIKU 

ČESKOSLOVENSKA 

2.1. DOBA RAKOUSKA - UHERSKA 1869 - 1918 

Měšťanské školy byly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zřízeny školským 

zákonem (tzv. velkým říšským zákonem) z roku 1869. Vznikly z nesamostatných nižších 

podreálek, připojených k obecným školám. 

Zákonem z roku 1869 byla vytvořena soustava školství - soustava obecných a 

měšťanských škol a vyhlášena povinnost školní docházky pro děti od 6 do 14 let. Místo 

šestiletých triviálních škol vznikaly osmileté obecné školy. Měšťanské školy byly původně 

jen vyšší obecné školy, tedy jen variantou obecné školy. Od obyčejných obecných škol se 

lišily vyššími požadavky a tím, že jejich tři nej vyšší třídy mohly být osamostatněny. 

Žáci obecných škol tak mohli po pětileté docházce přestoupit na vyšší stupeň 

obecné školy - na tříleté měšťanské školy. 

Nepovinná měšťanská škola měla vzniknout vždy alespoň jedna v každém okrese. 

Na financování škol se podílely místní obce, okresy a země. 

Úplně nový základ dala měšťanským školám školská novela z roku 1883. Touto 

rakousko-uherskou novelou (byla vyhlášena v podobě zákona 2. května 1883 č. 53 

říšského zákoníku) zákona z roku 1869 byla měšťanka chápána ne již jako pouhá varianta 

obecné školy, ale jako vyšší škola, která měla za úkol připravovat žáky jednak pro průmysl 

a zemědělství, jednak pro studium na učitelských ústavech a na odborných školách, které 

nepožadovaly výhradní přípravu ze střední školy. Měšťanské školy tedy byly zásadně 

osamostatněny a měly jen tři třídy.9 

2.2. OBDOBÍ MEZI LETY 1918-1922 

První zákon, který ihned po vyhlášení samostatného československého státu v roce 

1918 přijal Národní výbor, byla tzv. recepční norma (autorem byl Alois Rašín). Tímto 

zákonem se vyhlašoval nový stát a současně se potvrzovala platnost všech dosavadních 

zákonů. Tímto opatřením, které umožnilo v podstatě bez problémů překlenout počáteční 

období, převzal československý stát celý právní řád Rakouska-Uherska. Tímto zákonem 

9 Chlup, O., Kubálek, J., Uher, J.: Pedagogická encyklopedie, II. d í l , Praha 1939, s. 285 
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byl také pochopitelně převzat fungující školský systém a v platnosti zůstal velký říšský 

školský zákon (tzv. květnový) z roku 1868.10 

Zákonem č. 2/1918Sb. byl pak vedle dalších úřadů zřízen i Úřad pro správu 

vyučování a národní osvěty. Od tohoto názvu bylo však brzy upuštěno, přesné názvy 

ministerstev byly ustaveny vládním usnesením ze dne 18. listopadu 1918. Pro oblast 

školství byl důležitý zákon č. 292/1920Sb., který stanovil, že správa školství náleží státu a 

ten ji vykonává prostřednictvím ministerstva školství a národní osvěty - začala se používat 

zkratka MSANO. Ministerstvo bylo nejvyšším úřadem v systému regionálního školství a 

dohledu nad ním. V letech tzv. první republiky i v době po září 1938 se politikové ve 

funkci ministrů školství rychle střídali. Prvním československým ministrem školství a 

národní osvěty byl představitel sociální demokracie Gustav Habrman. 

Ministerstvo školství a národní osvěty za vedení Gustava Habrmana muselo 

především vybudovat školství československého státu na nových, demokratických 

principech, ujednotit školský systém na celém státním území, a dobudovat strukturu 

vysokého školství. Menšinové školy byly řízeny přímo ministerstvem a zákony z roku 

1919a 1920 byla umožněna výchova a vzdělávání dětí národnostních menšin v mateřském 

jazyce (je zajímavé připomenout skutečnost, že v postavení menšinových škol se ocitly i 

školy s vyučovacím jazykem československým, pokud se nacházely v pohraničních 

oblastech, kde převládalo německé, příp. maďarské obyvatelstvo).1' 

2.3. DVACÁTÁ A TŘICÁTÁ LÉTA - od vydání tzv. malého školského zákona 

do roku 1939 

Tzv. malým školským zákonem z roku 1922 (zákon č. 226/1922Sb.) došlo 

k některým legislativním úpravám v oblasti školství. Byla například uzákoněna osmiletá 

školní docházka na celém území Československé republiky (na Slovensku byla do té doby 

pouze šestiletá) a zavedeny nové vyučovací předměty - občanská nauka a výchova, 

povinné ruční práce pro chlapce a nauka o domácím hospodářství pro dívky. 

Zavedením osmileté povinné školní docházky se měnily a doplňovaly zákony o 

obecných a měšťanských školách. Tyto dva typy škol i nadále tvořily systém základního 

školství: pětiletá obecná škola a na ni navazující tříletá měšťanská škola (doplňovaná 

10 Čapka, F.: Dějiny zemí Koruny české v datech, Libri, Praha 1999, s. 620 
" Morkes, F.: Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích (Období let 1848-2001), Pedagogické 
muzeum J . A . K o m e n s k é h o v Praze 2002 
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někde čtvrtým ročníkem - tzv. jednoročním učebným kurzem s dobrovolnou docházkou). 

Malý školský zákon také zrušil úlevy ve školní docházce dosud právně zakotvené v novele 

z roku 1883 (tedy úlevy, které umožňovaly, že na požádání rodičů děti dvanáctileté a starší 

nemusely od dubna do listopadu navštěvovat školu). 

Souběžně s povinnou základní školou se rozvíjela střední škola, která poskytovala 

mládeži od 11 do 15 let po absolvování páté třídy obecné školy nižší střední vzdělání, na 

jehož základě bylo možno pokračovat v dalším studiu na výběrové škole. Vyučování na 

měšťanské škole mělo již tradičně ráz převážně praktický, na střední škole více teoretický. 

Již ke konci první světové války se uvažovalo o vytvoření jednotné školy sloučením školy 

měšťanské a nižší školy střední. 

Růžena Váňová uvádí 12, že na počátku třicátých let bylo v ČSR 10 372 obecných 

škol, z toho nejvíce dvoutřídních a jednotřídních. Tyto třídy byly typické venkovské školy. 

Jsou dokladem toho, že školy existovaly i v malých obcích a že gramotnost byla plně 

zabezpečena. 

V počtu měšťanských škol existovaly mezi jednotlivými zeměmi ČSR značné 

rozdíly. Existovaly ovšem značné rozdíly v počtu měšťanských škol mezi. Podle Růženy 

Váňové 13 byla v Čechách převážná většina měšťanských škol, na Slovensku a 

v Podkarpatské Rusi existovaly spíše výjimečně. Během období tzv. první republiky se 

počet měšťanských škol v Čechách téměř zdvojnásobil a navštěvovalo je asi dvacet pět 

procent žáků. Ostatní děti plnily povinnou školní docházku na obecných školách nebo na 

školách středních. Na Slovensku, přestože se za stejné období počet měšťanských škol 

vzrostl dvaapůlkrát, navštěvovala tyto školy jen asi desetina žáků. 

Celé období první republiky bylo v oblasti školství ve znamení úsilí o provedení 

školské reformy. Podstatou reformní pedagogiky byl nový postoj k dítěti - žák se stal 

středem pedagogického zájmu. Nový posto k dítěti znamenal přijetí dítěte takové, jaké je. 

Respektovaly se jeho vlohy, potřeby, zájmy. Zároveň však byly na žáky kladeny nové 

požadavky: aktivita, samostatnost, kreativita. Žák se měl ve škole naučit obstát v 

„moderní" společnosti. Tyto požadavky jsou také dnes stále více a více zdůrazňovány. 

Proto může být reformní pedagogika 30. let pro dnešní diskuze o podobě kurikula velkým 

zdrojem inspirací. 

12 Váňová, R.: Vývoj českého školství do roku 1939, In: Kapitoly z pedagogiky (studijní text), PedF UK, Praha 
1998, str. 60 
13 tamtéž 
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O reformu se ve 20. a 30. letech pokoušeli i učitelé obecných a měšťanských škol -

jednotlivci i členové nejrůznějších organizací („Svaz českého učitelstva", učitelé sdružení 

kolem „Školy vysokých studií pedagogických" apod.). Ideové zdroje této reformy byly 

jednak ve světové reformní pedagogice, jednak i ve starší tradici domácí (J. A. Komenský). 

Mnoho učitelů přímo z praxe se vyjadřovalo k problematice školské reformy, jak je patrné 

například z mnoha diskusních příspěvků v řadě odborných pedagogických časopisů (např. 

Škola měšťanská, Školské reformy, Tvořivá škola). 

Reforma byla řízena „reformní komisí" při Škole vysokých studií pedagogických, 

v jejímž čele stál Václav Příhoda. Komise však neplnila funkci řídící, ale pouze 

koordinovala činnost jednotlivých „pokusných škol". Pokusným školám byla ponechána 

široká volnost při dotváření a rozvíjení koncepce. 

Reformní snahy jsou spojeny s požadavkem tzv. jednotné školy. Tento pojem však 

nelze ztotožnit s Jednotnou školou" zakotvenou ve školském zákoně č. 95/1948 Sb., který 

byl vyhlášen 10. května 1948. 

Reformní pedagogové měli na mysli představu Jednotné vnitřně diferencované 

školy, která respektuje stupně a druhy nadání žáků, a ne o představu školy s jednotným 

obsahem určitého, ne příliš vysokého stupně, jež by ve svém důsledku pro mnohé děti 

nebyla dostatečně podnětným prostředím pro jejich rozvoj. "14 

Václav Příhoda zdůvodňoval potřebu jednotné školy všeobecným požadavkem 

demokratizace vzdělání chápaným jako rovné právo bez ohledu na sociální rozdíly. 

Kritizoval také dualismus školského systému a nespravedlnost v přístupu dětí k vyššímu 

vzdělání; za příklad nespravedlnosti v přístupu ke vzdělání považoval měšťanskou školu." 

Absolventi této školy obvykle nepokračovali v dalším studiu, směřovali hned do 

praktických povolání. 

Škola druhého stupně byla během reformy školství v centru pozornosti. Dá se říci, 

že reforma školského systému byla vlastně reformou druhého stupně (ačkoli samozřejmě 

počítala s vytvořením jednotného školského systému zahrnujícího všechny stupně školy od 

mateřské po vysokou). 

Také učební metody došly zásadních změn (což se výrazně projevilo v učebnicích, 

především v učebnicích L. Zofkové). Místo metod založených na předkládání hotových 

14 Váňová, R.: Československé školství ve 30.letech (příhodovská reforma), Studia Pedagogica 10, PedF UK, 
Praha 1995,s. 5 
15 Příhoda, V.: Jednotná škola. Její možnosti dnes a zítra. In: Váňová, R„ Nejedlá, D.: Text ke studiu 
reformní pedagogiky v ČSR, PedF UK, Praha 1995, str. 5n. 
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poznatku se zaváděly metody objevování poznatků řešením problémů, studiem odborné 

literatury, laboratorními pokusy apod. Zdůrazňovalo se podporování žáků v aktivitě, 

originalitě, samostatnosti. 

Nakonec „Příhodovy názory došly uplatnění jak v nových osnovách pro obecné a 

měšťanské školy z let 1932-1933, tak i v nových učebnicích vypracovaných podle těchto 

osnov.íM (viz. dále) 

Další vývoj československého školského systému poznamenala politická situace 

konce 30. let. V krátkém období druhé republiky a následném období protektorátu Čechy 

a Morava došlo v českém školství k mnoha zásadním změnám. Po roce 1939 se změny 

druhého stupně školské soustavy týkaly zřízením „škol hlavních". „Obecné i měšťanské 

školy byly přeměněny podle německého vzoru tak, že obecná škola se stala čtyřletou a 

měšťanská škola (přezvaná na hlavní) výběrovou. Na měšťanské školy smělo být přijato 

pouze 35% dětí, ostatní byly nuceny plnit povinnost školní docházky na obecných 
' <17 školách." 

Měšťanské školy zanikly školským zákonem z 21. dubna 1948 o „základní úpravě 

jednotného školství" č. 95/1948 Sb., který byl vyhlášen 10. května 1948.18 Poprvé 

v historii československého školství byla vytvořena jednotná státní školská soustava, do 

které byly zahrnuty všechny druhy škol s výjimkou škol vysokých. Tímto školským 

zákonem byl tak zrušen říšský školský zákon z roku 1869 i tzv. malý školský zákon z roku 

1922. Měšťanské školy byly tímto zákonem nahrazeny čtyřletými školami II. stupně. 

16 Štverák.V.: Dčjiny pedagogiky, II. díl, UK, Praha 1981, str. 250 
17 Štvcrák,V.: Dějiny pedagogiky, II. díl, UK, Praha 1981, str. 278 
18 VMŠO, roč. 1948, seš. 9, str. I84n. 
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II. ČÁST V Ý Z K U M N Á 

1. RŮZNÁ POJETÍ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - Z HLEDISKA 

VÝVOJOVÉHO 

Problematika výuky mateřského jazyka byla ve středu pozornosti v podstatě již od 

tereziánských reforem. Stejně jako v současnosti nebyli ani v minulosti lingvisté a 

pedagogové ve svých názorech na pojetí výuky zdaleka jednotní. Tato kapitola se zabývá 

některými tendencemi, které do roku 1939 ovlivňovaly pojetí výuky mateřského jazyka. 

Na konci 18. století a na začátku století 19. šlo v oblasti elementárního školství 

především o to, aby se žáci naučili číst a psát. Až v druhé polovině 19. století se zájem o 

národní jazyk rozšířil, zejména o složky jako mluvnice, řečnictví, sloh a literatura. Četba, 

pravopis a mluva měly být založeny na pěstování mluvnice. Právě požadavek ovládání 

mluvnických pravidel v jazykovém vyučování převládl nad „pěstěním žákovy mluvy". 

Od šedesátých let 19. století bylo rakousko-uherské školství ovlivněno tzv. 

herbartismem (podle J . F. Herbaria (1776-1841), profesora na univerzitě 

v Kaliningradu, později v Göttingenu, jednoho ze zakladatelů vědecké pedagogiky). 

Pojem herbartismus a Herbartova teorie nelze chápat jako synonyma. Herbartismus je totiž dílem 

Herbatových žáků (K. V. Stoy, T. Ziller, W. Rein), kteří přejali od svého učitele pouze část myšlenek a jeho 

teorie upravili. Domnívali se, že vyučovací látka sama o sobč je schopna výchovného ovlivňování, a tak 

naplňovali osnovy přemírou poznatků. Pro jejich školy byla příznačná atmosféra strachu a strnulosti, tuhá 

kázeň, zákazy a tčlesné tresty. Vyučování bylo postaveno na memorování poznatků. 19 

Z herbartismu vycházely mnohé didaktické a metodické příručky i učebnice, 

z nichž se vzdělávali budoucí učitelé. Rakousko-uherské školy se od vydání zákona v roce 

1869 stávaly školami „herbartovskými". Hlavním úkolem herbartovské školy byla 

intelektuální a mravní výchova žáků. Hlavním účelem mluvnického vyučování se stávalo 

pamětní zvládnutí pojmů, pravidel, definicí. V praxi se to pak projevovalo přetěžováním 

žáků množstvím učiva i jeho nepřiměřeností. 

Reakce na tento způsob vyučování mateřskému jazyku byla přirozená. V letech 

osmdesátých byl mluvčím hnutí odporu G. A. Lindner. Lindner rozlišoval trojí cíl 

19 Váňová, R.: Vývoj českého školství do roku 1939, In: Kapitoly z pedagogiky (studijní text), PedF UK, Praha 
1998, str. 39 
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jazykového vyučování: „praktický" (učit se užívat řeč mluvenou i psanou), formální", což 

znamenalo cvičit myšlení, a „materiální", tedy sdílení vědomostí. 

Na sklonku 19. století se již v tak spletité situaci prosazovali i přívrženci tzv. 

reálního směru, kteří zakládali vyučování jazyku na pudu řeči, na nápodobě a intuici, 

takže mluvnice měla jen málo místa v jazykovém učení. 

Všechny tři teorie mezi sebou soupeřily, avšak další vývoj ukazoval, „že žádná 

z těchto jednostranností nevede k cíli, a tak směr střední, praktický, jehož cílem bylo 

naučili správně užívati řeči mluvené a psané, využiv podnětů obou výlučných směrů, dal 

základ k vyučování mateřskému jazyku metodou analyticko-heuristickou. Ta podle 

Lindnera spočívá v tom, že žák nazírá na mluvnické tvary v souvislé řeči, z ní si může za 

vedení učitelova odvoditi mluvnické jevy. " 20 

Myšlenky G. A. Lindnera byly inspirací pro Antonína Janů (spis „Jazyk mateřský 

a škola obecná", Praha 1987), který se rozhodl gramatiku z vyučování na obecné škole 

odstranit. Je považován za představitele tzv. agramatismu, tedy vyučování jazyku bez 

gramatiky. 

Toto stanovisko ve svém spise obhajuje: ,,Jestiť řeč (jako všecko přirozené a 

mravní) nevědomé (neuvědomělé) tajemství, jímž za mládí se vkoření a určí naše mluvní 

ústrojí pro osobité domovské tóny, ohýbání, obraty, tvrdosti nebo měkkosti. Taková stavba, 

tak hluboce založená, která do výše se tyčí po přirozeném zákoně moudré spořivosti, 

nemůže řízena a fedrována býti odtaženými, mdlými, špatně vybíranými, mylnými pravidly 

mluvničkářův. Praví básníci, netážíce se mluvnice o radu, vládli látkou a duchem a 

pravidly řeči jinak než grammatikové a vyrabitelé slovníkův. Před 600 lety (prý) každý 

prostý sedlák znal, to jest denně užíval řeči s dokonalostmi a jemnostmi, o nichž i nejlepším 

učitelům jazyka ničeho se nezdá." 21 

Za základ jazykového vyučování považoval tzv. mluvní cviky, kterými se vytváří 

návyk užívat správných podob slov jejich tvarů: „methoda mluvního cviku, to jest 

methoda, která vede ke správnému osvojení si řeči nikoli cestou filosoficko-grammatickou, 

nýbrž promyšleným a dobře řízeným cvikem k návyku mluvy správné." 22 

20 Chlup, O., Kubálek, J., Uher, J.: Peadagogická encyklopedie, 1. díl , Praha 1938, s. 559 
21 Janů, A.: Jazyk mateřský a škola obecná, Praha 1897, s. 12 
22 Janů, A.: Jazyk mateřský a škola obecná, Praha 1897, s. 14 
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Navrhovanou metodu ve výuce mateřského jazyka na obecných školách pokládal 

Janů za metodu nej lepší a nejúčinnější: „(•••) Škola obecná se svými účely, jež mířiti mají 

bezprostředně k životu praktickému, učiní zajisté dosti, vštípí-li svým chovancům plnou, 

byť i nepřemítavou povědomost řeči mateřské: plnost jejího pokladu slovního, plnost jejího 

bohatství tvarův. Napodobení dobrých vzorů jest daleko více než všechna znalost 
23 o 

pravidel." Janů sice odmítal logiku spisovného jazyka, ovšem nešel tak daleko, aby 

odmítal veškeré mluvnické zákony. Nešlo mu také o vymícení gramatiky ze všech stupňů 

škol, gramatiku odmítal pouze na školách obecných. 

Spis Antonína Janů nepochybně zapůsobil na širokou učitelskou obec i na řadu 

autorů učebnic pro obecné a měšťanské školy. Důvodem obliby byl jistě i fakt, že metoda 

tzv. mluvních cviků nabízela cestu jednoduchou a snadnou. 

Marie Cechová popisuje Janovu metodu: Jednalo se v podstatě o mechanický 

nácvik. Jeho tzv. praktiky měly nahradit gramatickou teorii (ti čápi letěli - ty vrány letěly), 

učitel měl mluvními cviky dojít s žákem k tomu, že správná vazba se mu sama „na jazyk 

klade". Odstranil tak nejen vědeckost ve vyučování, ale i možnost rozvoje intelektuálních 

schopností žáků." 24 

Postupy navrhované Antonínem Janů byly podrobeny kritice již v období první 

republiky. Výsledky, kterých dosahovali stoupenci vyučování mateřskému jazyku bez 

mluvnice, totiž neuspokojovaly ani je samé. 

Také pováleční jazykovědci, autoři metodik a učebnic tuto metodu nepřijali: 

„Nebyla chyba vtom, že odstraňoval tehdejší výběr mluvnického učiva, ale chyba byla 

v tom, že k mluvnici nesměřoval. Pokud mluvnice užíval, porušoval často mluvnický 

systém, (...) převedl praxi do mechanické nápodoby. (...) Mechanický nácvik pronikl i do 

vyššího stupně, ačkoli Janů mluvnické vyučování na vyšším stupni nezavrhoval. " 25 

Prostřednictvím svých učebnic prakticky realizoval teoretické myšlenky Antonína 

Janů Josef Müller. Právě učebnice pro měšťanské školy Josefa Můllera budou v této práci 

předmětem obsahové analýzy. 

Nebyl to pouze Antonín Janů, který kritizoval převahu mluvnického vyučování při 

výuce českého jazyka. Také Jan Mrazík (1848-1923) se přikláněl především k 

23 Janů, A.: Jazyk mateřský a škola obecná, Praha 1897, s. 15 
24 Čechová M., Styblík V.: Čeština a její vyučování, SPN, Praha 1998,s. 23 
25 Jelínek, J., Cícha, V.: Dvč studie o jazykovém vyučování, SPN, Praha 1964, s. 20 
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praktickému užívání jazyka a i v mluvnickém vyučování stanovoval především praktické 

cíle: žák má porozumět tomu, co čte a píše, v ústním i písemném projevu se má vhodně a 

bezchybně vyjadřovat. 

V mluvnickém vyučování stanovoval Jan Mrazík formuloval tři základní části 

jazykového vyučování: „věcné učení jazyka, gramatiku, sloh".26 

Důraz kladl na propojení slohového vyučování s literární výchovou. Této 

problematice věnoval publikaci: „O umění správně a krásně čisti a přednášeti " (1919). 

Na konci 20. let 20. století byla otázka, jak didakticky správně využít mluvnici, 

stále více řešena. Významnou měrou se na diskuzi podíleli O. Chlup, F. Trávníček. Oba 

v opozičním postavení vůči myšlenkám a praxi A. Janů. 

Otokar Chlup, „kterého odradilo heslo jednotné školy vnitřně diferencované, které 

bylo ideovým základem reformních škol" 21, věnoval problémům měšťanské školy kromě 

řady článků i spis „O školu měšťanskou" (1931), didaktickým otázkám pak spis 

Středoškolská didaktika" (1935). 

Pedagogicko-didaktickým směrům, které přeceňovaly psychologické hledisko 

vytýká: že „v přecenění psychologie zapomněly na logické systémy, vypracované 

jednotlivými vědami, že opouštěly vědomě přirozený logický řád věcí a jejich pojmu, že 

v negaci logiky spatřovaly pedagogický úspěch." 28 

Postoje Otokara Chlupa podpořil i Václav Komárek a František Trávníček. Jsou 

autory publikace „Mluvnické vyučování" (1932). 

V meziválečném období publikoval Trávníček také mluvnici českého jazyka: 

„Mluvnice na škole národní nižšího i vyššího stupně na nižším stupni školy střednr 

(1934). Problematice slohové výuky věnoval publikace: „O vyučování slohu " (1943) a „O 

jazykovém slohu" (1953). 

Podle interpretace J. Jelínka zastával František Trávníček názor, že v jazykovém 

vyučování nestačí nápodoba, že jazyku je třeba se učit.29 

Celá dvacátá léta 20. století je oblast československého školství ovlivňována 

reformní pedagogikou. Podstatou reformní pedagogiky byl nový postoj k dítěti - žák byl 

26 Křičková, H.: Jan Mrazík, Postavy české pedagogiky, Ústav školských informací, sv. 15, Praha 1990, s. 9 
27 Parízek, V.: Otokar Chlup a perspektivy výchovy, SPN, Praha 1977, s. 20 
28 Parízek, V.: Otokar Chlup a perspektivy výchovy., SPN, Praha 1977, s. 24 
29 Jelínek.J.: Nástin dčjin vyučování českému jazyku v letech 1774-1918, SPN, Praha 1972 
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středem pedagogického zájmu. Nový postoj k dítěti znamenal přijetí dítěte takové, jaké je. 

Respektovaly se jeho vlohy, potřeby, zájmy. Zároveň však byly na žáka kladeny nové 

požadavky: aktivita, samostatnost, iniciativa, kreativita. Žák se ve škole měl naučit obstát v 

„moderní" společnosti. 

Tyto zásady se snažila ve svých učebnicích uplatňovat Ludmila Zofková (viz. 

níže), která navštěvovala kurzy a přednášky reformního pedagoga Václava Příhody. Právě 

v jejích učebnicích českého se projevilo reformní hnutí českého školství 20. let. Žofková 

kladla důraz především na metody samoučení, které měly vést k rozvoji samostatnosti 

žáka. 

Celé toto hnutí reforem ve vyučování mateřskému jazyku bylo v poválečném 

období hodnoceno převážně negativně (např. J. Jelínek). Za hlavní nedostatek byl označen 

pokus odstranit teorii gramatiky z učiva jazykového vzdělávání. Jan Průcha (1978) tyto 

snahy již nehodnotí tak ostře negativně. Říká sice, že reformní hnutí mělo ve vyučování 

mateřského jazyka mnohé chyby (např. roztříštěnost), ale také mu přiznává důležitost i 

aktuálnost, především v otázce obsahu a úlohy gramatiky ve vzdělání mateřského jazyka. '0 

Názory na to, jak má vypadat jazykové vyučování, nezůstaly pouze v rovině 

teoretické, ale samozřejmě se promítly i do praxe. Odborná veřejnost nikdy nebyla v těchto 

názorech zcela jednotná. Autoři dobových edukačních materiálů, metodických příruček i 

učebnic, přejímali teoretické poznatky v různé míře, různě je využívali a modifikovali. 

Podrobněji se této problematice věnuji v kapitolách: Didakticko-metodické postupy při 

výuce syntaxe na měšťanských školách a Obsahová analýza učebnic. 

30 Průcha, J.: Jazykové vzdčlání, Studie ČSAV, Academia, Praha 1978, s. 38 
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2. POUŽÍVANÁ LINGVISTICKÁ (syntaktická) TERMINOLOGIE 

Pro učebnice i metodické příručky vzniklé ve vymezeném časovém období (1907 -

1939) je typická rozkolísanost v užívaných termínech (viz. podrobněji u jednotlivých 

autorů učebnic). Stejně jako v současné době (problematika byla diskutována např. na 

konferenci Školská jazykovedná terminologie pořádané Katedrou českého jazyka PedF UK 

a Jazykovědným sdružením ČR v roce 2001H) byla terminologie v meziválečném 

neustálená. 

Martina Smejkalová k této problematice píše: Nejednotnost užívaných termínů 

byla způsobena tím, že školská mluvnická terminologie nebyla mezi světovými válkami 

dosud kodifikována, ačkoliv náznaky snah o její kodifikaci se objevovaly už ve 20. letech 

(např. SŠ 8, 1928, s. 104). Zintenzívněly v období II. sjezdu pro středoškolskou pedagogiku 

a didaktiku konaného roku 1937 a byly završeny Bohuslavem Havránkem a Vladimírem 

Šmilauerem, kteří v roce 1941 vypracovali „České normalizované jednotné školské 

názvosloví mluvnické" (Čechová, 2002, s. 16).1,32 V roce 1945 vydalo upravenou verzi 

této příručky ministerstvo školství výnosem z 20. 1. 1945, č 104.953/44-I133 pod názvem 

Nákladní pojmy mluvnické při vyučování českému jazyku" (SN, Praha, 1945). V úvodu 

této brožury je vyložen požadavek, aby se od počátku Školního roku 1944/45 na všech 

školách s vyučovacím jazykem českým užívalo Jednotného názvosloví mluvnického''1'. 

Toto názvosloví se mělo stát závazné také pro autory všech učebnic českého jazyka. 

Příručka obsahuje lingvistickou terminologii uspořádanou jednak tematicky do 

jednotlivých lingvistických disciplín (hláskosloví, nauka o slově, skladba), jednak do 

rejstříku. 

Příručka byla bezpochyby dobrým činem, který měl vést k nápravě situace a 

sjednocení používané terminologie. Nicméně význam termínů zde není vyložen, proto ani 

tato publikace nemůže být východiskem pro mou analýzu. 

Názvosloví v této brožuře uvedené se v podstatě, až na drobné změny, užívá 

dodnes. 

31 sborník z této konference: ed. Hájková, E., Machová, S.: Školská jazykovědná terminologie, PedF UK, 
Praha 2002 
3 2 Smejkalová, M.: Vyučování českému jazyku na středních školách v letech 1918 - 1939, UK - PedF, v 
tisku. 
33 Základní pojmy mluvnické při vyučování českému jazyku, SN, Praha 1945 
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Obsahu jednotlivých termínu, které autori učebnic používají, věnuji vždy pozornost 

vždy v „glosáři" k jednotlivým učebnicím. 

Syntax byla v učebních osnovách z roku 1908 zahrnuta do oddílu „Cvičba 

jazyková", v učebních osnovách z roku 1932 do oddílu „Mluvnice a pravopis". 

V metodických příručkách a v učebnicích tohoto období je syntaktické učivo prezentováno 

pod názvem „větosloví" (tento termín se v učebních osnovách z roku 1908 ani z roku 1932 

nevyskytuje). Termín „vétoslovľ užívají všichni autoři analyzovaných metodických 

příruček (E. Ruffer, K. Novák, T. Glos, pro výuku českého jazyka i všichni autoři 

analyzovaných učebnic: J. Müller, L.Žofková - B.Tožička, ani jeden z autorů však tento 

pojem ve svém textu nedefinuje. Lze tedy předpokládat, že ve shodě s lingvisty (především 

s Janem Gebauerem) je „větosloví" chápáno jako nauka o větě a o větných členech. 

Jan Gebauer (1925) rozděluje skladbu „(syntaxís) ve smyslu širším na dvě části: 

větosloví a skladbu ve smyslu užším." „Větoslovím" pak rozumí „nauku o větě, jejím 

složení a jejích druzích ", větu definuje jako „slovní výraz jednak pocitu nebo projevu 

vůle, jednak představy, z pocitu nebo projevu vůle vyplývající,"34 „Skladbou ve smyslu 

užším" je pak míněna „nauka o platnosti slovních druhů a tvarů, o shodě a o vazbách ve 
- «35 

vete. 

Podle Pedagogické encyklopedie (II. díl, 1939) je syntax nebolí skladba" vedle 

hláskosloví, kmenosloví a tvarosloví součástí mluvnice. Předmětem skladby je pak věta. 

Lze tedy říci, že skladba je „nauka o větě neboli „ větosloví '. Vedle „větosloví" je zde do 

skladby zařazena i tzv. „významosloví", tedy „nauka o významu slovních druhů (částí 

řeči) a slovních tvarů (skloňovaných i časovaných)". Pak je skladba, podobně jako u 

Gebauera, v širším slova smyslu chápána jako „nauka o větě a o slově v nľ. Autoři této 

encyklopedie říkají, že „.skladba musí být středem jazykového vyučování, z věty je nutno 

vycházeli, vyvozovali všechno mluvnické poučení, neboť věta jako vlastní útvar jazykový je 

žákům zcela běžná, v ní myslí a jí se vyjadřují. Od větosloví pak vede přirozená cesta k 

ostatním částem mluvnice, k celé mluvnici."36 

34 Gebauer, J.: Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé, Praha 1925, s. 217 
35 tamtéž, s. 415 
3 6 Chlup, O., Kubálek, J., Uher, J.: Peadagogická encyklopedie, 11. dí l , Praha 1939, s. 41 

26 



Autoři metodických příruček i učebnic českého jazyka pro měšťanské školy užívají 

ve svých textech i termíny, které blíže neobjasňují, proto dnes lze jejich význam pouze 

vyvodit z kontextu. V této kapitole se zaměřím pouze na termíny, které byly běžně 

používány, specifické problémy budou řešeny během analýzy učebnic a v jednotlivých 

glosářích. 

Často tedy byla používána tato, dnes již neužívaná, lingvistická terminologie: 

• „ části řeči" - slovní druhy 
•yi 

• „ nevyslovený podmět" - podmět nevyjádřený 

• „pořádek slov" - slovosled 

• „ rozbor slovní" - určování slovních druhů u slov ve větě 
• „ rozbor větný " - určování větných členů ve větě 
• ^ložená věta" - souvětí.38 

• ^ložené souvětí" - tento termín není v osnovách pro měšťanské školy, 

v dobových didaktikách, ani v učebnicích pro měšťanské školy náležitě definován. 

Z kontextu však lze vyvodit, že „složené souvětí" bylo chápáno jako souvětí, 

které má několik vět (tj. více než dvě) (Žofková, III. díl, 1936). Přesnější 

vymezení je, že „složené souvětí" je takové, které se skládá minimálně ze tří 

vět. Lze tedy říci, že „složené souvětí" odpovídá termínu „složité souvětí" 

z kvantitativního hlediska (tj. skládá se minimálně ze tří vět), tak tento termín 

vymezuje J. Müller ( Müller, III. díl, 1921). 

• „správná mluva " - mluvní projev dle spisovné normy, případně i kodifikace 

• „ větosloví" - viz. výše 

37 V příručce Nákladní pojmy mluvnické při vyučování českému jazyku" (SN, Praha 1945) se objevuje již 
současný termín podmět nevyjádřený. 
38 Toto vymezení se objevuje i v příručce Nákladní pojmy mluvnické při vyučování českému jazyku" (SN, 
Praha 1945) 

27 



3. VÝVOJ UČEBNÍCH OSNOV A PLÁNŮ 

Tato kapitola podává historický přehled vývoje učebních osnov a plánů pro školy 

měšťanské do roku 1939. Zabývá se tím, jak byla výše nastíněná teoretická východiska 

realizována v praxi a zda vůbec našla uplatnění ve vyučování českého jazyka na 

měšťanských školách. 

3.1. OSNOVY PRO MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V DOBĚ RAKOUSKA UHERSKA 

(1869 - 1 9 1 8 ) 

První - „zatímní" - učební osnovy byly vydány ještě pro osmitřídní měšťanské 

školy roku 1870. Ministerským nařízením z 18. května 1874 byly vydány celoříšské (tj. pro 

celé Rakousko-Uhersko) „normální osnovy" pro školy měšťanské. Tyto osnovy obsahují 

hlavní rysy učiva a zároveň nařizují, aby pro každou měšťanskou školu byly v jejich rámci 

vypracovány „osnovy zvláštní", dané místními poměry. Toto pojetí se uplatnilo i 

v pozdějších ministerských nařízeních - z roku 1907 i 1932, jimiž se vyhlašovaly osnovy 

pro školy měšťanské. V roce 1874 bylo stanoveno, že na měšťanské škole se učí 

vědomostem v rozsahu učiva bývalých nižších reálek. 

V Cechách vyšly roku 1877 první učební osnovy pro české osmitřídní měšťanské 

školy s poznámkou, že na samostatných trojtřídních měšťanských školách platí osnova 6., 

7. a 8. třídy škol osmitřídních. Až na to, že tyto osnovy obsahují i text pro vyučování 

českému jazyku jako jazyku vyučovacímu, se téměř neliší od celoříšských osnov z roku 

1874.39 

Hlavní cíle měšťanské školy zůstávaly po následující období beze změny, osnovy 

se však stále zdokonalovaly. A to především po stránce metodické (podle Jana Šafránka, 

1918). Nařízením ze dne 8. června 1883 č. 10.618 ministerstvo vydalo druhé „osnovy 

normální". 

Na českých měšťanských školách měli chlapci v první a druhé třídě celkem 28 

týdně, ve třetí třídě 29. Děvčata měla celkem 26 hodiny týdně ve všech třech třídách.40 

w Chlup, O., Kubálek, J., Uher, J.: Pedagogická encyklopedie, II. díl, Praha 1939, s. 285 
40 Šafránek, J.: Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů. II. svazek 1848-1913, Praha 1918, s. 278 
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tabulka č. 1 

Počet týdenních hodin českého jazyka na školách měšťanských (1883)41: 

I. třída II. třída III. třída 

hod. % hod. % hod. % 

chlapci 4 14,3 4 14,3 3 13,8 

dívky 4 15,4 4 15,4 4 15,4 

Zajímavé je zde srovnání počtu hodin českého jazyka ve třetí třídě ve školách 

chlapeckých (3) a ve školách dívčích (4). Vzhledem k tomu, že důvod tohoto rozdílu není 

v pramenech vysvětlen, lze se pouze domnívat, proč tomu tak bylo. 

Již od první třídy měšťanské školy měli chlapci více vyučovacích hodin týdně než 

dívky. Ve třetí třídě měšťanské školy se tento rozdíl ještě zvýšil (29 chlapci / 26 dívky). 

Důvod byl tedy pravděpodobně ryze praktický; aby rozdíl v počtu vyučovacích hodin ještě 

více nenarostl. Na druhou stranu to ovšem znamenalo i to, že obsah učiva musel učitel se 

svými žáky na chlapeckých měšťanských školách zvládnout rychleji než na dívčích 

měšťanských školách, neboť obsah učiva nebyl zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky 

upravován. 

V dalších kurikulárních materiálech se tento rozdíl již neobjevuje. 

• Zařazení předmětu český jazyk do učebních osnov a jeho cíle 

Předmět český jazyk zařazen byl charakterizován jako předmět povinný a byl 

zařazen do všech ročníků těchto škol. 

Jan Šafránek (1918) nastiňuje obsah mluvnického vzdělávání: „Absolvent 

měšťanské školy poznal v jazyce vyučovacím tvarosloví, větosloví, vnikl naukou o tvoření 

slov v podstatu jazyka, naučil se psáti listy jednací, popisy a líčení, poznal hlavní 

představitele domácího písemnictví novověkého a četbou i výkladem básní získal potřebné 

propravy, aby rozuměl kráse formy. "42 

Takové vymezení obsahu a cílů předmětu vyučovací jazyk zůstalo zachováno i 

v následujících učebních osnovách, které byly vyhlášeny v roce 1907. Právě kurikulární 

materiály první poloviny dvacátého století jsou předmětem analýzy rigorózní práce. 

Osnovy z předchozího období jsou zde zmíněny z důvodu chronologické návaznosti. 

41 Šafránek, J.: Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů. II. svazek 1848-1913, Praha 1918, s. 278 
42 Šafránek, J.: Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů. II. svazek 1848-1913, Praha 1918, s. 276 
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3.1.1. Normální učebné osnovy pro měšťanské školy chlapecké i dívčí (1907) 

Nařízení ministra kultu a vyučování ze dne 15. července 1907, č. 2368, kterým se 

předpisují nové normální osnovy učebné pro měšťanské školy. 

(Platné pro království a země v říšské radě zastoupené, vyjímaje Halič)43 

(Verordnung des Ministers für Kultus und Unterricht vom 15. Juli 1907, Z. 2368, 

womit neue Normallehrpläne für die Bürgerschulen vorgeschrieben werden). 

Třetí „normální osnovy", které platily ještě dlouho po vzniku samostatného 

československého státu, byly vydány dne 15. července 1907 ministerským nařízením č. 

2368. 

Roku 1908 k nim byl připojen text pro vyučování jazyku českému na českých 

školách: ,JVormální osnova učebná pro měšťanské školy chlapecká (C. k. školní 

knihosklad, Praha 1908). 

Zemská školní rada v Čechách je později poněkud upravila (tzv. „Vzorné osnovy 

pro české měšťanské školy z roku 1910"). 

Tyto osnovy jsou, co se týče vymezení obsahu učiva, velmi stručné. Učební látku 

pro jednotlivé předměty pouze nastiňují, podávají ji pouze ve všeobecných obrysech, 

detailně ji nerozpracovávají. Stejně jako pozdější osnovy schválené již v době 

samostatného Československa, jsou osnovami rámcovými, jejichž úprava a detailní 

rozpracování učiva byly v pravomocích nižších orgánů. Každá měšťanská škola měla 

možnost upravit si osnovy podle svých potřeb a s ohledem na požadavky školy, především 

proto, „aby se umožnilo omezení jednotlivých pro tu neb onu školu měšťanskou méně 

důležitých statí učebných ve prospěch jiných důležitějších a tím se zároveň zabránilo 
• * ,,44 

přetíženi žactva. 

Posledně jmenovaný požadavek je jistě požadavkem důležitým a i v současné době 

aktuálním. 

Došlo k úpravě vyučování mateřštině (týdenní hodinová dotace byla zvýšena o 

jednu vyučovací hodinu), zeměpisu a dějepisu, přírodopisu, chemie, přibylo hodin 

geometrie a kreslení. 

43 C.k. školní knihosklad, Praha 1908 
44 Normální osnova učebná pro měšťanské školy chlapecké, C. k. školní knihosklad, Praha 1908, str. I 
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Předmětu „vyučovací jazyk spolu s jednacími písemnostmi" bylo věnováno na 

měšťanských školách chlapeckých i dívčích pět hodin týdně ve všech ročnících (u chlapců 

z celkových 29 v první třídě a celkových 30 ve druhé a třetí třídě; u dívek z celkových 29 

ve všech třídách). 

tabulka č. 2 

Počet týdenních hodin předmětu „vyučovací jazyk spolu s jednacími písemnostmi" 

(1908)4S: 

I. třída II. třída III. třída 

hod. % hod. % hod. % 

chlapci 5 17,2 5 16,7 5 16,7 

dívky 5 17,2 5 17,2 5 17,2 

• Učební osnovy pro vyučovací jazyk spolu s jednacími písemnostmi - s důrazem 

na syntaktické učivo 

Obecný cíl vyučovacího jazyka byl stanoven takto: „Správně čisti a dobře rozuměti 

obsahu i formě četby. Určitě a jistě vyjadřovat i myšlenky ústně i písemně. Skládali jednací 

písemnosti, často se vyskytující v občanském životě se stálým zřetelem ke zvláštním 

okolnostem školního místa a okresu. 

Obeznámit i se s obsažnými a vzornými ukázkami jednoduchých útvarů spisovných 

z novější české literatury, pokud jsou přístupny chápavosti žáků. "4 

V každé třídě bylo učivo rozděleno na tři oddíly: „čtení", „cvičba jazyková" a 

„slohové práce". Syntaktické učivo bylo zahrnuto do druhého z nich: „cvičba jazyková". 

I. třída měšťanské školy 

„ Cvičba jazyková: Rozeznávali jednoduché a složené věty47 vůbec. Jednoduchá věta 

zvláště. Cvičení ústní i písemná, jimiž by žáci nabyli jistoty v užívání tvarů spisovného 

jazyka, se zvláštním zřetelem k místním pokleskům proti jazykové správnosti. (...) 

Znaménka rozdělovači v souvislosti se skladbou. " 48 

45 Šafránek. J.: Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů. II. svazek 1848-1913, Praha 1918, s. 279 
46 Normální osnova učebná pro měšťanské školy chlapecké, C. k. školní knihosklad, Praha 1908, str. 2 

47 složené věty = souvětí 
48 Normální osnova učebná pro měšťanské školy chlapecké, C. k. školní knihosklad, Praha 1908, str. 2 
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II. třída měšťanské školy 

„ Cvičba jazyková: Nacvičili rozličné druhy a tvary jednoduché věty. .Jednoduché souvětí. 

Přímá řeč a nepřímá. (...) Interpunkce v souvislosti se skladbou. " 49 

III. třída měšťanské školy 

,. Cvičba jazyková: Složené souvětí. (...) Nacvičiti interpunkci na tom, co bylo čteno a 
„ 5« 

psáno. 

Jak je z uvedeného výtahu patrné, učivo bylo předkládáno ve velmi hrubých rysech. 

Jednotlivá syntaktická témata nejsou blíže určena, není proto zřejmé, co bylo jednotlivými 

tématy míněno. Zvláště učivo třetí třídy měšťanských škol je pouze naznačeno. 

Termín „složené souvětí je v podstatě synonymem pro termín „složité souvětí" 

z kvantitativního hlediska, tedy takové, které se skládá minimálně ze tří vět. 

Od roku 1903 byly při měšťanských školách, zřizovány čtvrté třídy měšťanských 

škol. Jednalo se o tzv. jednoroční učební kurzy (JUK), které měly rozšiřovat učivo a 

doplňovat znalosti žáků ze školy měšťanské. Jejich počet během první republiky značně 

vzrostl. Existovaly až do roku 1948." 

Učební osnovy pro JUK vydané před vznikem samostatného československého 

státu se mi nepodařilo získat. Mimo jiné také proto, že učební osnovy byly sestavovány pro 

každý kurz zvlášť.52 

49 Normální osnova učebná pro měšťanské školy chlapecké, C. k. školní knihosklad, Praha 1908, str. 2 
50 Normální osnova učebná pro měšťanské školy chlapecké, C. k. školní knihosklad, Praha 1908, str. 2 
M Vašutová, J. a kol.: Kapitoly z pedagogiky, PedF UK, Praha 1998, s. 61 
52 VMŠANO, 1924, seš.6, s. 309n. 
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3.2. VÝVOJ UČEBNÍCH OSNOV PRO MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY PO 

VZNIKU SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

Vzhledem ke změně státoprávních poměrů po roce 1918 souvisejících se vznikem 

samostatné Československé republiky byly vydány v roce 1919 nové učební osnovy pro 

výuku předmětů: vlastivěda, zeměpis a dějepis na školách obecných a měšťanských. 

Učební osnovy pro výuku ostatních předmětů na školách obecných a měšťanských, tedy i 

pro výuku vyučovacího (československého) jazyka, zůstaly zachovány. 

V letech 1923 a 1924 byly vyhlášeny osnovy pro občanskou nauku a výchovu, pro 

tělesnou výchovu, ruční práce chlapecké a dívčí a pro předmět nauka o domácím 

hospodářství. Byly také vydány jednotné zatímní osnovy pro jednoroční učebné kursy při 

měšťanských školách. 

Učebním plánem z roku 1923 byly pouze upraveny počty týdenních hodin pro 

jazyk vyučovací s naukou o písemnostech. 

3.2.1. Učební nlán z roku 1923 

(Výnos MŠANO ze dne 4.srpna 1923, č.92189 -1, o počtu týdenních hodiny vyučovacích 

pro jednotlivé druhy a stupně škol obecných a pro školy občanské 53 ) 

Chlapci měli ve všech třídách měšťanské školy 30 vyučovacích hodiny týdně, 

dívky v první a druhé třídě také 30 hodin týdně, ve třetí třídě o vyučovací hodinu více. 

tabulka č. 3 

Počet týdenních hodin jazyka vyučovacího s naukou o písemnostech (1923): 

I. třída II. třída III. třída 

hod. % hod. % hod. % 

Chlapci 4 13,3 4 13,3 4 13,3 

j Dívky 4 13,3 4 13,3 4 ,2,9 1 

Hodinová dotace pro výuku mateřského jazyka byla oproti osnovám z roku 1907 

snížena o jednu vyučovací hodinu, nicméně obsah učiva se nezměnil. Ke snížení počtu 

hodin předmětu vyučovací jazyk došlo pravděpodobně proto, že narostl počet vyučovacích 

53 VMŠANO, 1923, seš. 8., s. 452n. 
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předmětů (byl přidán předmět občanská nauka), ale celkový počet týdenního hodin měl 

zůstat zachován. K redukci došlo tedy i na úkor hodin vyučovacího jazyka. Učitelé měli 

tedy na zvládnutí stejného množství učiva méně prostoru. 

3.2.2. Osnovy pro jednoroční učebné kurzy, připojené k školám občanským (1924) 

(Výnos MŠANO ze dne 13.června 1924, č. 65.983 - 7.54) 

Jednotné, rámcové, „normální osnovy" pro jednoroční učebné kurzy (JUK) byly 

vydány z důvodu značného rozšíření těchto kurzů („kurzy se staly cenným útvarem 

lidového školství" 35 ) - do té doby byly sestavovány pro každý kurz zvláštní osnovy - a 

také proto, aby se uvedl „soulad do růzností, jímž se jednotlivé kursy dosud od sebe 

lišily"56. Tyto osnovy začaly platit od začátku školního roku 1924/25. 

Ve výnosu byla učitelům garantována určitá volnost při výběru učiva. Bylo však 

řečeno, že „učivo se má prohlubovat, zaokrouhlovat a novým pojetím přizpůsobovat 

potřebám mládeže (...) "5?. 

Pro chlapce bylo stanoveno 29 povinných hodin týdně, pro dívky 32. 

tabulka č. 4 

Počet hodin týdně pro jazyk vyučovací (1924): 

JUK 

hod. % 

Chlapci 4 13,8 

Dívky 4 12,5 

• Učební osnovy pro jazyk vyučovací - s důrazem na syntaktické učivo 

Obecný cíl mluvnického vyučování byl stanoven takto: „Prohloubili a zaokrouhlili 

jazykové vzdělání se zřetelem k potřebám praktického života a zvýšení jeho úrovně 

jazykové kultury, aby žactvo přiměřeně stupni svého povšechného rozvoje duševního 

54 VMŠANO, 1924, seš.6, s. 309n. 
55 VMŠANO, 1924, seš. 6, s. 309 
56 VMŠANO, 1924, seš. 6, s. 309 
57 VMŠANO, 1924, seš. 6, s. 309 
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dovedlo vyjadřovati osobitě své myšlenky ústně i písemně formou logicky spořádanou, 
w r t i <<58 mluvnicky a pravopisně správnou a uhlazenou. " 

Syntaktické učivo bylo zahrnuto do oddílu „ Mluvnice a pravopis" 

„ Z větosloví obšírnější nauka o větě jednoduché, o souvětí, o větě stažené a obvětí. Rozbor 

vět po stránce tvaroslovné a větoslovné.59 (...) Slovosled. (...) ...interpunkce s výklady 

větoslovnými. "6(> 

V tomto vymezení učiva dnes zaujme především termín „věta stažená" a termín 

„obvětí". Ani jeden z nich se v současné školské praxi již nepoužívá. 

Ačkoli termín „věta stažená" vypadá složitě, jde vlastně jen o zdůraznění ekonomie 

ve vyjadřování: opakující se větný člen použijeme ve větě pouze jednou ovšem tak, aby 

nebyla porušena logika výpovědi. 

„Obvětí" neboli „perioda" (starší termín) definuje Jan Gebauer jako „souvětí 

dvoučlenné, jehož členové oba jsou více méně složení a souměrní. Nejčastěji bývá perioda 

souvětí podřadné, kde člen první (předvětí) je podřízen druhému (závětí), ale také bývají 

oba členové složeni souřadně. Předvětí od závětí dělíme dvojtečkou." 61 

Tyto osnovy jsou prvními osnovami pro jednoroční učebné kursy platné 

celoplošně. Byl jimi bezpochyby učiněn pokrok ve vzdělávání v těchto kursech, neboť 

obsah učiva byl osnovami vymezen přesněji. Vzhledem k tomu, že se osnovy staly pro 

jednoroční učebné kurzy při měšťanských školách závazné, došlo i k sjednocení obsahů 

učiva jednotlivých učebních kurzů. 

3.2.3. Učební plán z roku 1926 

(Výnos MŠANO ze dne 4. července 1926 o počtu týdenních hodin vyučovacích na 

školách občanských('2) 

Počet hodin pro vyučovací předměty byl upraven v roce 1926. Chlapci měli ve 

všech ročnících 28 vyučovacích hodin týdně, dívky 29 hodin týdně. Pro výuku mateřského 

58 VMŠANO, 1924, seš.6, s. 310 
59 včtoslovný rozbor = určování větných členů 
60 VMŠANO, 1924, seš. 6, s. 310 
61 Gebauer, J.: Historická mluvnice jazyka českého, IV., Praha 1929, s. 75n 
62 VMŠANO, 1926, seš.7, s. 220n. 
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jazyka byla přidána jedna vyučovací hodina týdně pro žáky první třídy pravděpodobně 

kvůli neuspokojivým výsledkům zvláště v pravopisném učivu (viz. níže). 

tabulka č. 5 

Počet hodin týdně pro jazyk vyučovací s naukou o písemnostech (1926): 

I. třída II. třída III. třída 

hod. % hod. % hod. % 

Chlapci 5 17,9 4 14,3 4 14,3 

Dívky 5 17,2 4 13,8 4 13,8 

Pro výuku českého jazyka (a dalších vyučovacích jazyků) byly stanoveny 

následující pokyny: „Ve vyučovacím jazyce budiž užito přidaných hodin hlavné k tom, aby 

žáci nabyli dobrého základního pravopisu. " 63 Jinak se obsah učiva nezměnil. 

3.2.4. Normální učební osnovy pro školy měšťanské (1932) 

(Výnos MŠANO ze dne 9. června 1932, č. 69.485-1, jímž se stanoví normální učebné 

osnovy pro měšťanské školy.M) 

Vývoj učebních osnov pro měšťanské školy souvisel s již zmiňovanými snahami o 

sblížení této školy s nižší školou střední. Výsledkem úsilí byl „Návrh normálních osnov 

pro měšťanské školy" zveřejněný 1931. Po jeho přepracování a úpravě 65 vyšly roku 1932 

nové učební osnovy pro měšťanské školy a zároveň byly vyhlášeny nové osnovy pro 

jednoroční učebné kursy, které byly připojeny k měšťanské škole jako čtvrtý ročník. 

Podle nových „normálních učebních osnov" se začalo na měšťanských školách 

vyučovat od školního roku 1933/1934, a to postupně od první třídy, takže ve školním roce 

1935/1936 se podle těchto osnov vyučovalo již ve všech třídách měšťanské školy. Školy, 

63 tamtéž 
64 Věstník MŠANO 1932, seš. 6, ,s. 88n. 

„V. Příhoda vypracoval 1931 návrh normálních osnov pro měšťanské školy, v něm: byly uplatněny zásady, jimiž 
se řídily pokusné měšťanské školy. Směřovaly k jednotné škole, ale nemohly ji uskutečnit pro odchylný právní 
základ škol měšťanských a nižších středních. Proti návrhu normálních osnov vznikl značný odpor. Jeho teoretický 
základ odmítal zvi. prof. O. Chlup ve spise „O školu měšťanskou" velká většina učitelstva měšťanských škol zase 
prohlašovala, že není prakticky proveditelný. Proto uložilo MŠANO Příhodové komisi, aby návrh přepracovala. 
Potom jej MŠANO ještě samo upravilo a po dohodě se zástupci učitelstva tento upravený text vyhlásilo výnosem z 
9. 7. 1932 jako „Normální učební osnovy pro měšťanské školy ".a zároveň vyhlásilo normální učební osnovy pro 

jednoroční učebné kursy, připojené k měšťanským školám." - Chlup, O., Kubálek, J„ Uher, J.: Pedagogická 
encyklopedie, II. díl, Praha 1939, s. 285 
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které se dobrovolně přihlásily, měly však možnost podle těchto osnov vyučovat již od 

školního roku 1932/1933. 

Stejně jako předcházející rakousko-uherské učební osnovy (1874 - první 

„normální učební osnovy"; 1883 - druhé „normální učební osnovy"; 1907 - třetí 

„normální učební osnovy") i tyto (1932) předkládaly učivo jen v základních rysech. Jak už 

bylo uvedeno právě tento fakt byl charakteristickým rysem „normálních osnov". 

I tentokrát ministerstvo školství a národní osvěty doporučovalo, aby si každá 

měšťanská škola sestavovala své zvláštní učební osnovy. Ty musely být samozřejmě 

vytvořeny v rámci normálních osnov, ale zároveň dávaly jednotlivým měšťanským 

školám možnost přizpůsobit výběr a uspořádání učiva požadavkům a potřebám žáků i 

individuálním poměrům v dané škole i místě, kde se nacházela. (Tento fakt je zajímavý 

především ve srovnání s poválečnými osnovami, které byly naopak zpracovány velmi 

detailně a neumožňovali školám ani učitelům žádné úpravy). Na dodržování normálních 

osnov při sestavování zvláštních dohlíželi školní inspektoři. 

V těchto učebních osnovách byla charakterizována měšťanská škola a byly také 

specifikovány její cíle a úkoly. Měšťanská škola měla mít účelnou organizací výchovy a 

vyučování umožnit žákům, aby získali ucelené vyšší vzdělání, než jaké poskytovala škola 

obecná, a připravovat je k dalšímu vzdělávání. V podstatě však tato charakteristika 

vycházela z předchozích legislativních materiálů, nebylo tudíž sděleno nic nového. 

Ve výnosu ministerstva školství a národní osvěty byly také stanoveny vyučovací 

metody a zásady. Bylo řečeno, že volba metod je svobodná v mezích zákonů, jimiž je 

určen přirozený vývoj mládeže. I ministerstvo si uvědomovalo nedostatky školství a 

vyučovaní (nepochybně i pod vlivem probíhající reformy školství, prováděné především 

„zdola", tj. od učitelů), a proto zdůrazňovalo: „měšťanskou školu je třeba osvobodit od 

didaktického materialismu, který pěstuje vědění pro vědění a mnoho vědomostí místo jejich 

jakosti, a vést ji k uskutečňování zásad činné školy. Zvláště se mají zdůrazňovat vědomosti 

a dovednosti, které mají význam pro rozvoj žákových schopností a pro potřeby praktického 
, ..66 života. 

Byla zdůrazňována ekonomičnost a účelovost práce („totéž učivo se neprobírá 

souběžně v různých předmětech a znova v jednotlivých letech"), proto se prosazovalo 

lineární uspořádání učiva (toto uspořádání se projevilo například v učebnicích L. Žofkové 

- B. Tožičky), žák měl používat dovedností a vědomostí, kterých se už naučil, při každé 

66 VMŠANO, roč. 1932, str. 90 
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vhodné příležitosti. Učební předměty měly být proto ve vzájemných účelných vztazích a 

předměty jako vyučovací jazyk, občanská výchova, tělesná výchova měly funkci 

zastřešujících předmětů. Měly funkci být „didaktickým principem", který se měl prolínat 

celým vyučováním67. 

Tyto požadavky jsou znovu výrazně vyzdvihovány v dnešní době. V rámci diskuze 

o rámcových vzdělávacích programech se de facto nemluví o ničem jiném, než o účelnosti 

vyučování, o mezipředmětových vztazích, o průřezových tématech a činnostech v rámci 

daného stupně školy. 

Učební osnovy pro vyučovací jazyk s naukou o písemnostech (v prvních třech třídách 
měšťanské školy) - s důrazem na syntax (1932) 

Předmětu bylo v první a druhé třídě měšťanské školy věnováno pět vyučovacích 

hodin (z celkových 30 pro chlapce a 31 pro dívky), ve třetí třídě pak hodiny čtyři (z 

celkových 30 pro chlapce a 32 pro dívky). 

tabulka č. 6 

Počet hodin týdně pro jazyk vyučovací s naukou o písemnostech (1932): 

I. třída 11. třída III. třída 

hod. % hod. % hod. % 

Chlapci 5 16,6 5 16,6 4 13,3 

Dívky 5 16,6 5 16,1 4 12,5 

Obecné úkoly tohoto předmětu byly stanoveny následovně: 

„ Žák se má naučili jasně, jednoduše a správně vyjadřovati. Má se v něm probuditi 

láska k literatuře a vytvořili schopnost, aby rozuměl obsahu a formě slovesného díla a 

dovedl z něho náležitě těžit i. 

Celkový úkol vyučovací v každé třídě tvoří jednotu, jejíž jednotlivé složky spolu úzce 

souvisejí a doplňují se. " 68 

V rámci mluvnice a slohu jsou stanoveny následující cíle: „Základní znalost stavby 

mateřského jazyka. Bezpečné a vědomě správné užívám všech výrazových prostředků po 

stránce formální i obsahové (pravopisu, skladby a slovníku). "69 

67 VMŠANO, roč. 1932, str. 90 
68 VMŠANO, 1932, seš. 6, str. 9In. 
69 VMŠANO, 1932, seš. 6, str. 92 
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I.třída měšťanské školy 

„ Mluvnice a pravopis. Jednoduchá věta. Pojem souvětí, věty hlavní a vedlejší. Povšechné 

poučení o interpunkci. Žáci poznávají na jednoduchých příkladech větné členy.(...) 
r o r 70 

Utvrzují se pravopisné zvyky a mluvnicky se odůvodňují. " 

II. třída měšťanské školy 

„Mluvnice a pravopis. Hlavní a vedlejší věta. Podřadné a souřadné souvětí. (...) 

Zkracování vět přechodníkem. (...) "71 

III. třída měšťanské školy 

„Mluvnice a pravopis. Slovný72 a větný rozbor73 jednoduchých souvětí. (...) 

Interpunkce. "74 

Učivo bylo těmito osnovami vymezeno podrobněji něž v osnovách z roku 1908, 

přesto je nadále podáno v hrubých rysech. Vzhledem k tomu, že JUK se těmito osnovami 

stává čtvrtým ročníkem měšťanské školy, je učivo rozloženo do čtyř ročníků místo do tří. 

Převážná část syntaktického učiva byla prezentována v prvním a druhém ročníku 

měšťanské školy. 

Předností těchto osnov byla nadále možnost přizpůsobit obsah učiva místním 

podmínkám a požadavkům. 

3.2.5. Učební osnovy pro jednoroční učebny kurz (1932) 

(Výnos MŠÁNO ze dne 9.června 1932, č. 71.393/32-1/1, jímž se vyhlašují normální 

učebné osnovy pro jednoroční učebné kursy připojené k měšťanským školám.75 ) 

Osnovy byly v podstatě úpravou osnov pro JUK z roku 1924 tak, „aby organicky 

navazovaly na učební osnovy měšťanských škol a vhodně je doplňovaly a rozšiřovaly. " 76 

Osnovy měly usnadnit žákům JUK přechod do odborných a středních škol a také „vyhovět 

70 VMŠANO, 1932, seš. 6, str. 92n. 
71 Věstník MŠANO, 1932, seš. 6, str. 92n. 
72 slovný rozbor = určování slovních druhů ve větě 
73 větný rozbor = určování větných členů ve větě 
74 Věstník MŠANO, 1932, seš. 6, str. 92n. 
75 VMŠANO, 1932, seš. 6, str. 114n. 
76 VMŠANO, 1932, seš. 6, str. 114 
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místním a krajovým potřebám a požadavkům praktického života" . Osnovy byly jednotné 

pro všechny učebné kurzy v Československu, což je změnou oproti osnovám starším, které 

nechávaly jednotlivým učebným kurzům velké pravomoci a samostatnost při tvorbě 

učebních osnov. 

Úpravy hodinových dotací byly vzhledem k potřebám místním a krajovým možné 

pouze se souhlasem příslušných orgánů, ovšem počet hodin vyučovacího jazyka a počtů 

musel zůstat nezměněn. 

Celkem bylo stanoveno 30 povinných vyučovacích hodin pro chlapce a 32 

povinných hodin pro dívky. 

Počet hodin týdně pro jazyk vyučovací s naukou o písemnostech (1932): 

tabulka č. 7 

JUK 

hod. % 

Chlapci 5 16,6 

Dívky 5 15,6 

Počet hodin pro vyučovací jazyk byl oproti posledním osnovám z roku 1924 zvýšen o 

jednu hodinu. 

• Učebné osnovy (1932) pro předmět vyučovací jazyk s naukou o písemnostech -

s důrazem na syntax 

,, Úkol: Zdokonalovali praktické ovládání vyučovacího jazyka slovem i písmem, zvyšovali 

porozumění pro krásy jazyka a literatury. 

Mluvnice a pravopis. Rozbor složených souvětí. Pořad slov ve větě 78. Zvláštnosti v členění 

větném. Přehled mluvnické soustavy, pokud je jí prakticky třeba k správnému psaní a 

ústnímu vyjadřování. "79 

Osnovy z roku 1932 pro měšťanské školy a pro JUK platily až do roku 1945. Obsah 

učiva pro jednotlivé ročníky měšťanských škol zůstal de facto nezměněn, učivo podlehlo 

77 VMŠANO, 1932, seš. 6, str. 114 
78 pořad slov ve větě = pořádek slov ve větě; slovosled 
79 VMŠANO, 1932, seš. 6, str. 116 
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ovšem ideologické úpravě (nacistické a později komunistické) a také byly výrazně 

upraveny počty hodin mateřského jazyka (v době protektorátu značně sníženy, v období po 

roce 1945 naopak zvýšeny). Detailní rozbor tohoto období však již není předmětem této 

práce. 

3.2.6. Přehled počtu hodin českého jazyka v učebních plánech daného období (pro 

chlapce) 

1 9 3 2 

1 9 2 6 

1 1 9 2 3 

1 9 0 7 

1 8 8 3 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
% 

J I I I I I I L 

1 
1 

J 

• JUK 

• III. třída 

• II. třída 

• I. třída 

Jak je z uvedeného grafu patrné procentuálně největší zastoupení hodin českého 

jazyka měli chlapci v I. třídě v roce 1926. Pro všechny tři třídy jsou však hodnoty vysoké 

v osnovách z roku 1907, kdy žáci měli pět vyučovacích hodin mateřského jazyka týdně. 
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3.2.7. Přehled počtu hodin českého jazyka v učebních plánech daného období (pro 

dívky) 

1 9 3 2 

1 9 2 6 

I 1 9 2 3 

1 9 0 7 

1 8 8 3 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

% 

J I I I I I L 
1 

— n m j 'J 
i 

i i 
i 

I I I I I I I 

• JUK 
• III. třída 
• il. třída 
• I. třída 

Z tohoto grafu lze vyčíst, že procentuální zastoupení hodin českého jazyka 

v učebních plánech z roku 1883 a 1907 bylo shodné ve všech třídách dívčích měšťanských 

škol. V roce 1907 měly však hodiny mateřského jazyka větší procentuální zastoupení, tedy 

stejně jako v učebních plánech pro chlapce. Procentuálně nejvyšší zastoupení měly hodiny 

českého jazyka v plánech pro dívky v roce 1907 (ve všech třídách 17,9%) a v první třídě 

v učebním plánu z roku 1926 (taktéž 17,9%). Procentuálně nejmenší zastoupení měl 

předmět český jazyk ve třetí třídě měšťanských škol v učebním plánu z roku 1932, kdy 

měly dívky čtyři hodiny týdně. 

Stejně jako v chlapeckých třídách se počty hodiny mateřského jazyka v průběhu 

vývoje proměňovaly. Nikdy však nebyly méně než čtyři hodiny, jako tomu bylo u chlapců 

(III. třída měšťanské školy roku 1883). 

Závěrem lze říci, že počet hodin českého jazyka ve sledovaném období odpovídá 

počtu hodin českého jazyka na současných základních školách. Dnes se počet hodin týdně 
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pohybuje v rozmezí čtyři až pět hodin. Stanovení tohoto počtu je kompetencích ředitele 

školy. 
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4. DIDAKTICKO - METODICKÉ POSTUPY PŘI VÝUCE SYNTAXE NA 

MĚŠŤANSKÝCH ŠKOLÁCH 

Výuce syntaxe („větosloví"; skladby) na měšťanských školách byla věnována 

dostatečně velká pozornost v metodických příručkách pro studenty učitelských ústavů, které 

připravovaly pedagogy pro měšťanské školy, i pro učitele již v praxi působící. 

Většina autorů těchto metodických manuálů kladla na syntax velký důraz. Autoři 

udávali důvody, proč je důležité vyučovat skladbě, předkládali řadu pokynů, navrhovali 

didakticko-metodické pokyny při výuce syntaxe. 

Při výběru metodických příruček tohoto období jsem se soustředila především na ty, 

které využívali studenti učitelských ústavů. 

Učitelské ústavy byly podle slov K. Nováka (1914)80 vyvrcholením tehdejšího 

národního školství. Nejvíce studentů přicházelo na učitelské ústavy z měšťanských škol. 

Úkolem učitelských ústavů bylo připravovat nové učitele pro „národní školy" (termínem 

„národní školy" se zde nemyslí žádný stupeň primárního školství, ale v podstatě celá povinná 

školní docházka, tedy školy obecné a školy měšťanské - pozn. A. N.). Tyto ústavy tedy 

nepřipravovaly studenty, narozdíl od škol středních, na vysokoškolské studium. 

Metodické příručky, které jsem podrobila analýze, jsou zde uvedeny chronologicky. 

4.1. E. RUFER: .SPECIÁLNÍ METHODIKA JAZYKOVÉHO VYUČOVÁNÍ PRO 

KANDIDÁTY UČITELSTVÍ" 

(1905; 3. vydání, Kutná Hora) 

Ve čtvrtém ročníku se studenti učitelských ústavů seznámili s metodickou příručkou 
i* 81 

Engelberta Rulera. Publikace vyšla poprvé v roce 1903 v Poličce. Přestože tato publikace 

vyšla před vymezeným rokem 1907, zahrnuji ji do své práce, neboť byla známa a rozšířena na 

učitelských ústavech i v období po vzniku samostatného Československa. 

Tato metodická příručka je věnována především učitelům obecných škol, nicméně 

předpokládám, že byla učební pomůckou i pro učitele škol měšťanských. 

80 Novák, K.: O vyučování mluvnickém na ústavech učitelských a školách národních, 1914, s. 3 
81 Smejkalová, M.: Vyučování českému jazyku na středních školách v letech 1918 - 1939, UK - PedF, v tisku. 



V úvodu knihy autor vymezuje řeč a jazyk, zabývá se jazykovými tématy: „řeč 

mateřská", Jazyk spisovný a dialekty", ale i didaktickými tématy: „úkol vyučování 

jazykového". Příručka je rozdělena na kapitoly: Řeč ve škole obecné", ,,/ij Čtení", ,,C) 

Nauka a cvičení jazyková'"' a „Dj Ukázky jazykového vyučováni 

Problematice syntaxe se věnuje v oddílu „Mluvnice", který je společně s oddílem 

„Pravopisná „Vyučování slohové" začleněn do kapitoly „Nauka a cvičení jazyková". 

V této kapitole Rufer vymezuje také účel „vyučování mluvnického". Z textu je patrné, 

že je příznivcem teorie agramatismu tak, jak ji v prosazoval Antonín Janů (viz. výše). Právě 

na něho odkazuje a cituje z jeho díla. Rufer říká, že mluvnice je zapotřebí pouze tehdy, je-li 

nutná ke „správnému vyjadřování ústnímu a písemnému". Co rozumí pod pojem „správné 

vyjadřováni, to již nedefinuje. Můžeme se však domnívat, že „správné" odpovídá 

„spisovnému", tedy tomu, co bylo kodifikováno. 

Kromě Antonína Janů Rufer ve své příručce upozorňuje i na další díla zabývající se 

metodikou jazykového vyučování. Zmiňuje Jana Mrazíka („O vyučování jazyku mateřskému 

na školách obecných", 1885), Jana Lepaře („O některých sporných věcech gramatických", 

1889), Karla Vorovku („Speciální metodika vyučování jazyku mateřskému", 1889) a G. A. 

Lindnera („Encyklopedická příruční kniha nauky vychovatelské", 1884). 

Syntaktická témata jsou v publikaci vyložena v kapitole „Včtosloví" (tento termín není 

v textu vysvětlen). Rufer nejprve shrnuje „dosavadní neúspěchy" ve výuce větosloví a 

konstatuje, že vyučování syntaxe („v žádném odvětví vyučování jazykového nebyly výsledky 

tak smutné") přinášelo zatím „smutné výsledky". Příčiny vidí následující: „s větoslovím se 

začínalo příliš záhy", „bylo ho zbytečně mnoho", „učilo se mu příliš vědecky", „větosloví 

míchalo se s rozbory tvaroslovnými". 

Návody, jak vyučovat skladbu, vykládá Rufer v textu pod názvem „Kterak větosloví 

uč i t i". Na začátku výslovně říká, že větosloví na obecné škole je třeba vyučovat bez definic. 

Jak má probíhat vyučování syntaxe na měšťanských školách, neuvádí. Na obecné škole tedy 

po žácích učitel neměl požadovat ani definice větných členů, ani to, čím jsou vyjádřeny, 

neměl po nich požadovat definování termínů jako je věta hlavní, věta vedlejší, souvětí 

souřadné, podřadné apod. Také neměl žáky učit vyjmenovávat spojky souřadné a podřadné. 

„Neboť to všechno jsou věci zbytečné" ,X2 

82 Rufer, E.: Speciální metodika jazykového vyučování, 1905, s. 64 
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Rufer doporučuje skladbu učit v souvislosti se čtením, aby žák „čtenému dokonale 

porozuměl nebo aby vlastním přemýšlením se dohadoval jádra myšlenky". Učitel by měl 

žákům pomoci kladením vhodných otázek, a tak si vlastně připravovat „půdu k pozdějším 

rozborům". Ke kladení otázek nepotřebuje učitel, podle Rufera, žádný termín, neboť tato 

metoda je přirozená a žáci se brzy naučí sami ptát „o kom neb o čem ve větě se mluví, co se o 

něm neb o tom povídá". Tímto vlastně upřednostňuje tzv. otázkovací metodu, kterou 

navrhovali i jiní didaktikové a autoři učebnic (A. Janů, J. Müller). 

Zvláště upozorňuje na to, aby učitel nepožadoval po žácích „dvojitou pádovou 

otázku", např. „Koho, co mají sousedé?", neboť, podle Rufera, ,je to praošklivý školácký 

způsob", je to nepřirozené, nikdo takto nemluví. Učitel by měl naučit žáky rozeznávat pády 

jinak, například použít podstatné jméno jiného rodu nebo připojit k substantivu adjektivum, 

číslovku nebo zájmeno. Upozorňuje také na nesprávný slovosled v tázacích větách, kdy tázací 

zájmeno stojí na konci věty. „Tak u nás také nikdo nemluví. Jenom dítě školou pokažené 

otáže se: Sousedé mají co? " 

Současné metodiky zaujímají k této problematice podobný postoj. Marie Čechová 

píše, že otázky napomáhají určit větný člen, ale nelze se jimi mechanicky řídit. Ve všech 

případech při určování větných členů je nutné se řídit znaky mluvnickými a významovými.83 

Rufer také zdůrazňuje, aby žáci odpovídali na otázky celým větným členem, třebaže 

rozvitým, např. „Co mám? Krásné šaty. Kdo se kazí ve společnosti zlých? Dobré děti. (...)" 

Děti by se neměly naučit „vykusovati" pouze jednotlivá slova, neboť je to, podle Rufera, 

nelogické. S tímto požadavkem lze i dnes souhlasit. 

Pro nižší i střední stupeň škol (tedy pro obecné a měšťanské školy) doporučuje autor 

především metodu „mluvních cviků". I tu prosazoval Antonín Janů a prakticky ve svých 

učebnicích realizoval Josef Müller. Podle Rufera „mluvními cviky" „očišťujeme dětskou řeč, 

probouzíme a tříbíme smysl pro správnost a lahodu, pěstujeme úsudek a vzděláváme 

rozum. 

Lze říci, že Ruler spatřoval význam vyučování syntaxe především v souvislosti se 

čtením, hlasitým čtením, přednesem, s frázováním textu na logické celky. „Větosloví" 

přispívá také k poznání interpunkce. Říká však také, že nejenom znalost „větosloví" naučí 

žáky správně používat interpunkci, velký vliv má podle něho učitelova mluva: Jest 

především potřebí, aby učitel vzdělával sluch žáků mluvou zřetelnou, živou, učlenčnou, tak 

83 Čechová, M., Styblík, V.: Čeština a její vyučování, 1998, s. 142 
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aby správnými přestávkami a zabarvením hlasu málem ukazoval, kde které znamení 

interpunkční by položil, kdyby se totéž napsalo. Bude-li důsledně - nikdy a nikde proti tomu se 

neprohřešuje - lak mluvili, budou i děti řeč jeho napodobovali a naučí se v písemných 

pracích užívali větoslovných znamének lépe a jistěji nežli všemi pravidly větoslovné iheorie. " 

Lze se domnívat, že tato, velmi idylická, představa nepřinášela v praxi požadované výsledky. 

Na závěr partie věnované syntaxi se věnuje otázce, jak znázorňovat větný rozbor. 

Upozorňuje především na to, že zápisy je nutno sjednotit, tedy používat stejné symboly a 

značky, aby nedocházelo k neporozumění a aby byl význam všech používaných „ š i f e r ' žákům 

jasný. 

Rufer doporučuje tento postup při větném rozboru: 

1. Slova ve větě se označí pouze počátečními písmeny, „aby se brzy napsala a na jedinou 

řádku vešla. " Toto je důležité pro „názorný a společný vzor". 

2. Věta se rozdělí čárou na „část podmětovou" a na „část přísudkovou". Nevyjádřený podmět 

(tj. v jeho terminologii „není-li podmět vysloven"), se označí před větou tečkou nebo nulou. 

3. Rozbor věty se začne od nákladního slova podmětového" (termín dle III. mluvnice 

knihoskladnř4) a „přísudkového". Tyto dva členy se spojí křivkou. 

4. Poté se vyhledávají a určují rozvíjející větné členy. Rufer nechává na učiteli, na jeho 

„psychologickém stanovisku", zda začne rozbor od nákladního slova podmětového nebo 

přísudkového ". 

Zajímavé je vymezení terminologie, se kterou se setkáváme i u jiných autorů (srov. T. 

Glos). Pro zjednodušení doporučuje Rufer nazývat nákladní slovo podmětové" nákladem 

podmět u" a nákladní slovo přísudkové" nákladem prísudku"*5. „Základ podmětu" tak 

odpovídá termínu podmět, nákladpřísudku" pak termínu přísudek. 

5. Závislost větných členů se označí spojením „pěknou, pružnou křivkou". 

6. Teprve na konci tohoto postupu upozorňuje Rufer na to, jak tvořit otázky: ty se sestrojí ze 

slov, která se již rozebrala (tedy jsou spojena čarou). Žák tak, podle Rufera, jasně vidí, co se 

již rozebralo, a proto sestrojuje otázky jistěji a snáze. 

84 III. mluvnice knihoskladní = Šťastný, J.: Mluvnice pro školy obecné, díl 3., C. k. školní knihosklad, Praha 
1893 

85 podtrhla A. N. 
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Na závěr svého syntaktického výkladu zařazuje příklad větného rozboru. Upozorňuje, 

že k takovému rozboru by se mělo dospět až po „hojných cvičeních". V tomto rozboru je ale 

de facto nedodržuje zcela přesně terminologii, kterou zavedl v předchozím výkladu. Nemluvil 

například vůbec o podmětu a přísudku (tyto termíny nejsou výše vůbec definovány), používal 

však logické označení pro podmětovou a přísudkovou část vět „podměíová část a 

„přísudková část. V konkrétním rozboru tyto termíny už ale nepoužívá, naopak užívá 

termínů „podmet" a „přísudek". Tedy „podmět" zde odpovídá „podmětové části věty" („Pěkné 

slovo") a „přísudek" zde odpovídá „přísudkově části vety" („železná vrata otvírá"). V rozboru 

jsou použity také termín nákladní slovo předmětové". 

Pro úplnost zde ponechávám celý rozbor jednoduché věty: Pěkné slovo železná vrata 

otvírá. 

Přečtená věta jest jednoduchá rozvitá. 

Podmět jest: Pěkné slovo; přísudek: železná vrata otvírá. 

Základ podmětu jest: slovo; základ přísudku: otvírá. 

Při tom se tážeme: Co otvírá slovo? 

Odpověď: železná vrata. To je rozvitý předmět ke slovesu otvírá: základní slovo předmětové 

je: vrata. 

Při tom se tážeme: Jaká vrata slovo otvírá? 

Odpověď: železná. Slovo železná jest přívlastek k podst. jm. vrata. 

Při tom se tážeme: Jaké slovo otvírá železná vrata? 

Odpověď: pěkně. Slovo pěkné je přívlastkem k podst. jm. slovo. 

Autor také poznamenává, že tento postup znázorňování lze uplatňovat i při rozboru 

souvětí, ale vzhledem k tomu, že v obecné škole (podle autora) se vyučuje především syntax 

věty jednoduché, neuvádí žádný rozbor souvětí. Na obecné škole stačí, když se žáci naučí 

rozeznávat souvětí od věty jednoduché tak, že dokáží vyhledat alespoň dva určité slovesné 

tvary. 

Na závěr vyjadřuje autor naději, že budoucí osnovy ustoupí od požadavku, aby „ žáci 

rozeznávali rozvíjející členy; přívlastek, podmět, doplněk atd., protože to jsou učené theorie, 

jichž v praktickém životě nepotřebuje nikdy nikdo. " Této „theorii" lze podle autora naučit na 

vyšších stupních škol (tj. na měšťanských a středních školách) snadno a za několik hodin. 

S čímž by se dalo souhlasit za předpokladu, že právě z nižších stupňů si žáci přinesou ucelené 

a zažité základy české syntaxe. 
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4.2. K. NOVÁK: „O VYUČOVÁNÍ JAZYKU ČESKÉMU NA ŠKOLÁCH 

MĚŠŤANSKÝCH" 

(Metodické poznámky a rozvrhy učiva k 3. vydaní Gebauerovy „Mluvnice české 

s naukou o slohu a literatuře", upravené pro měšťanské školy) 

(1906; Praha, nákladem Unie) 

Karel Novák byl žákem Jana Gebauera. Jak sám píše v této publikaci, učil se u něho 

vědecké práci, excerpoval pro jeho velkou práci řadu staročeských rukopisných textů. Pro 

školy měšťanské přepracoval jeho mluvnici českou, později napsal k této mluvnici i 

cvičebnici. 

Martina Smejkalová86 uvádí, že metodiky Karla Nováka nepatří sice mezi metodické 

texty nejkvalitnější, ale neopominutelné jsou proto, že byly v meziválečném školství téměř 

výhradními „učebnicemi didaktiky českého jazyka" pro studenty učitelských ústavů. Pokud se 

tedy učitelé měšťanských škol s nějakými metodickými názory na výuku syntaxe setkávali, 

byly to vedle starších názorů Tomáše Glose a Engelberta Rufera, právě názory Karla Nováka. 

Metodická příručka „O vyučování jazyku českému na školách měšťanských" je 

velmi útlá kniha. Novák se v ní stručně zaměřuje na to, jak vyučovat mluvnici a pravopis, jak 

vyučovat sloh, „písemnictví" (tedy literární učivo). Podává i stručný výklad o tom, jak by 

měla vypadat učebnice pro jazykové vyučování. V závěru knihy pak podává přehled rozvržení 

učiva tak, jak jej sám navrhuje. Upozorňuje na to, že tyto rozvrhy mají být pouze vzorovými 

příklady a každý učitel si je má samostatně upravit podle místních poměrů i podle svého 

vlastního přesvědčení, (str. 12) 

Novák upozorňuje především na to, že základem úspěchu mluvnického vyučování je 

stálé procvičování. Procvičováním si žák upevňuje mluvnická a pravopisná pravidla. Ta tedy 

nelze podceňovat, ale také nemají být účelem mluvnického vyučování, (str. 2) Podle Nováka 

je cílem mluvnického vyučování na měšťanské škole to, aby ,Jáci nepsali věty kusé („věta 

kusá" - v dnešní terminologii elipsa, pozn. A. N.), bez podmětu nebo přísudku, nesmyslné 

atp." (str. 3) 

V Novákově publikaci se dočteme, jakou metodou by měl učitel i žáci pracovat se 

středoškolskou učebnicí českého jazyka Jana Gebauera: ,Mluvnice česká s naukou o slohu a 

literatuře pro školy měšťanské", kterou Novák upravil pro potřeby měšťanské školy. 

86 Smejkalová, M.: Vyučování českému jazyku na středních školách v letech 1918 - 1939, UK - PedF, v tisku. 
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Aby žáci rychle dospěli k poznání příslušného mluvnického pravidla, má učitel 

uvádět mnoho příkladů, nejvýše jeden z nich ovšem napsat na tabuli, ostatní má s žáky 

rozebírat ústně. Právě rozborem čtených příkladů mají žáci za pomoci učitele dopět k poznání 

daného mluvnického pravidla. „Potom čtou žáci pravidlo sami memorují je i s příslušným 
87 • • o 

příkladem hromadně i po jednotlivú asi % hodinyTeprve poté, co si žáci tímto způsobem 

pravidlo osvojí, lze přistoupit k vypracování cvičení v učebnici. Učitel by měl z učebnice 

vybírat vhodná cvičení s ohledem na čas i schopnosti žáků. Učiteli je ponechána i volba, 

jakou formou budou žáci cvičení vypracovávat (ústní, písemnou). 

Na základě výkladu metod lze soudit, že Novák v učebnici podle Jana Gebauera 

z hlediska myšlenkových operací doporučoval obě metody: dedukci i indukci. 

V této metodické příručce k učebnici „Dra Jana Gebauera mluvnice česká s naukou 

o slohu a literatuře pro školy měšťanské" (1893, 1895) třídí autor cvičení, která byla 

v učebnici používána na tyto druhy (str. 5): 

1. podle toho, která disciplín jazykového vyučování se má procvičovat: „cvičení mluvnická" 

- žáci se cvičí v základních mluvnických vědomostech, „cvičení mluvní" - jimi se procvičuje 

spisovná „mluva" a „cvičenípravopisná"; 

2. podle formy zpracování: „cvičení ústní" a „cvičenípísemní-'-, 

3. podle způsobu vypracování: „cvičení doplňovací"-, 

4. podle míry procvičování poznatků: „cvičení návodná" - v podstatě mechanické nacvičení 

pravidla pomocí řady stejnorodých příkladů a „cvičenízkušebná" - v nich žáci již samostatně 

mají užívat zvládnuté pravidlo; 
5. „opakovací cvičení" slouží k procvičení již dříve zvládnutých jednotlivých pravidel. 

Vzhledem k tomu, že učebnice pro měšťanské školy Karla Nováka jsem v rámci 

rigorózní práce nepodrobila analýze, neuvádím zde žádné konkrétní příklady. Důkladnější 

analýza a srovnání bude předmětem dalšího studia. 

Na základě studia metodické příručky lze ale říci, že užívaná cvičení v učebnici Karla 

Nováka jsou různorodá, že slouží různým účelům a nabízejí možnost volby cvičení s ohledem 

na potřeby konkrétní školní třídy či konkrétního žáka. 

V této metodické příručce se nesetkáme s žádným detailním návodem, jak vyučovat 

syntax na měšťanských školách. Objevuje se zde pouze jedno důležité upozornění -

87 Novák, K.: O vyučování jazyku českému na školách měšťanských, Praha 1906, s. 3 
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morfologické i syntaktické výklady by měly začínat slovesem (,Jáci bývají v něm nejslabšľ1), 

neboť „sloveso je duší věty", (str. 4) 

Cílem mluvnického vyučování by podle Nováka měla být „soustava nejpotřebnějších 

poznatků", aby žák jasně věděl, „čemu se učil a proČ~\ Vymezení cíle je velmi stručné, ale de 

facto lze říci, že odpovídá současnému vymezení jednoho z cílů vyučování českému jazyku. 

Spojení slov „soustava nejpotřebnějších poznatků" lze aplikovat na cíl kognitivní 
v o o 

(poznávací), tedy na ovládnutí jazykového systému, poznání stavby jazyka (Cechová) . Pod 

výrokem „čemu se učil a proč" lze spatřovat cíl formativní (výchovný) - vytváření postojů 

žáků k jazyku, k vyjadřování - i cíl komunikační (praktický) - rozvoj schopnosti 

komunikace. (Čechová)89 

4.3. F. V. AUTRATA: „MLUVNICKÝ ROZBOR VĚT" 

(asi 1913) 

Tato útlá kniha není metodikou ani didaktickým příručkou pro výuku všech disciplín 

českého jazyka. Věnuje se pouze syntaxi, konkrétně syntaktickému rozboru jednoduchých vět 

a souvětí a nabízí škálu typových vět - jedná se vlastně o jakousi sbírku vět pro učitele. 

„Mluvnický rozbor vět" (asi 1913) vydal František V. Autrata v nakladatelství Emila 

Šolce v Telči. V příručce není uveden rok vydání, knihovníci jí však přiřadili rok 1913. 

Autrata v úvodu ke své příručce popisuje důvody, které ho vedly k sepsání této 

příručky - ve dovednost větného rozboru si nejsou žáci stále jisti. Žáci, podle Autraty, neumí 

řádně rozebírat věty („hlavně větně" - tedy autor se domnívá, že morfologický rozbor jim 

nečiní tak velké obtíže) při zkoušce na školy střední, při zkoušce na přijetí do učitelských 

ústavů, dokonce ani při maturitě. Na otázku proč? odpovídá „(...) protože jeho učitelé sami 

toho také dobře nedovedou, neboť asi nikde nepoznali k tomu soustavného návodu. "% 

Tady bychom mohli nalézt jistou paralelu i v současném školství, neboť úroveň 

zvládnutí syntaktického učiva (a nejenom syntaktického) žáky jistě velmi záleží na úrovni 

odborných znalostí učitele i na jeho didaktických schopnostech. 

88 Čechová, M., Styblík, V.: Čeština a její vyučování, Praha 1998, str. 10 
89 Čechová, M„ Styblík, V.: Čeština a její vyučování, Praha 1998, str. 10 
90 Autrata, F. V.: Mluvnický rozbor vět, Telč, s. 1 
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Autor také vyslovuje důležitost výuky syntaxe na měšťanských školách: „(...J Jeť 

cvičba v rozbírání praktickou logikou, která rozum bystrí a soudnost podporuje stejně jak 

obtížné operace počtářské."91 

Rozeznává dvojí rozbor: jednak „rozbor větný", de facto určování větných členů, a 

jednak „rozbor slovnľ, kdy se ve větě určují druhy slov. Autor v úvodu své práce navrhuje 

postup rozboru a nabádá k tomu, aby byl stále dodržován jednotně, jedině tak se totiž zajistí 

kompletnost rozboru a usnadní se učitelova práce s žáky, kteří přicházejí z různých škol. 

Navrhuje tento postup při rozboru souvětí: 

1. Přečteme větu („kus textu po tečku"). 

2. Určíme, zda jde o větu jednoduchou, či o souvětí a z kolika vět se souvětí skládá („věta za 

větou se vytkne počátečním a konečným slovem"). 

3. V souvětí určíme větu/věty hlavní a určíme věty vedlejší (Jakož i vztah vět podřízených 

k vedlejším řídícím"). 

4. Provedeme větný rozbor jednotlivých vět, začínáme od hlavní. 

5. Po rozboru větném následuje rozbor slovní, tedy určování slovních druhů. 

Po těchto všeobecných zákonitostech uvádí Autrata několik poznámek, které se týkají 

větného rozboru a určování větných členů. Říká, že rozbor věty má být veden od podmětu a 

jeho podřízených členů, „ostatní obsah věty prohlásíme za přísudek". Po té vyhledáme základ 

podmětu a přísudku. Zajímavé je tvrzení: „podmět a přísudek vyslovíme holou větou a 

vyhledáme i určíme rozvíjející členy." Pojmem „holá věta" se zde rozumí základ podmětu a 

základ přísudku. 

Autor také upozorňuje na verbonominální predikát, rozlišuje ,Tsponu" a „přísudek 

holý": „Pokud sloveso jsem v přísudku je složeno s některým slovem doplňovacím, považuje 

se začasté složený výraz tento za přísudek holý a sloveso jsem za sponu." Termín „slovo 

doplňovací" není vymezen. V této definici tedy termín „přísudek holý" neodpovídá dnešní 

terminologii ve smyslu přísudek holý = přísudek nerozvitý92, ale „přísudek holý" = jmenná 

části predikátu verbonominálního. Což pak zcela neodpovídá příkladové větě „Otec 

přichází", kdy verbum přichází hodnotí jako „přísudek holý" (viz. níže). Terminologie a její 

vymezení je v této pasáží velmi nejasná. 

Autor zdůrazňuje také to, že věty zkrácené přechodníkem nebo infinitivem se za 

samostatné věty nepovažují. Také to, že spojky neurčujeme jako větné členy. Upozorňuje 

pravděpodobně na jazykové jevy, v nichž žáci nejčastěji chybují. 

" Autrata, F. V.: Mluvnický rozbor vět, Telč, s. 2 
92 Styblík, V. a kol.: Základní mluvnice českého jazyka, SPN, Praha 2004, str. 144 
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Příklad rozboru jednoduché věty, tak jak je navrhuje F. V. Autrata (s. 9): 

I. Otec přichází. Věta jednoduchá; p[odmět] otec, holý; př[ísudek] přichází, holý; celek věta 

holá. Otec podst. jm., rod muž., čís.jedn., pád 1., vzor: oráč; přichází sloveso, os. 3., čís. jed., 

čas přít., způs. ozn., rod činný, třída V. (III.). 

Podle tohoto vzoru doporučuje rozebírat následující věty: Otec přišel. Přijde jaro. Nestonali 

by lide. Štěstí je nestálé. (...) 

II. Nepřišel. Věta jednoduchá; p[odmčt] nevyjádřen (on); přfísudekj nepřišel, holý; celek věta 

holá. 

IV. Prší. Věta jednoduchá; podmět O; přfísudekj prší, holý; celek věta holá bezpodmčtá. 

V. Ostré větry přihánějí v zimě rády sníh. Věta jednoduchá.; pfodmčt] ostré větry, přfísudekj 

ostatní. Základ podmětu větry, rozvfitý] souřfadný] přívlastek ostré; základ přísudku 

přihánějí, rozvit a) přílfslovečným] určením času v zimě, b) doplňkem rády (k podmfětuj), c) 

předmětem sníh; celek věta rozvitá. 

Příklad rozboru souvětí (s. 12), který podle mého názoru není příliš přehledný: 

Dítě, nemajíc ještě rozumu dosti rozvitého, bývá neopatrno, až několikerá zkušenost je poučí, 

že neopatrnost ke škodě vede. 

(Dítě ... věta hlfavníj , až ... věta vedl[ejšíj časová, že ... věta vedlfejší] podřízená časové -

předmětná, souvětí podřadné. A, až Aa, že aa; [nemajíc... určfení] příčiny ve větě hlavní].) 

Ve hlavní větě je podmět dítě, holý; ostatek věty je přísudek; základ přísudku: bývá; holá věta: 

dítě bývá; neopatrno doplněk v /. pádě, vztahující se na podmět; nemajíc ... rozvitého určení 

příčinnosti rozvité; základ určení: nemajíc; rozumu d f os t i] rfozvitého/ je předmět, rozvitý; 

ještě určení času (druhu nejíst.) ke přísudku; základ předmětu: rozumu; dosti rozvitého 

přívlastek rozvitý; základ přívlastku: rozvitého; dosti je určení míry. 

Ve vedlejší větě až ... podmět: několikerá zkušenost, rozvitý; ostatek věty je přísudek, rozvitý; 

základ podmětu: zkušenost, základ přísudku: poučí; holá věta: zkušenost poučí; několikerá 

přívlastek souřfadný] k podmětu; je_ předmět; slovo gž obstarává spojení s větou hlavní. 

Ve vedlejší větě že ... podmět: neopatrnost, holý; ostatek věty je přísudek, rozvitý; základ 

přísudku: vede; ke škodě určení místa; slovo že obstarává spojení s větou řídící. 

Rozbor souvětí Autrata značí následovně: 
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A, B, C, věty hlavní 

a, h, c, ve spojení s písmenem své věty hlavní (řídící) věty vedlejší 

a', b', e 7 a", b", c", ve spojení s písmenem své věty hlavní (řídící) věty vedlejší 

souhlasně na hlavních závislé jako a, b, c, .... 

a, [i y ve spojení s písmenem své věty hlavní (řídící) věty podřízené větám 

vedlejším řídícím. 

Příklady souvětí k rozboru: 

1. Potleskem uvítaly paní i panny na pavlačích neznámého rytíře a mnohá z nich nechala bílý 

šátek svůj větrem váti na povzbuzení statného zápasníka. 

2. Šťasten národ ten, který, co života schopno v samorostlé vzdělanosti lidu, pěstuje, šlechtí a 

vyvíjí dále. 

3. „Z místa, odkud vám tolik zlého přicházelo, " pravil Dalibor, „musíte sobě učinili oporu a 

záštitu." (...) 

4.4. K. NOVÁK: „O VYUČOVÁNÍ MLUVNICKÉM NA ÚSTAVECH 

UČITELSKÝCH A ŠKOLÁCH STŘENÍCH" 

(Několik volných kapitol z mluvnické methodiky a literární historie posledních 

dob) 

(1914; Praha; nákladem Unie) 

Tato publikace navazuje na starší Novákovu práci: „O vyučování jazyku českému na 

školách měšťanských" (1906) a se věnuje otázce, jak vyučovat mluvnické učivo na 

učitelských ústavech a na měšťanských školách. Novák říká, že vzhledem k tomu, že 

učitelské ústavy nepřipravují své studenty na vědecké vysokoškolské studium, je třeba 

mluvnici pro tyto studenty upravit. Dodává, že mluvnice byla zatím jediným předmětem, u 

kterého dosud nedošlo k žádným úpravám a dosud se pouze ,,priživoval z učebnic 

středoškolských". 

Novák bezpochyby ctil Jana Gebauera po stránce vědecké, vytýkal však jeho 

středoškolským mluvnicím češtiny „nesmírnou rozvleklost a obšírnosť, vytýkal mu také to, 

že neměl při své práci na mysli „učícího se žáka, ale žáka hledajícího pouze poučení a 

samouka" (str. 17). Gebauerova „Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelská je 

podle Nováka spíše vědeckou příručkou. 
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Novák doporučoval redukovat cizí názvosloví, naopak zdůrazňoval „dokonalejší 

poznání věcné". Učitel na učitelských ústavech měl své studenty vyučovat takovými 

metodami, které by si měli osvojit sami, jako budoucí učitelé ve své praxi. Důraz měl být 

kladen na metodu analytiko-syntetickou a induktivní. Každé učivo se mělo také důkladně 

procvičit - Novák dospěl k názoru, že pro potřeby učitelských ústavů je třeba zhruba 100 

stran textu a 100 stran cvičení, (s. 5) 

Úpravami, doplněním a přepracováním některých částí Novákovy „Cvičebnice a 

mluvnice české s naukou o slohu pro školy měšťanské" (která byla napsána na základě 

Gebauerovy mluvnice pro školy měšťanské) vznikla „Česká mluvnice a cvičebnice pro 

ústavy učitelské". Na této mluvnici Karel Novák spolupracoval s Josefem Jiráskem. 

V kapitole „Mluvnické učení na školách měšťanských" v podstatě pouze opakuje to, co 

již jednou publikoval v knize „O vyučování jazyku českému na školách měšťanských" 

(1906) (viz. výše). 

Rozdíl ve výuce jazykového vyučování na škole měšťanské a na ústavech učitelských 

je podle Nováka ten, že na měšťanské škole je nutné dospět k ,vsolidnímu probrání české 

mluvnice, byť jen v základech", na ústavech učitelských se pak předkládá studentům téměř 

úplná mluvnická teorie. 

Budoucím učitelům doporučuje následující didaktické zásady: vyvarovat se 

dogmatismu, mechanickému memorování a diktování učiva, naopak požadovat po žácích 

samostatnou reprodukci učiva, opakovat na konci každé hodiny, po větších učebních celcích i 

na konci školního roku. 

4.5. T. GLOS: „METU O Dl K A ČESKÉHO JAZYKA PRO ŠKOLY OBECNÉ A 

MĚŠŤANSKÉ" 

(1914, 1929; Velké Meziříčí; nakladatelství Aloise Šaška) 

V roce 1929 vyšlo ve Valašském Meziříčí již třetí, nově zpracované, vydání didaktické 

příručky pro učitele a studenty učitelství Tomáše Glose: „Úvod do metodiky jazyka českého 

pro školy obecné a měšťanské." Toto vydání (první vydání 1909) bylo upraveno v duchu 

nových požadavků na výchovu a vzdělávání a bylo ovlivněno reformním pedagogickým 

hnutím. 

Autor si uvědomoval, že hlavním úkolem vyučování bude přiblížit se k dítěti, správně 

je vést a v metodách dospět k větší „životnosti, pohyblivosti a vynalézavosti". Zdůrazňoval 
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také, že nové úkoly budou klást také větší požadavky na učitele, na jeho vzdělání a píli, 

především v českém jazyce, v němž se podle Glose soustřeďuje veškerá výchova i výuka. 

Podle slov autora je tato příručka pouze „úvodem do spletitých otázek metodiky jazyka 

vyučovacího a povšechným průvodce". Jejím cílem je, podle autora, usnadnit zejména 

začínajícím učitelům osvojit si základy metodiky českého jazyka. 

Metodika syntaxe („větoslovíŕ", termín není blíže vymezen) je zpracována v kapitole 

„Mluvnice" (str. 9 In.) Autor nejprve vysvětluje význam „větosloví" v jazykové výuce -

„větosloví" má být základem a středem veškerého jazykového vzdělávání na všech stupních. 

Podobně jako jiní autoři metodických příruček, jako například E. Rufer, 

neuprednostňuje znalost mluvnického názvosloví. Podle něho je ve výuce „větosloví" jde 

především o to, aby žáci rozuměli logickému vztahu větných členů, aby byli „obratní" 

v tvoření vět (to je totiž také cílem slohového vyučování), aby si osvojili pravidla interpunkce 

a propojili tak tyto znalosti s pravopisem. Vyzdvihuje především cíl slohový a mluvní. 

Na závěr vymezení těchto cílů syntaktického učiva dodává, že dítě se neučí mluvit a 

tvořit věty až ve škole, ale tuto schopnost si přináší již ze svého domova. Ve škole se však učí 

poznávat stavbu věty, její vnitřní zákonitosti, vnější tvar. Učí se poznávat „krásu věty" v její 

„účelnosti", ve zvukové i tvarové stránce. Od začátku je proto potřeba, aby učitel budil 

„snahu po dosažení vnitřní krásy a myšlenkové i tvarové správnosti větné" a vzbuzoval u dětí 

pro tyto stránky zájem. (str. 91). 

Autor také předkládá základní metodické postupy při výuce jednotlivých 

syntaktických témat. Soustřeďuje se na větu jednoduchou a její rozbor. Odmítá definice: „O 

větě poučíme žáky bez definice; místo toho raději názorem poukážeme, jak věta vzniká 

(rozčleněním představy souborné, např. Vidím rolníka orajícího (obraz) a pravím: Rolník oře. 

Slyším ptáka zpívajícího a pravím: Pták zpívá.) a na vyšším stupni vytkneme i její podstatné 

znaky (soubor, rozbor, vztahy, dvojdílnost, slovní výraz)" 

O „otázkovací metodě" výslovně nemluví, ale je jasné, že ji také doporučuje, neboť 

říká, že otázkami lze žáky navést nejen ke správnému tvoření dvojic, ale také ke čtení 

„krásnému a logickému". 

Stejně jako Rufer upozorňuje na to, aby se otázky tvořily správně, nikoli tedy 

s tázacím zájmenem na koni „Ptáci mají na těle co?". Nedoporučuje také klást dvojité otázky: 

koho?co? Žáci mají na otázky odpovídat celým větným členem, tedy celým rozvitým větným 

členem, neboť to slouží k jako jazykový „cvik", kterým vedeme žáka „ke správnosti a čistotě 
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mluvy" (toto konkrétněji nedefinuje, pravděpodobně zde opět pojem „správná a čistá mluva" 

je synonymem ke spisovné normě), (str. 92) Těmito názory se jasně shoduje se E. Ruferem 

(viz. výše). 

Stejně jako Autrata rozlišuje „rozbor větný" a „rozbor slovnť, jakožto určování druhů 

slov. Dále rozeznává rozbor „částečný" a „celkový", „příležitostný" a „soustavný", „ústní" a 

„písemný". Vysvětlení těchto termínů však již neposkytuje. Slovní rozbor dále dělí na: 

„tvaroslovný", „etymologický", „syntaktický" a „pravopisný". Příležitostný a částečný rozbor 

konáme v mluvnici a při četbě na všech stupních; rozbor celkový jen na stupni vyšším, a /o 

zřídka. Záhy pak hleďme vštípili žákům zejména rozdíl mezi členem větním a částí řeči 

(druhem slov), (str. 92) 

Ve třetím vydání své publikace charakterizuje rozbor věty a upozorňuje na jeho 

důležitost: při větném rozboru, který je vlastně „psychologicko-jazykovým členěním", si žáci 

mají uvědomovat především myšlenku, úkol, vztah a platnost jednotlivých částí i celku. 

Jazykový rozbor je cvičení velmi důležité, protože se jím žáci učí organizovat a třídit své 

představy myšlenkově i jazykově.93 

Terminologii používá shodnou jako jiní autoři metodik. Tato terminologie je 

zachována i ve většině učebnic tohoto období (srov. např. učebnice J. Můllera) Například: Za 

výrazy holé se pokládají též předložky se svým pádem, slovesa se zvratným zájmenem se a 

sloveso jsem, jsi atd. se slovem doplňovacím. Sloveso jsem atd. se nazývá v těchto větách 

sponou 94 (srov. Autrata). 

I v této didaktické příručce se studenti učitelství mohli dozvědět, jak postupovat při 

větném rozboru. Tento způsob větného rozboru v podstatě zcela odpovídá postupu, který 

navrhoval i E. Rufert. Glos a Ruler byli současníky, proto lze u nich vysledovat společné 

tendence. 

T. Glos navrhuje tento postup: 

1. Pro větší přehlednost a názornost označíme větu, která se má rozebírat, na tabuli 

počátečními písmeny slov. 

2. Oddělíme svislou čárou podmětovou část od části přísudkové, není-li ve větě podmět 

vyjádřený (opět stejný termín jako Rufer: „není-li vysloven"), napíšeme před větu nulu. 

93 Glos, T.: Úvod do mcthodiky jazyka českého pro školy obecné a měšťanské, 1929 
94 (podtrhla A. N.) 
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3. Dále vyjdeme od nákladního slova podmětového" (nevymezuje), pak nákladního slova 

přísudkového" (také nevymezuje) a určíme „vztah a platnost ostatních větných členů. (Pozn. 

Rufer ponechával na rozhodnutí učitele, od kterého větného členu (podmětu či přísudku) 

rozbor povede). 

„ Např.: Ustavičná práce všecko přemůže. " 

U. p. I v. p. 

podmět přísudek 

věta 

Cílem větného rozboru je podle Glose vypracovat v žácích návyk, aby hledali mezi 

jednotlivými slovy a větami vztahy, a vést je k samostatnému pozorování a členění řeči. 

Rozbor souvětí doporučuje znázorňovat graficky, a to tímto diagramem: 

Souvětí souřadné: I. , , _. 

Souvětí podřadné: I. , 

II. , 

neho: I. , 

II. , 

III. . 

„/., II., III. značí věty prvého, druhého a třetí řádu." Tento termín však nevysvětluje. 

Souvětí souřadné a podřadné rozeznávají žáci snadno též změnou ve výšce hlasu a 

vyhledávají věty hlavní a vedlejší otázkami. Věta, na kterou se ptají, je vedlejší, kterou 

odpovídají, hlavní'." (str. 116) 

Důležité je, že Glos nezapomíná ani na metodu syntetickou, tedy na tvoření vět. Ve 

„větosloví" se má podle něho této technice věnovat nejvíce pozornosti. Propojuje v podstatě 

výuku skladby s výukou slohovou: „neboť věta je slohovým prvkem a ze spojení těchto prvků 

vzniká vyšší složený útvar (řetěz vět)" 

Také on zdůrazňuje, že cílem syntaktického vyučování nemá být osvojení si teorií a 

definic, ale čas se má věnovat především technice tvoření vět. Učitel má tedy s žáky neustále 

procvičovat tvoření a spojování vět, například „rozšiřováním prostých členů větních ve věty 

vedlejší" nebo nahrazováním vedlejších vět výrazy slovními. Tyto typy cvičení se hojně 

objevují i v současných učebnicích českého jazyka pro žáky základních škol. 
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Zejména, jak říká Glos, se žáci mají cvičit ve správném užívání tzv. „formálních 

slovcích (předložek, spojek, zájmen)", které napomáhají při spojování slov, větných členů i 

vět. (str. 117) 

T. Glos zpracoval svou didaktiku na základě důkladné znalosti teoretické literatury 

didaktické, pedagogické, psychologické. J. Jelínek ji charakterizuje: „... lze ji pokládat za 

knihu, která z období jednostranného psychologismu a pedocentrismu a v metodice českého 

jazyka i agramatismu představuje stanovisko rozumnější a pro praxi plodnější. "95 

4.6. K. NOVÁK: „ZÁKLADY METHODIKY JAZYKA ČESKÉHO NA ČESKÝCH 

ŠKOLÁCH NÁRODNÍCH PRO KANDIDÁTY UČITELSTVÍ" 

(1916; Praha, nákladem Unie) 

V této metodické příručce Karel Novák v podstatě opakuje to, co již publikoval ve 

starších pracích. Navíc se ale zabývá vymezením „methodiky jazyka českého", jejím obsahem 

a významem. Definuje také účel vyučování mateřštině, jmenuje vyučovací zásady. 

V jednotlivých kapitolách se pak zabývá metodikou čtení, mluvnice, pravopisu a 

slohu. Zde upozorňuje především na to, mluvnická a pravopisná pravidla nelze nacvičovat bez 

porozumění, pouze mechanicky (str. 22). Tím upozorňoval na úskalí mechanické nápodoby a 

na „mluvních cviků", které propagoval Antonín Janů. Ve vyučování syntaxe považoval za 

nejdůležitější to, aby žáci „řádně pochopili (otázkami) poměr jednotlivých členů větných a 

jednotlivých vět mezi sebou." (str. 22) 

Podle hodnocení Jaroslava Jelínka (1972) byla tato učebnice pro studenty učitelství 

založena na „prakticismu" a budoucímu učiteli nemohla dát budoucímu učiteli žádný 

teoretický základ. Metodika je dokladem toho, jak „nehlubokého základu se tehdy dostávalo 

příštím učitelům.">h 

95 Jelínek, J.: Nástin dějin vyučování českému jazyku v letech 1774 - 1918, Praha 1972, str. 193 
% Jelínek, J.: Nástin dějin vyučování českému jazyku v letech 1774-1918 , Praha 1972, str. 193 
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4.7. V. KOMÁREK, F. TRÁVNÍČEK: „ M L U V N I C K É VYUČOVÁNÍ" 

(Knihovna Společnosti pedagogického musea v Brně Mluvnické vyučování, Brno 1932) 

Autoři této příručky v úvodu předkládají tyto všeobecné zásady pro výuku syntaxe a 

zdůrazňují, že „větosloví (termín nevymezují) cvičíme prakticky." Opět zdůrazňují, že účelem 

syntaktického vyučování nejsou teoretické poznatky o větných členech a o druzích slov, ale 

schopnost členit řeč v logické skupiny a hlouběji poznat větnou a myšlenkovou stavbu. 

Vzájemnou závislost slov ve větě se mají žáci naučit poznávat pomocí otázek, tedy opět je 

zdůrazňována tzv. otázkovací metoda. 

Také tito autoři propojují syntaktické vyučování se slohovou výchovou; ve škole se 

mají žáci učit, jak rozmanitě lze jednoduché věty spojovat v souvětí „a tím činit sloh svěžejší 

a působivější". (str. 6) 

Uvádí také, že „větosloví" se v „současné škole" zanedbávalo a podceňovalo, dokonce 

se objevovaly i hlasy, aby byla skladba na obecné škole vypuštěna. Učitelé chtěli, aby děti 

četli hned celé věty, a rozbor vět, rozbor myšlenkový, nepovažovali vůbec za potřebný. 

Zdůrazňují, že význam slova může dítě pochopit jen z celé myšlenky, tedy z věty. 

Byli zastánci toho, aby se vyučování mluvnice opíralo o skladbu, neboť Jí se žáci učí 

rozuměli řeči a správně se vyjadřovali, z ní vyplývají jevy tvaroslovné, jí se budí zájem o jevy 

mluvnické a pěstuje se jazykový cit i sloh žáků." A dodávají optimistický názor: „právě 

skladbou jazyka se žákům vše lépe objasní, jí se probudí jejich zájem o mluvnici, takže učení 

bude radostné a snadné, mimo to se vypěstuje i láska k mateřské řeči. " 
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5. UČEBNICE 

5.1. TYPY UČEBNIC 

Učebnici lze popsat z různých hledisek. „Ve vztahu k učebním osnovám lze učebnici 

charakterizovat jako konkretizaci projektu didaktického systému daného vyučovacího 

předmětu. Lze ji také charakterizovat jako základní vyučovací a učební prostředek který 

konkretizuje výchovné a vzdělávací cíle učebních osnov, vymezuje rozsah a obsah učiva a 

poskytuje podklady pro vypěstování intelektuálních a praktických dovedností, stanovených 

učebními osnovami. "97 

V rámci učebních textů, které se používali ve výuce předmětu český jazyk v letech 

1918 - 1953, lze rozlišit tyto typy: 

a) učebnice - zaměřené především na osvojování učiva; 

b) mluvnice - v podstatě zkrácené a upravené mluvnice vědecké, někdy doplněné i 

cvičeními; 

c) cvičebnice, pracovní sešit - určené především k procvičování učiva či samostatné 

práci žáků; 

d) čítanky - antologie textů. 

Vzhledem k tomu, že tato rigorózní práce přináší především vhled do vymezeného 

problému, soustřeďuji se ve své analýze pouze na první dvě z uvedených typů učebnic - na 

učebnice a mluvnice. Čítanky zcela samozřejmě pomíjím, protože byly užívány především v 

hodinách čtení a literatury. Cvičebnice a pracovní sešity do své práce též nezahrnuji, analýza 

těchto učebních textů bude předmětem doktorského studia a výsledky budou prezentovány 

v závěrečné doktorské práci. 

V letech 1918 - 1953 existovalo pro výuku českého jazyka na měšťanských školách 

několik řad učebnic. Nejčastěji vydávanou, a proto pravděpodobně také nej rozšířenější řadou, 

byly učebnice Josefa Müllera. Tato učebnicová řada představovala soubor tří knih, pro každý 

ročník měšťanské školy byla určena jedna učebnice (podrobněji viz. dále). 

Učební texty, které vycházely pod názvem mluvnice, byly zpravidla jednodílné. Žáci 

z této knihy studovali po celou dobu svého studia na měšťanské škole. Ačkoli se v 

ministerském nařízení z října 1905 (č. 37.560)98 požadovalo, aby učivo každé třídy bylo 

97 Kalhous, Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika, Portál, Praha 2002, s. 143 
98 podle Nováka, K.: O vyučování mluvnickém na ústavech učitelských a Školách národních, 1914, s. 33 
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shrnuto do jedné knihy, tedy aby pro každý školní ročník byla jedna kniha, autoři „mluvnic" 

vydávali pouze jednu učebnici. 

Karel Novák v publikaci „O vyučování mluvnickém na ústavech učitelských a 

školách národních" (1914) píše, že pro český jazyk na školách měšťanských se nehodí 

učebnici dělit. Důvodem je, aby si žák učebnici ponechal po celou dobu studia, jedna 

učebnice umožňovala žákům stále si opakovat již probrané učivo: ,Ják potřebuje (určité 

pasáže v učebnici) stále je po ruce míli, aby mohl nahlížeje do nich podle potřeby v nich se 

stále utvrzovali a křehkou paměť podporovali." 99 

Podobu jedné knihy měla například mluvnice K. Nováka či F. V. Autraty. 

Po roce 1932, tedy po vydání nových učebních osnov, dosáhly ocenění učebnice 

autorské dvojice Ludmila Žofková - Bohumil Tožička. 

Pro přehled uvádím (chronologický) seznam vydávaných učebnic a mluvnic. 

Bibliografické údaje čerpám z příručky „Historické učebnice českého jazyka ve fondu SPKK 

1816-1951" (Národní pedagogická knihovna Komenského, Praha 1998). Všechny tyto 

učebnice a mluvnice jsou dostupné ve Národní pedagogické knihovně Komenského 

(Mikulandská, Praha 1). Předesílám také, že názvy učebnic českého jazyka se během tohoto 

období lišily, často jen různým slovosledem, případně i v souvislosti s označením školy 

měšťanské: měšťanská - občanská škola (viz. výše). 

Müller, Josef: Učebnice jazyka českého s cvičebnicí pro školy měšťanské, díl 1. 

vydání: (Praha) 1918, 1919, 1920, 1921, 1923, 1925 a 1926, 1930, 1934, 1937 

Müller, Josef: Učebnice jazyka českého s cvičebnicí pro školy měšťanské, díl 2. 

vydání: (Praha) 1918, 1920, 1921, 1924, 1926, 1928, 1931, 1935 

Müller, Josef: Učebnice jazyka českého s cvičebnicí pro školy měšťanské, díl 3. 

vydání: (Praha) 1920, 1921, 1926, 1928, 1931, 1939 

Autrata, František Václav: Česká mluvnice pro školy občanské. (Původně „Škola českého 

jazyka", kterou složili A. Říha, A. Heyduk, O. Kriebel a F. Autrata) 

vydání: (Praha) 1922 

99 Novák, K.: O vyučování mluvnickém na ústavech učitelských a školách národních, 1914, s. 33 
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Novák, Karel: Cvičebnice a mluvnice českú s naukou o slohu pro školy měšťanské. 

vydání: (Praha) 1920, 1923, 1929 

v 

Zofková, Ludmila - Tožička, Bohumil: Pracovní učebnice jazyka českého (Mateřídouška, 

5. díl), díl I., pro první třídu měšťanských škol 

vydání: (Praha) 1933, 1945 

v # v • v • 

Zofková, Ludmila - Tožička, Bohumil: Pracovní učebnice jazyka českého (Mateřídouška, 

6. díl), díl 2., pro druhou třídu měšťanských škol 

vydání: (Praha) 1935, 1945 

Žofková, Ludmila - Tožička, Bohumil: Pracovní učebnice jazyka českého (Mateřídouška, 

7. díl), díl 3., pro třetí třídu měšťanských škol 

vydání: (Praha) 1936, 1945 

Žofková, Ludmila - Tožička, Bohumil: Pracovní učebnice jazyka českého (Mateřídouška), 

díl 4., pro jednoroční učebné kursy při měšťanských školách 

vydání: (Praha) 1938, 1945 

Bojanovská, L. - Kohoutek, C. - Sedláková, H.: Praktická mluvnice jazyka českého, díl 1. 

Pro první třídu měšťanské školy. 

vydání: (Zlín) 1934 

Bojanovská, L. - Kohoutek, C. - Sedláková, H.: Praktická mluvnice jazyka českého, díl 2. 

Pro druhou třídu měšťanské školy. 

vydání: (Zlín) 1934, 1936 

Bojanovská, L. - Kohoutek, C. - Sedláková, H.: Praktická mluvnice jazyka českého, díl 3. 

Pro třetí třídu měšťanské školy. 

vydání: (Zlín) 1934 

Kohoutek, Cyril - Komárek, Josef: Praktická mluvnice jazyka českého, díl 4. 

Pro jednoroční učebný kurs při měšťanské škole. 

vydání: (Zlín) 1935 
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Mrázek, Josef: Nová cesta. Pracovní učebnice a cvičebnice jazyka vyučovacího pro české 

měšťanské školy, díl 2. Pro druhou třídu. 

vydání: (Praha) 1935 

Mrázek, Josef: Nová cesta. Pracovní učebnice a cvičebnice jazyka vyučovacího pro české 

měšťanské školy, díl 3. Pro třetí třídu. 

vydání: (Praha) 1936 

Mrázek, Josef: Nová cesta. Pracovní učebnice a cvičebnice jazyka vyučovacího pro české 

měšťanské školy, díl 4. Pro čtvrtou třídu (jednoročný učebný běh). 

vydání: (Praha) 1939 

Vzhledem k poměrně velkému počtu učebnicových řad z let 1918 - 1939, jsem zúžila 

rozsah učebnic, které podrobím analýze: zdaného časového období jsem vybrala celkem dvě 

učebnicové řady a jednu mluvnici. Cílem je porovnání těchto učebních textů a zjištění, jakým 

způsobem se změnil rozsah i pojetí syntaktické látky. 

Učivo je v v učebnicích osnováno, tedy rozvrženo do ročníků, různě: buď cyklicky 

nebo lineárně. „Cyklické osnování" vymezují současné didaktiky tak, že každému stupni 

školy i jednotlivému ročníku odpovídal samostatný ucelený systém učiva, který představoval 

v hrubých rysech strukturu jazykovědného mluvnického systému. Podle Marie Čechové je 

tento způsob pozitivní v tom, že .Já k si už v nízkém věku přehledně osvojí jazykový systém, 

který se v dalších ročnících rozšiřuje a prohlubuje o nové poznatky jakoby v soustředných 

kruzích" m Lineární (nebo také postupné) uspořádání učiva naopak „.soustřeďuje každou 

složku učiva vždy do některého ročníku a tam jí věnovat tolik času, aby si ji žáci mohli 

opravdu osvojit."'01 Jako příklad uspořádání učiva cyklicky lze uvést učebnice Josefa 

Müllera, jako příklad učebnice, v níž je učivo uspořádáno lineárně, lze uvést učební texty 

autorů Ludmily Zofkové - Bohumila Tožičky. 

Ve třicátých letech vznikaly učebnice nové obsahem a strukturou. Přemysl Häuser 

popisuje tehdejší situaci následovně: „Byly současně reakcí na tehdejší situaci. Vyučování 

českému jazyku se doslalo v třicátých letech do jisté krize. Ve škole se udržovalo mluvnické 

100 Čechová, M., Styblík, V.: Čeština a její vyučování, SPN, Praha 1998, s. 80 
101 Svoboda, K.: Didaktika českého jazyka a slohu, SPN, Praha 1977, s. 78 
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pojetí historické, vycházející ze starších mluvnic Gehauerových, a jako pomocné knihy se 

užívalp systematické mluvnice. (...) Mluvnice však byla jako učební kniha málo vhodná a tím, 
r r i r r 102 

že nepřihlížela dostatečně ke školským podmínkám a možnostem, byla pro žáky obtížná." 

Po vydání nových učebních osnov pro měšťanské školy vznikaly nové učební texty, 

starší byly přepracovávány tak, aby odpovídaly novým požadavkům. Situace se však 

nezměnila radikálně, ale postupně. Proto bylo důležité povolení MŠANO z roku 1932, které 

říkalo, že učebnice a knihy, podle nichž se dosud vyučovalo, mohly být i nadále používány. 

Učitelé však samozřejmě museli při výběru a upořádání učiva přihlížet k novým učebním 

osnovám. Ministerstvo školství a národní osvěty zdůrazňovalo, že vydání nových osnov 

nemůže být samo o sobě důvodem k zavádění nových učebnic.103 

Pro výuku českého jazyka na měšťanských školách byly novými učebními knihami 

například „Testy z jazyka vyučovacího pro měšťanské školy (Podle nových normálních 

osnov)" Emila Rybáře (první vydání v Praze, Unie 1933) či „Pracovní učebnice jazyka 

českého pro měšťanské školy" Ludmily Žofkové a Bohumila Tožičky (první vydání v Praze, 

Státní nakladatelství 1933). 

Nových učebnic (po všechny vyučovací předměty) začalo vycházet mnoho a bylo 

poměrně obtížné orientovat se v nabízeném spektru a především nesnadné zvolit nejvhodnější 

učebnici. Jisté vodítko mohlo poskytnou ministerstvo školství a národní osvěty, které udělilo, 

případně neudělilo, schvalovací doložku. Rozhodnutí bylo učiněno na základě usnesení 

učitelské konference do konce března každého roku (podle výnosu MŠANO z 6.12. 1932, č. 

136.546-1.). 

V některých okresech si dokonce spolky učitelů měšťanských škol zvolily pracovní 

komise, které posuzovaly jednotlivé učebnice a informovaly o nich učitelské sbory. 

Při výběru knihy bylo doporučováno, aby se komise, případně učitelé, neukvapovaly. 

„Nestačí přečíst si letáky různých nakladatelství a prostě nějakou tam doporučovanou knihu 

navrhnout. Také nestačí se podívat, kdo knihu napsal, ale jak je napsána."m 

V periodiku Škola měšťanskám Jaroslav Nykl uvádí hlavní obecná kritéria pro 

posuzování učebnice (text není citován - pozn. A.N.): 

1) Učebnice musí být psána jasně a srozumitelně. Učebnice pro měšťanskou školu musí 

být odpovídat vědeckému poznání, zároveň však podává vědecké poznatky populární formou, 

tedy jasně a srozumitelně. Takto napsaná učebnice bude žákům podnětem k dalšímu studiu. 

102 Hauser, P.: Poznámky k teorii učebnic českého jazyka, Sborník PedF UK, Praha 1970 
103 Věstník MŠANO, 1932, seš. 6, s.l 14 
104 Nykl, J.: Zavádční nových učebnic, In: Škola měšťanská, roč. 36., 1934, str. 562n. 
105 Nykl, J.: Zavádění nových učebnic, In: Škola měšťanská, roč. 36., 1934, str. 562n. 
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2) Učebnice musí být přiměřená obsahem. Autor navrhuje, aby bylo učivo rozděleno na 

část povinnou (základní minimum pro všechny žáky), na část střední a na část rozsahem 

největší (maximum). Učebnice nesmí být zároveň přeplněna. 

3) Učebnice musí být vhodná obsahem. Tento požadavek je dán v podstatě osnovami. 

4) Učebnice musí být dobře upravena. Tedy tak, aby se žákům líbila. Předností učebnice 

je jistě přehlednost, doplnění obrázky, dobrý papír i tisk. Na konci učebnice by měl být 

uveden abecední rejstřík. 

Po stránce metodické neměla být kniha pouhým prostředkem k pamětnímu naučení 

látky, ale měla podněcovat i rozvoj jiných schopností. „Dnes není již ideálem" (píše J. Nykl 

v roce 1934) Jen vědění, ale vzdělání, které se jeví celou osobností člověka. K vzdělávání 

nestačí nechat člověka jenom se zmocňovat duševních hodnot, je zapotřebí, nechat tyto 

hodnoty prožívat. Učebnice, která nemůže sloužit ničemu více než bezmyšlenkovitému 

přemílání fakt, nevyhovuje plně požadavkům, které nyní musíme klást na učebnici."'06 

5.2. Typy cvičení používaných v učebnicích 

K upevnění i k ověření učiva se v jazykovém vyučování používá různých druhů 

cvičení. Autoři učebnic a mluvnic analyzovaných v této práci pracovali se cvičeními různě. 

V učebnicích J. Müllera i kolektivu L. Žofková - B. Tožička jsou cvičení nedílnou součástí 

učebního textu. S ohledem na charakter této práce se zabývám pouze cvičeními mluvnickými, 

konkrétně skladebnými. 

V učebnicích se vyskytují následující typy cvičení107: 

a) cvičení doplňovací, v nichž jsou jednotlivá slova nebo texty s vynechanými částmi, 

písmeny, koncovkami, příponami apod, a žák je má doplnit. Ze zadání k těmto cvičením není 

jasné, zda je mají žáci vypracovávat ústně nebo písemně. Pokud písemně, pak žádný z autorů 

nepíše, zda žáci musí cvičení opisovat celá nebo pouze celá slova. Daný jazykový jev 

pravděpodobně nedoplňovali přímo do učebnice, protože by ji pro další použití znehodnotili. 

Jednoduché pokyny k těmto cvičením „Doplňtel" napovídají, že tato cvičení mohla být 

zadávána i k samostatné práci. 

b) cvičení obměňovací a přeměňovací, kde žáci musí uvažovat o celém tvaru nebo 

souvislosti ve větě, v textu. Obměňují se např. tvary slov. Vyžadují větší úsilí a zajišťují 

106 Nykl, J.: Zavádční nových učebnic, In: Škola měšťanská, roč. 36., 1934. str. 562n. 
107 Hauser, P.: Didaktika českého jazyka pro 2.stupeň ZŠ, Díl. 2, Jazyková výchova, MU, Brno 1994, s. 28n. 

66 



aktivnější přístup žáků k řešení. Tento typ cvičení je v uvedených učebnicích používán velmi 

často. Nejčastěji se objevují pokyny: „Převeďte*.". 

c) cvičení vyhledávací a určovací spočívají ve vyhledávání zadaného jevu v textu a pak 

určení jeho kategorií. V uvedených učebnicích jsou tato cvičení také častá. V zadáních se 

objevují slovesa: „Vyhledávejte!" „Vytkněte*." „Čtěte a určujte*.". 

d) cvičení konstrukční nejsou v uvedených učebnicích v syntaktických tématech tak běžná, 

neboť žáci při nich vytvářejí nové texty. V těchto cvičeních žáci používají již probrané učivo, 

uvádějí ho do praxe. V učebnicích Josefa Müllera se tato cvičení objevují obvykle se zadáním 

typu: „Napište větami o několika přísudcích, jak se pohybují zvířata... " (I.díl, 1918, s. 36). 

e) cvičení rozborová, označována také jako jazykový rozbor, jsou typickým cvičením pro 

syntaktické učivo. Tento typ cvičení je v učebnicích velmi často používán. Žofková - Tožička 

používají zadání typu: „Určuj větné členy a označuj a podtrhávej je v písemném úkolu podle 

návodu" (díl 1., 1934, s. 102). 

Forma cvičení je ze zadání dobře patrná. Autoři dávají svými pokyny najevo, zda má 

mít dané cvičení formu písemnou nebo ústní. Typy zadání pro formu ústní: „Ctěte věty 

jednoduché a souvětí a povězte, jak vznikla!" (Müller, díl 1., 1918, s. 6) nebo „Ptejte se po 

přívlastcích vhodnými otázkami*." (Müller, díl 1., 1918, s. 35). Příklady zadání pro písemnou 

formu: „Pište a doplňujte*." (Müller, 1. díl, 1918, s. 32) či „Napište ke společnému 

přísudku...*." (Müller, 1. díl, 1918, s. 97). 
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III. OBSAHOVÁ ANALÝZA UČEBNIC 

Obsahová analýza verbálního projevu je speciální výzkumnou metodou, „není jen jedním 
I OX 

z postupů v rámci nějaká výzkumné metody, ale sama tvoří jádro metody." Vzhledem 

k vysokému počtu učebnicových řad i mluvnic analyzuji ve své práci podrobuji analýze a 

hodnocení pouze dvě učebnicové řady: 

1. Učebnice jazyka českého s cvičebnicí pro školy měšťanské, později pod názvem 

Mateřská řeč, Josefa Miillera; 

2. Pracovní učebnice jazyka českého autorů Ludmily Žofkové a Bohumila Tožičky. 

1. SOULAD UČEBNIC S OSNOVAMI" 

To, zda učební text odpovídá osnovám pro měšťanské školy, zjišťuji pouze u učebnic, 

nikoli u mluvnice. 

1.1. OSNOVY Z ROKU 1908 

I. třída mčšl 'anské školy 
osnovy 1908 Josef Müller 

II Rozeznávat jednoduché a složené věty 
vůbec. 

Rozdíl věty jednoduché a souvětí. 

Jednoduchá věta zvláště. Cleny jednoduché věty. 
- podmět a přísudek 
- přívlastek 
- předmět 
- určování děje (místo, čas, způsob, příčina) 
Rozbor jednoduché věty. 

Znaménka rozdělovači v souvislosti se 
skladbou. 

ANO 
(v rámci výkladu jednotlivých 
syntaktických témat) 

108 Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu, Brno 2000, s. 117 
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II. třída měšťanské školy 
osnovy 1908 Josef Müller 

Nacvičiti rozličné druhy a tvary jednoduché věty. Věty podle myšlenkového obsahu. 
Členy jednoduché věty 
- podmět 
-věty bezpodměté 
- přísudek 
- přívlastek 
- přístavek 
- předmět 
- doplněk 
- určování děje 
Rozbor jednoduché věty. 
Věty kusé. 
Věta složená neboli souvětí. 
Souvětí podřadné. 
Souvětí souřadné. 

1 Interpunkce v souvislosti se skladbou. ANO (v rámci syntaktické teorie) 

III. třída měšťanské školy 
osnovy 1908 Josef Müller 

Složené souvětí. Složené souvětí. 
Rozbor souvětí. 

Nacvičiti interpunkci na tom, co 
bylo čteno a psáno. 

Pravidla o interpunkci se objevují, procvičování však 
není věnována pozornost. 

další témata, která jsou zařazena do učebnice: 
Rozdíl věty jednoduché, souvětí souřadného a 
podřadného. 
Podmět a přísudek ve větách jednoduchých. 
Věty bezpodměté. 
Věty podmětné. 
Předmět. 
Věty předmětné. 
Určování děje. 
Věty místní. 
Věty časové. 
Věty způsobové. 
Věty příčinné. 
Přívlastek. 
Věty přívlastkové. 
Doplněk. 
Věty doplňkové. 
0 pořádku slov ve větách. 
Zkracování vět. 
Obvětí. 
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1.2. OSNOVY Z ROKU 1932 

I. třída měšťanské školy 
osnovy 1932 Josef Müller 

v 

L. Zofková -
B. Tožička 

Jednoduchá věta. Jednoduchá věta. Věta jednoduchá. 

Pojem souvětí, věty hlavni a 
vedlejší. 

Rozdíl věty jednoduché a složené 
(souvětí). 
Věta složená (souvětí). 
- věta řídící (hlavní) 
- věta podřízená (vedlejší) 

Souvětí 
- věta hlavní 
- věta vedlejší 

Povšechné poučení o 
interpunkci. 

ANO ANO 

Záci poznávají na 
jednoduchých 
příkladech větné členy. 

Cleny jednoduché věty 
- podmět a přísudek 
- předmět a doplněk 
- přívlastek 
- určování děje (místa, času, 
způsobu, příčiny) 

Části věty: 
- větný výraz holý a 
rozvitý 
- podmět a přísudek 
- přívlastek 
- doplněk 
- předmět 
- příslovečné určení 

další témata, která jsou zařazena do učebnice: 
Shoda podmětu s přísudkem. 

II. třída měšťanské školy 
osnovy 1932 Josef Müller 

v 
Zofková - Tožička 

Hlavní a vedlejší věta. ANO ANO 
Podřadné a souřadné 
souvětí. 

Rozdíl souvětí souřadného a 
podřadného. 
Souvětí souřadné. 
Souvětí podřadné. 
- věty podmětné 
- věty předmětné 
- věty přívlastkové 
- věty doplňkové 
- věty místní a časové 
- věty způsobové 
- věty příčinné 

Souvětí podřadné, souvětí 
souřadné. 
- vedlejší věta podmětná 
- vedlejší věta přívlastková 
- vedlejší věta předmětná 
- vedlejší věta doplňková 
- vedlejší věta příslovečná \ 
Větný rozbor. 

Zkracování vět 
přecliodníkem. 

NE NE i 

další témata, která jsou zařazena do učebnice: 
- přístavek 

Jednoduchá věta podle 
myšlenkového obsahu. 
Shoda podmětu s přísudkem. 
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Věty bezpodměté. 
Věty kusé. 
Podmět. 
Přísudek. 
Předmět. 
Doplněk. 
Přívlastek. 
Přístavek. 
Určování děje. 

III. třída měšťanské školy 
osnovy 1932 Josef Müller 

V 

L. Žofková -
B. Tožička 

Slovný a větný rozbor jednoduchých 
souvětí. 

Věta složená (souvětí). 
Souvětí souřadné. 
- souvětí slučovací 
- souvětí důvodové 
(příčinné) 
- souvětí výsledné 
-souvětí odporovací 
Souvětí podřadné. 
- věty podmčtné 
- věty předmětné 
- věty místní 
- věty časové 
- věty způsobové 
- věty příčinné 
- věty přívlastkové 
- věty doplňkové 
Rozbor souvětí. 

Jednoduché věty a 
souvětí. 
Souvětí souřadné, 
(opakování) 
Souvětí podřadné. j 
(opakování) 

Interpunkce. N E Čárka v jednoduché větě. 
( alší témata, která jsou zařazena do učebnice: 

Zkracování vět. Souvětí složené. 
Věty neslovesné. 
Přímá řeč. 
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Jednoroční učební kurz při měšťanských školách ! 
osnovy 1932 Müller 

nemá pro JUK zvláštní 
učebnici 

v 

Zofková - Tožička 

Rozbor složených souvětí. Zkracování vět. - ve III. díle Souvětí složené. 
- souvětí složené souřadné 
- souvětí složené podřadné 

Pořad slov ve větě. Slovosled ve větě jednoduché. 
Pořádek vět v souvětí 
souřadném. j 
Stavba souvětí podřadného. 
Pořádek vět v souvětí 
složeném. 

Zvláštnosti v členění 
větném. 

Věty bezpodměté. 
Věty kusé. - ve III. díle 

NE 

další témata, která jsou zařazena do učebnice: 
Krácení vět přechodníkem. 
Věty vztažné. 
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2. JOSEF MÜLLER (1870 - 1940) 

Josef Müller zahájil svou učitelskou činnost na Poděbradsku. Později se stal ředitelem 

měšťanské školy v Praze, čelným funkcionářem Dědictví Komenského a také správního 

výboru Deylova ústavu pro nevidomé. Již jako mladý učitel psal zásadní studie o vyučování 

českého jazyka, jimiž přispíval do různých odborných časopisů a sborníků. 

Prostřednictvím svých učebnic prakticky realizoval teoretické myšlenky Antonína 

Janů (Jazyk mateřský a škola obecná", Praha 1897). Müllerovo pojetí mluvnického 

vyučování se opírá o tyto zásady: 

„/. Užívati správně formální stránky řeči nenaučí se žák gramatickými reflexemi 

cestou soustavné mluvnice vědecké, nýbrž účelně spořádaným cvičením mluvním a 

příležitostným navykáním správné řeči ve všech předmětech vyučovacích. 

2. Postup těchto cvikův a celkový jejich ráz není určován soustavou teoretické 

mluvnice vědecké, jak již zejména Janů žádal, nýbrž je národnostně individuální, řízený 

povahou jazyka, jeho ducha a potřebami řeči. 

3. Metoda vyučování mluvnického budiž založena na výzkumech novějšího 

psychologického bádání o tom, jak se žák dostává ke správnému užívání mluvnických forem. 

4. Učivo mluvnické budiž shrnuto na nejvyšších stupních školních v přehlednou 

soustavu mluvnickou, pokud jest jí zapotřebí k vědomému zdůvodnění jazykových zákonův a 

hlubšímu porozumění jazyku. Soustavné mluvnici na stupních nižších a středních dáváme 

výhost. Teprve na nejvyšších stupních poznatky, nabyté cestou induktivní, shrnujeme 

v přehlednou soustavu."109 

Podle Jelínka nedospěl Müller k didaktické mluvnické soustavě, ale k soustavě 

psychologické. Psychologizuje a neprávem jako Janů zaměňuje učení řeči malého dítěte 

s učením spisovnému jazyku ve škole.110 Přes všechny pozdější výhrady převládaly Müllerovy 

učebnice ve výuce českého jazyka na měšťanské škole několik desetiletí (od roku 1912 až do 

roku 1939). 

109 citováno podle Jelínek, J.: Vyučování českému jazyku v naší škole, in: Dvě studie o jazykovém vyučování, 
SPN, Praha 1964, s.21 
110 viz citované dílo 
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První vydání učebnice vycházela pod názvem „Učebnice jazyka českého s cvičebnicí 

pro školy měšťanské", pozdější vydání (počínaje rokem 1934) pod názvem „Mateřská řeč' 

s podtitulem „ Učebnice jazyka českého s cvičebnicí pro školy měšťanské". 111 

Soubor učebnic Josefa Miillera tvoří řada tří učebnic. Pro každý ročník měšťanské 

školy byla určena jedna. Jsou označeny jako 1., 2. a 3. díl. 

Při své rozboru věnuji jednomu dílu vždy samostatnou kapitolu. Uvádím všechna 

vydání (těm, která vyšla ještě před vymezeným časovým obdobím, tj. před rokem 1918, 

nevěnuji žádnou pozornost). Pokud je u nich uvedena schvalovací doložka Ministerstva 

školství a národní osvěty, uvádím přesné znění schvalovacího výnosu. 

Jednotlivá vydání porovnávám, abych zjistila, jak se rozsah syntaktického učiva 

proměňoval. Pokud došlo k nějakým změnám v důsledku nových osnov, snažím se je co 

nejpřehledněji zachytit a popsat. 

Jednotlivá syntaktická témata jsou zvýrazněna tučně, s uvedením označení kapitoly a 

příslušné strany, kde se nacházejí. Vše, co přesně cituji z učebnic, píši odlišným typem písma, 

tj. kurzivou. 

Josef Müller výrazně uplatňoval metodické pokyny A. Janů. To se projevilo například 

v tom, že nové učivo je uvedeno vždy cvičeními, některé kapitoly pak větami, které mají 

žákovi pomoci k pochopení učiva. Teoretický výklad mluvnice je uveden vždy až za 

cvičeními, je napsán výrazně menším písmem, nové lingvistické termíny jsou většinou 

zvýrazněny tučně. Ve vydáních po roce 1932 je tzv. „poučenľ ' nebo „pravidla", tedy 

vysvětlení gramatické látky, již lépe vyznačeno, zpravidla orámováním. 

U každého syntaktického tématu nejprve uvádím přehled jednotlivých cvičení - zadání 

nebo pokyny k vypracování a první dvě až tři věty z textu zadání. 

2.1. UČEBNICE JAZYKA ČESKÉHO S CVIČEBNICÍ PRO ŠKOLY MĚŠŤANSKÉ 

(l.díl) 

2.1.1. Praha 1912 a 1913, 

C.k. školní knihosklad 

2.1.2. Praha 1918, druhé vydání, 

C.k. školní knihosklad 

111 Krqmč učebnic pro měšťanské školy napsal i cvičebnici českého jazyka pro školy obecné: Cvičebnice jazyka 
českého pro školv obecné. Didakticko-metodickým metodám věnoval pozornost v didaktických příručkách: O 
vyučování mateřskému jazyku na školách obecných a Osnování učiva z jazyka vyučovacího, obě vydané 1919 
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Schvalovací doložka ministerstva školství a národní osvěty není uvedena. 

Rozsah a výklad syntaktické látky: 

Učebnice se skládá ze dvou částí: „I. Cvičení mluvnická a pravopisná" a „II. Cvičení 

slohová." Syntaktické učivo je zařazeno do první části. Ačkoli je tato část nazvaná „Cvičeni 

učivo se zde nejen procvičuje, ale je zde samozřejmě vyložena i mluvnická teorie. 

Syntaktická témata nejsou zařazena do samostatné kapitoly, ale prolínají se s učivem 

morfologickým. Například učivo o předmětu je zařazeno za učivo o podstatných jménech, 

učivo o příslovečném určení za kapitolu o příslovcích. 

Z grafického hlediska je učební text uspořádán relativně přehledně. Jednotlivé kapitoly 

a lekce jsou číslovány (arabskými číslicemi), cvičení jsou číslovaná od začátku knihy (způsob 

ne příliš přehledný), důležité termíny jsou zvýrazněny tučným písmem. Zajímavé je, že 

mluvnická teorie, která je shrnuta v „poučeních", je obvykle psána malým písmem (menším 

než ostatní text) a stojí jako by na okraji učebního textu. Je to jeden za způsobů realizace 

myšlenek agramatismu, tj. teorie není důležitá. Nelze ale říci, že by teorie byla zavržena 

úplně. Žákům jsou předkládána „pravidla" a „poučení", ve kterých se vykládá syntaktická 

teorie, 

Syntaktické učivo, které tvoří zhruba 50% veškerého mluvnického učiva, je 

prezentováno především induktivní metodou, teoretické poučení je tak obvykle vyvozeno až 

za cvičeními. Velmi často se objevuje pokyn „ Č t ě t e \ k t e r ý vyzývá žáky k tomu, aby 

pozorovali ilustrativní věty a na jejich základě došli k obecným poznatkům (pravděpodobně i 

za pomoci učitele). 

II. Rozdíl věty jednoduché a souvětí (s. 6) 

Typy cvičení uvedených na začátku výkladu (zadání je vždy podtrženo): 

cv. 4 Čtěte věty jednoduché a souvětí a povězte, jak vznikla! 

a) Slunečko se za hor chýlí. Den se k hrobu ubírá. 

Slunečko se za bor chýlí, den se k hrobu ubírá. 

Přišel jsem. Zvítězil jsem. 

Přišel jsem a (i) zvítězil jsem. 

Nehraď se plotem. Hraď se přáteli. 

Nehraď se plotem, ale (nýbrž, avšak) hraď se přáteli! (...) 

cv. 5 Vytčené věty jednoduché spojujte v souvětí smyslem nebo příslušnými spojkami! 
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a) Růže při trní se rodí. Radost po žalosti chodí. Vše pomine. Jediná pravda nezhyne. Sliby se 

slibuji. Blázni se radují. Železo rez sežírá. Závistník od závisti umírá. (...) 

cv. 6 Vytčená souvětí doplňujte příslušnými čárkami a povězte, jak jsou spojena! 

Nelituj podkovníčku abys neztratil podkovy. Proto je štika v řece aby karasi nedřímali. Žák 

chybil že nemyslil. Přijde čas že se zima zeptá cos dělal v létě. Co mi do měsíce když mi slunce 

nesvítí. 

cv. 7 Vypisujte z čítanky a) věty jednoduché, b) souvětí s příslušnými znaménky! 

cv. 8 Věty v souvětích oddělujte příslušnými rozdělovacími znaménky! 

Venkovan hostem arciknížete Karla, nynějšího císaře a krále našeho. Nynější náš 

císař a král Karel I. když studoval v Praze rád se procházíval v průvodu svého hofmistra 

pražskými ulicemi. Jednou spatřil poblíž nádraží venkovana jenž byl v patrných nesnázích. 

(...) 

Poučení, které autor uvádí na konci lekce (s.8): 

/. Věta jednoduchá je slovný výraz s určitým slovesem. 

2. Věty složené neboli souvětí vznikají spojením aspoň dvou jednoduchých vět v jednotu 

myšlenkovou. 

3. Věty v souvětích bývají spojeny smyslem nebo spojkami, 

4. Nej obvyklejšími spojkami, jimiž se spojují věty jsou: 

a. a, i, též, také, ale, však, avšak, než, nýbrž, a přece, přes to, neboť, zajisté, 

proto, tedy: 

b. aby (abych, abys..., bych, bys..., kdybych, kdybys....); 

c. že, protože, poněvadž, jelikož, zdali, nežli; 

d. když, jakmile, sotva, dokud. 

5. Jednotlivé věty v souvětí oddělujeme čárkami i tehdy, když jsou spojeny spojkami. 

(Před spojkou a, i s významem slučovacím se zpravidla spojka nepíše.) 

Vůbec se nezmiňuje o spojce „nebo", jako by neexistovala. 

VI. Členy jednoduché věty (s.31) 

• 21. podmět a přísudek (s. 31) 

Typy úvodních cvičení: 

cv. 84 Tažte se otázkami kdo? neb co? po podmětě vytčených vět! 

Nebe se červená. Oblaka chladnou. Prach usedá. Šedé beránky se sléhají na západ. (...) 

cv. 85 Tažte se otázkami co se praví o .... (podmětě?) po přísudku vytčených vět! 

Chaloupky kouří. Hvězdy se kmitají. Polehounku stíny se kradou v širý kraj. (...) 
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cv. 86 Určujte, je-li podmět pronesen jedním slovem = výrazem holým nebo několika slovy = 

výrazem rozvitým! 

cv. 87 Určujte totéž o přísudku! 

cv. 88 Určujte, jsou-li věty holé nebo rozvité! V rozvitých větách vyhledávejte věty holé! 

Základní větné členy vymezuje takto (s.31): 

1. Části věty jsou podmět a přísudek. Slyšíme-li podmět, tážeme se po přísudku a 

naopak. 

2. Podmět bývá výrazem holým nebo rozvitým (stádo - napasené stádo). 

3. Podmět je větný člen, který odpovídá na otázku kdo? neb co? 

4. Podmět nebývá někdy vyjádřen zvláštním slovem, když se ho lze domysliti ze slovesa 

přísudkového. (Ubírám se k domovu, t.j. já.) 

5. Přísudek je člen věty s určitým slovesem (lze na něm poznali osobu). Určujíce 

přísudek hledáme sloveso určité buď samo, nebo s jeho rozvíjejícími výrazy. (Tvary 

slovesa býti (jsem, nejsem, není) s doplňovacím slovem se považují za holý přísudek a 

sloveso býti nazývá se sponou. (Chaloupky jsou osvětleny.) 

6. Věta s holým podmětem a holým přísudkem je věta holá. (Nebe se červená). Věta, 

která má rozvitý podmět nebo rozvitý přísudek, nazývá se věta rozvitá. 

• 22. podmět a příčestí činné (s. 32) 

Lekce je uvedena větami a pokynem Čtěte}.-. 

Hoch upadl. Hoši upadli (ti, oni). 

Sud se rozbil. Sudy se rozbily (ty, ony). 

Hruška spadla. Hrušky spadly (ty, ony). 

Okno se rozbilo. Okna se rozbila (ta, ona). 

Použitá cvičení (cv. 8 9 - 9 1 ) jsou cvičení doplňovací s pokyny Doplňujte\ či Pište a 

doplňujte!. Např. Po našem. Již tři dny ležel- naši v hl-nitém střeleckém zákopč. Chv-li seděl-

na bobku, chv-li stál- a chv-li ležel-. A koule hv-zdal- nad nimi, jakoby ležel- pod zp-vajícím 

ocelovým nebem. (...) 

Jedná se o typickou ukázku tzv. mluvních cviků. Žáci si mají mechanickým 

napodobováním osvojit pravopis správných koncovek verb v préteritu. Mluvnické poučení o 

pravidlech je, jako obvykle, uvedeno až na konci probírané kapitoly: 
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1. Příčestí činné (i mnohé jiné jméno přísudkové) u podmetu mužského rodu 

životného má v množném čísle koncovku -i (hoši upadli); 

2. U podmětu mužského rodu neživotného nebo u podmětu ženského rodu má 

koncovku -y (sudy se rozpadly; hrušky spadly); 

3. U podmětu středního rodu má koncovku -a (okna se rozbila). 

• 23. podmět a příčestí trpné (s. 33) 

Tato kapitola je vyložena shodným způsobem jako kapitola předchozí. Úvodní pokyn 

a věty jsou následující: 

Čtěte! 

Hoch byl poraněn. Hoši byli poraněni, (ti, oni) 

Sud byl spraven. Sudy byly spraveny, (ty, ony) 

Hruška byla snědena. Hrušky byly snědeny, (ty, ony) 

Okno bylo vysazeno. Okna byla vysazena, (ta, ona) 

Čtěte s trpným příčestím umyt, umyta, umyto! Tento pokyn se vztahuje k předchozímu 

cvičení, ovšem bez dalšího vysvětlení. Žáci měli pravděpodobně předchozí věty obměňovat. 

Použitá cvičení jsou cvičení doplňovací a obměňovací. 

cv. 92 Doplňujte! 

Star- dom- byl- zbořeny- a nové postaven-. Králíci byl- stažen- a vykuchán-, než byl-

upečen- a sněden-. Lidé jsou stvořen- ku práci jako ptáci k letu. (...) 

cv. 95 Čtěte s různými podměty ve všech rodech obojího čísla! 

Chlapec byl napomenut, že se neslušně choval. Dívka byla pochválena, že byla umyta 

a učesána. 

cv. 96 Doplňujte a čtěte náležitě! 

Vlaštovky byl- (uhladit i) jako způsobné panenky; vrabci byl- (rozcuchat i a ušpinit i) 

jako nedbal- chlapci. Prsty dravců jsou (ozbrojili) ostrými drápy. (...) 

„Pravidlo", uvedené po cvičeních: Příčestí trpné u podmětu má tytéž koncovky jako 

příčestí činné. 

• 24. několik podmětův o společném prísudku (s. 34) 

Úvodní věta, na které je demonstrováno učivo: 
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Vytkněte podmety! Čecliy, Dolní Rakousy, Slezsko, Morava, Vorarlberk, Štýrsko a 

Horní Rakousy jsou nej průmyslovější země rakouské. 

Lekci jsou věnována cvičení 97 - 102. Například: 

cv. 100 Napište ke společnému přísudku 3 (4) jména a) ssavců; b) ptáků; c) 

obojživelníků; d) plazů; e) ryb; f ) hmyzu! 

• 25. několik přísudkův o společném podmětě (s. 35) 

Úvodní věty, na kterých je demonstrováno učivo: 

Vytkněte přísudky! Vítr vane, fouká, fičí, skučí, úpí a bouří. I strom roste, sílí, dýchá a 

umírá jako člověk. 

Lekci jsou věnována cvičení 103 - 106. Příklad: 

cv. 103 Napište větami o několika přísudcích, jak se pohybují některá zvířata, na př. kůň, 

veverka, kachna, vrabec, datel a i.! 

Obě lekce jsou vyloženy jen pomocí cvičení, jakákoli pravidla či poučka chybí. 

VIII. 31. Přívlastek (s. 35) 

Při určování větných členů vychází Müller z větných vztahů, ale tuto myšlenku 

metodicky nijak nerozpracovává a přechází přímo k mechanickému rozboru vět podle otázek. 

Při určování větných členů se u něho objevuje tzv. otázkovací metoda, tj. určování větných 

členů podle otázek (podle Jelínka, 1957) " 2 . 

O atributu, který je zařazen hned po adjektivech, podává Müller ponaučení, v němž 

naznačuje i významové vztahy, ale ve cvičeních důsledně uplatňuje poznávání atributu 

pomocí otázek. 

Učivo je opět demonstrováno na větách, kde jsou přívlastky tučně zvýrazněny: 

Ptejte se po přívlastcích vhodnými otázkami! 

a) Veselá mysl je půl zdraví. (Jaká?) 

Pěkné slovo želená vrata otvírá. (Jaké? Jaká?) 

Požehnání matčino staví dětem domy. (Čí?) 

Karel Čtvrtý vystavěl most pražský. (Který?) (...) 

112 Jelínek, J.: O tzv. otázkovací metodě větného rozboru, Český jazyk, roč. 7, 1957, s. 255 
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Cvičení mají většinou charakter výběrových cvičení (vyhledávání přívlastků), nebo 

obměnovací. Jsou použity i termíny (např. „podřadnýpřívlastek'), které jsou vysvětleny až po 

cvičení v tzv. poučení. Tématu jsou věnována čtyři cvičení (131 - 134). 

cv. 132 Podřadné přívlastky s podstatnými jmény vyjádřete správněji přívlastky souřadnými! 

Voda ze studně; voda z pramene; sůl z moře; vítr od severu; od jihu (...) 

cv. 133 Vyhledávejte zdobné přívlastky! Autor nevysvětluje, co ndobný přívlastek' 

znamená. 

Byla lučina, byla široká a na ní travička vysoká. Spalo jablíčko červené, spalo v kolébce 

zelené. (...) 

Poučení (s. 45): 

/. Přívlastek je slovný výraz, jímž se určuje význam podstatného jména podrobněji. Po 

přívlastku se tážeme otázkou, sestrojenou z určeného jména podstat, a tázacího zájmena jaký? 

který? čí?; jaká mysl?... veselá. 

(Otázkou který? se ptáme po druhu osob neb věcí, otázkou jaký? po jejich vlastnostech.) 

2. Je-li přívlastek s příslušným jménem podstatným téhož pádu, slove souřadný. Souřadný 

přívlastek lze skloňovali se jménem určeným: veselá mysl, z veselé mysli atd. 

„Souřadný přívlastek" tak odpovídá termínu „přívlastek shodný". 

Není-lí přívlastek téhož pádu jako jeho podstatné jméno, neskloňuje se s ním, nazývá se 

podřadný: láska k Bohu, z lásky k Bohu atd. 

„Přívlastek podřadný" je synonymem termínu „přívlastek neshodný". Terminologii 

„přívlastek souřadný" a „přívlastek podřadný" používá i Jan Gebauer.113 

• 32, několik přívlastků (s. 45) 

Úvodní věty: 

Vytkněte přívlastky! Dlouhé, úzké a zašpičatělé listy vrbové jsou po krajích zoubkovány. Kůň 

má srst krátkou, lesklou, hladkou a přiléhavou. 

cv. 135. Tvořte věty o několika přívlastcích! 

O pracovitých, otužilých, bedlivých, šetrných ... hospodářích; o věrných, učenlivých, štíhlých, 

bedlivých ... psech; o syrových, vařených moučnatých, podlouhlých ... bramborech (...) 

cv. 136. Doplňujte příslušnými čárkami! 

113 Gebauer,J.: Příruční mluvnice jazyka českého, Praha 1925, s. 236 
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Voda je hmota kapalná tekutá průzračná a bezbarvá. Nezralé ovoce je trpké kyselé a 

nezdravé. (...) 

V této kapitole podává poučení o několikanásobném přívlastku, který je však označen 

termínem „stejnorodý": 

Poznámky (s. 46): 

1. U téhož podstat, jm. bývá někdy několik přívlastků. 

2. Lze-li přívlastky téhož podst. jm. spojití spojkou a (i), jsou stejnorodé a oddělují se 

čárkou. Zpravidla však spojujeme spojkou toliko poslední přívlastky. 

XI. 45. Předmět (s. 61) 

Větný člen objekt je také uveden konkrétními větami, ve kterých je tučně zvýrazněn. 

Za větami je vždy uvedeno tázací zájmeno, aby si žáci rychle osvojili otázky, kterými se 

budou ptát na tento větný člen: 

Tažte se otázkami po předmětech! 

a) Pevná vůle divy činí. (Co?) 

Tonoucí se stébla chytá. (Čeho?) 

Nikdo nemůže dvěma pánům sloužili. (Komu?) 

(...) 

Následuje pouze jedno cvičení (cv. 169.): Doplňujte vhodnými předměty sloves nebo 

přídavných jmen! 

I starý tkadlec zmate. Pěkné slovo otvírá. Častá krůpěj i propáží. Nouze láme 

_. Úctu dej (cizina), vlasti! (...) 

Také tento větný člen, který se probírá po lekci o substantivech, autor nijak podrobně 

nevymezuje. Opět tedy převládá tzv. otázkovací metoda větného rozboru. 

1. Předmět je slovný výraz, jímž se určuje význam slovesa (i přídavného jména) na 

pádové otázky (vyjma I.p.). Slovesa, jež vyžadují předmětu, šlovou předmětná. 

Tato definice předmčtu je poněkud neobratná, ale takto byl skutečně předmět 

prezentován. 

2. Po předmětč se ptáme otázkami pádovými (vyjmouc. I.p) a příslušným slovesem 

(přidav, jménem): Koho? co? činí pevná vůle?... divy. Předmět bývá ve všech pádech 

kromě 1. a 5. 
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• 46. vazby s předmětem 2.pádu (Koho? čeho?) (s. 62) 

Vysvětlení látky se opět děje na konkrétních větách s instrukcí: 

Čtěte a určujte předměty! 

Dřevaři káceli stromy. Dřevaři nekáceli stromův. Dřevaři nakáceli stromův. 

Následují tři cvičení, každé je věnováno jednomu mluvnickému pravidlu: 

cv. 170. Slovesa s předponou ne-, značící zápor děje, važte s jinými předměty! 

Nejez nezralého ovoce, nepij po jídle příliš studených nápojů, (...) 

cv. 171. Slovesa s předponou na- važte s jinými předměty! 

Načesali hrušek, nasbírali švestek, nachy tat i ryb, nakopati hlíny, (...) 

cv. 172. Pamatujte si vytčené vazby s předmětem druhého pádu a říkejte podobné příklady! 

Nemocný hledá pomoci lékařské; obchodník - zisk; pastýř - zaběhlá ovce; pták - úkryt (...) 

Žák šetří knih, sešitů, nábytku; vzdělaný člověk- slušnost; spořivý - peníze (...) 

Cvičení 173. je věnováno doplňování správných koncovek příslušných pádů: 

Ctěte náležitě! 

Nehvízdejte příliš těžk- věc-! Pec- nikdy nepolykáme. Nikomu křivd• nečiň! (...) 

Poznámky: 

1. Slovesa, složená s předponou ne-, značí zápor děje a nazývají se záporná. (Po 

záporných slovesech klademe vždy druhý pád: štípat i polena - neštípat i polen...) 

2. Slovesa s předponou na- značí, že nabyl někdo části toho, oč usiloval: načesati 

hrušek. 

3. Ze zvláštních sloves, jež se pojí s druhým pádem, pamatuj zvláště: hledatí pomoci, 

šetřiti knih, poslouchatí rodičů, potřebovali peněz 

• 47. vazby sloves s předměty v ostatních pádech (s. 64) 

K této mluvnické látce je uvedeno pouze jedno cvičení - jedná se vlastně o přehled 

sloves pojících se s různými pády a příkladových vět, bez úvodních vět i závěrečného 

poučení. 

cv. 174. Pamatujte si vytčené vazby a říkejte podobně příklady! 

Konáme, pořádáme slavíme, podstupujeme ... něco; národové rakouští slaví jmeniny Jeho 

Veličenstva císaře Karla /.; spolek - vycházka (...); 

Přivykáme, navykáme, odvykáme ... něčemu; dělník přivyká práci; vystěhovalec - cizina (...); 

Zaměstnáváme se, obíráme se, zabýváme se, zaneprazdňujeme se ... něčím; dělník se 

zaměstnává prací; žák - učení (...); 
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Dychtíme, toužíme, prahneme ... po něčem; lakomec dychtí po penězích; pták v kleci -

svoboda (...); 

Zedník pracuje o stavbě; vzduchoplavec - letadlo; žák - úkol (...). 

• 48. věty o několika předmětech (s. 64) 

Výklad je uveden pokynem a větou, tak jak je to obvyklé. Gramatické pravidlo je 

uvedeno až na konci. Cvičení je pouze jedno. 

Čtěte! Jmění, krev i život dejme za císaře, za vlast svou! 

cv. 175. Čtěte a napište v náležitém pádě! 

Děti mají zvykati (práce, čistota a poslušnost). Nevěříme (lháři, pochlebníci a lidé úlisní). 

(...) 

Poučení: 

1. U téhož slovesa bývá někdy několik předmětů. 

2. Jsou-li předměty téhož slovesa ve stejném pádě, lze je spojití spojkou a (i). Zpravidla 

však spojujeme spojkou toliko poslední předměty; předcházející se oddělují čárkou. 

XV. 61. Určování děje (s. 79) 

Kapitola je zařazena po probírání slovního druhu adverbií. Způsob prezentace této 

učební látky je naprosto shodný se způsoby prezentace ostatních větných členů. Vysvětlování 

použitých termínů je vždy uvedeno až po úvodní větě, případně větách, ve kterých jsou tučně 

vyznačeny druhy adverbiálií, a po různých typech cvičení. Převládají cvičení s pokynem 

Ptejte se příslušnými otázkami\ .Ie tedy znovu použita tzv. otázkovací metoda, žáci si ji mají 

osvojit a běžně ji ve vyhledávání příslovečných určení používat. Lze tak usuzovat na základě 

pokynů ke cvičením. 

Počáteční věty: 

Ptejte se po vyznačených členech vět, které určují děj! 

Ptáci budují hnízda na stromech; stavějí je záhy z jara; pletou je uměle; zakládají je pro svá 

mláďata. 

Žáci chodí ve školním roce pilně do školy; vzdělávají se pro život. 

Způsob výkladu příslovečných určení je shodný s výkladem jiných větných členů. 

Příslovečná určení autor v podstatě nedefinuje, pouze říká (s.80): 

/. U sloves určujeme místo děje (kde?), čas děje (kdy?), způsob děje (jak?), příčinu 

děje (proč?). 
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2. Na určení tážeme se otázkou, kterou se v životě doptáváme po místě, času, způsobu, 

příčině, a příslušným slovesem. 

3. Určení může býti výrazem holým nebo rozvitým: otvírá se v pátek - otvírá se na 

Veliký pátek při pašijí hlase; jiti na hody - jiti s hodů na hody... 

Autor rozlišuje čtyři druhy příslovečného určení (dle současné terminologie): Adv loci, 

Adv temporis, Adv modi a Adv causae. 

• 62. určení místa (s. 80) 

• 63. určení času (s. 81) 

Adverbiale temporis"4 je definováno opět pomocí otázek: Určení času je slovný výraz, jímž 

se vyučuje čas slovesného děje. Určení času bývá na otázky kdy? jak dlouho? od které doby? 

do které doby? na jak dlouho? Všechny ostatní druhy jsou definovány podobným způsobem. 

• 64. určení způsobu (s. 81) 

• 65. určení příčiny (s. 82) 

• 66. věty o několika stejných určeních (s. 83) 

XIX. Rozbor jednoduché věty (s. 88) 

• 71. rozbor větný a slovný (tj. určování slovních druhů - pozn. A.B.) 

Tato závěrečná syntaktická lekce je shrnutím již probrané látky, u které se předpokládá, že 

ši j i žáci již osvojili. Autor předkládá tento způsob písemného zápisu rozboru věty: 

Za tichého májového večera odpočíval bělovlasý dědoušek na lavici v zahradě. = věta 

jednoduchá rozvitá. 

Bělovlasý = přívlastek 

dědoušek = holý podmět } rozvitý podmět; 

odpočíval = holý přísudek 

za tichého májového večera = určení času 

na lavici v zahradě = určení místa } rozvitý přísudek. 

Jak je vidět, dále již neurčuje atributy i adverbialií, ačkoli s druhy atributů byli žáci 

seznámeni. 

114 Zápis poučky je graficky neúplný - obvykle autor používá číslování jednotlivých faktů, zde je vše uvedeno 
dohromady. Není tedy jednotný a důsledný. 
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2.1.3. Praha 1919, 

přepracované vydaní; Státní školní knihosklad 

Schvalovací doložka ministerstva školství a národní osvety není uvedena. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

2.1.4. Praha 1920, 

přepracované vydaní; Statní nakladatelství 

Schvalovací doložka ministerstva školství a národní osvety není uvedena. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

2.1.5. Praha 1921, 

přepracované vydání; Státní nakladatelství 

Schvalovací doložka ministerstva školství a národní osvěty není uvedena. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

2.1.6. Praha 1923, 

přepracované vydání; Státní nakladatelství 

Schvalovací doložka ministerstva školství a národní osvěty není uvedena. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

2.1.7. Praha 1925, 

přepracované vydání; Státní nakladatelství 

Schváleno výnosy ministerstva školství a národní osvěty ze dne 24.srpna 1920, č.j. 52.529 a 

7.listopadu 1924, č.j. 133.825-1. 1924. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. (Učivo bylo rozšířeno pouze o základní poučení 

o slovenském jazyce.) 

2.1.8. Praha 1926, 

přepracované vydání; Státní nakladatelství 

Schváleno výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 10. dubna 1926, č.j. 

40.489/26-1. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

85 



2.1.9. Praha 1930, 

šesté, přehlédnuté vydání, Státní nakladatelství 

Schváleno výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 7. května 1930, č.j. 

58978/30-1. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

2.1.10. Praha 1934, 

sedmé přepracované vydání, Státní nakladatelství, upravené podle normálních učebních 

osnov pro měšťanské školy ze dne 9. června 1932; Státní nakladatelství. 

Toto vydání poprvé vychází pod názvem „Mateřská řeč" s podtitulem „Učebnice a 

cvičebnice jazyka českého pro školy měšťanské". 

Schváleno výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 17.listopadu 1933, č. 

124.249/33-1/1 jako učebnice pro první třídu měšťanských škol s československým jazykem 

vyučovacím ve znění českém. 

Rozsah syntaktické látky byl upraven, nikoliv však zásadním způsobem. (K výrazné změně 

naopak došlo v morfologii.) 

I v tomto přepracovaném vydání se Müller drží tzv. otázkovací metody při větném 

rozboru. Uvádí sice vazby větných členů, nicméně otázky jsou stále základním kritériem 

určování. Učebnice byla graficky upravena. Vyskytuje se zde řada přehledných tabulek, 

poučení o jazykových jevech jsou orámována a zvýrazněna (v prvních vydáních byla oproti 

ostatnímu textu dokonce zmenšena). 

Způsob prezentace učiva se ale v podstatě nezměnil. V úvodu každé lekce jsou, stejně 

jako v minulých vydáních, úvodní věty, následují cvičení a teprve pak shrnutí, pravidla a 

poučky. Použitá cvičení jsou obvykle shodná, pouze některá jsou obměněna, nikoliv však 

zásadním způsobem. I pokyny k vypracování úkolů se v podstatě neliší, nadále je ve větách 

užíván imperativ (i vykřičník jako interpunkční znaménko za větou). Nejčastěji používaným 

verbem je sloveso „Rozeznávejte!" „Vyhledávejte!" „Ptejte se!" Říkej tel". Také počet cvičení 

u jednotlivých kapitol je téměř shodný. 

Často jsou ve cvičeních použity texty i jiných autorů (spisovatelů). 
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V úvodní kapitole se jednotlivé jazykové disciplíny vzájemně prolínají (obecné 

poučení o jazyce - jazyk spisovný, hovorový a nářečí, syntax - jednoduchá věta, souvětí; 

morfologie - druhy slov a jejich význam). 

I. Věty a slova (s. 3) 

• 3. jednoduchá věta (přehledné opakování o členech věty) (s.7) 

Žáci v textu, který je zde uveden hned na začátku, vyhledávají podmět a přísudek: 

cv. 1. Vyhledávejte otázkami podmět a přísudek a určujte holé věty! (po ostatních členech se 

ptejte vhodnými otázkami!) 

Teprve po tomto cvičení je uvedena následující přehledná tabulka, která 

v předcházejících vydáních není: 

Přehled členů jednoduché věty. 

I Základní členy věty Rozvíjející členy věty 

Podmět Přísudek 
jest 
vyjádřen 
urč. 
slovesem 

Předmět 
bývá při 
slovese 
a přidav, 
jm. 

Přívlastek 
bývá při 
pods t. j m. 

Určení 
bývá nejčastěji při slovese 

Kdo? 
co? 

Co se 
praví 
0....? 

2.p. koho? 
čeho? 
3.p. komu? 
čemu? 
4.p. koho? 
co? 
ó.p.o kom? 
o čem? 
7.p. kým? 
čím? 

jaký? 
který? 
vrt} 

Cl? 

místa času způsobu příčiny 

Holý podmět, 
holý přísudek 
= holá věta. 

Rozvitý podmět, 
rozvitý přísudek 
= rozvitá věta 

2.p. koho? 
čeho? 
3.p. komu? 
čemu? 
4.p. koho? 
co? 
ó.p.o kom? 
o čem? 
7.p. kým? 
čím? 

jaký? 
který? 
vrt} 

Cl? 
kde? 
kam? 
odkud? 
kudy? 

kdy? 
jak 
dlouho? 
od které 
doby? 
na jak 
dlouho? 

jak? proč? 

Jednoduchá věta je definována jako slovný výraz s určitým slovesem (os. L, 2. nebo 3.). 

K této kapitole patří také cvičení 2. s pokynem: Jednoduché věty rozdělujte na část 

podmětovou a přísudkovou! V následujícím textu (úryvek z díla J. Vrchlického) mají dále žáci 

uloženo: a) Vyhledávejte v rozvitém podmětě a přísudku holý podmět a holý přísudek!; b) 

Ptejte se na rozvíjející členy větné vhodnými otázkami! 

87 



• 4. rozdíl věty jednoduché a složené (souvětí) (s.8) 

Vymezení terminologie „věta jednoduchá", „souvětí" je uvedeno v orámovaném 

odstavci. Definice je rozšířena o termíny „souvětí souřadné" a „souvětí podřadné" (tento není 

podrobněji vysvětlen) a o termíny „věta řídící (hlavní)" a „věta podřízená (vedlejší)". 

Ve cvičeních jsou používány termíny „věta řídící (hlavní)" a „věta podřízená 

(vedlejší)", ačkoli podrobněji jsou vysvětleny až později. 

cv. 3. Pozorujte, jak z jednoduché věty vznikne souvětí! (Věta podřízená (vedlejší) 

vyjadřuje některý člen věty řídící (hlavní). Který?) - Zadání je oproti minulému vydání 

upraveno a rozšířeno o nové termíny, obsah se ale nezměnil. 

U stejného cvičení je dále použit pokyn: Ptejte se včtou řídící (hlavní) a odpovídejte 

větou podřízenou (vedlejší)! Tyto pojmy jsou poprvé zavedeny v tomto vydání, 

v předcházejících se nevyskytují. 

Kapitola věnovaná pouze syntaxi nese název Větosloví, ke které se vztahuje 

následující poznámka: Učivo z větosloví zařaděno na těchto místech pro přehled. Probírá se 

povšechně příležitostně celý rok, soustavě podrobněji při nauce o slově na vyznačených 

místech, (s. 110) 

Definice termínů se od předcházejících vydání téměř neodlišuje, naopak bychom 

mohli říci, že je mnohdy i méně přesná. Například definice predikátu ve vydání z roku 1918: 

Přísudek je člen věty s určitým slovesem (lze na něm poznati osobu). Určujíce přísudek 

hledáme sloveso určité buď samo, nebo s jeho rozvíjejícími výrazy, (s. 31) a definice z vydání 

z roku 1934: Přísudek je větný člen, který dostáváme za odpověď na otázku: Co se praví o... 

(podmětě)? ( s . l l l ) 

VI. 22. Podmět a přísudek ( s . l l l ) 

• 23. věty o několika podmětech, o několika přísudcích 

Učivo je vyloženo podobným způsobem jako ve starších vydáních, jsou však zavedeny 

nové termíny. Např. „věta s rozšířeným podmětem" - tj. věta, která má u společného přísudku 

několik podmětu; „věta s rozšířeným přísudkem" - tj. věta, která má u společného podmětu 

několik přísudků. V „poučení" autor dodává: Podobně mohou býti věty s rozšířeným 

předmětem, přívlastkem a určením. Rozlišuj věty s rozvitým členem větným a s rozšířeným 

členem větným! (Jak, to už neuvádí.) 

Oproti minulým vydáním byly nyní vypuštěny kapitoly věnující se příčestí činnému a 

příčestí trpnému. 
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IX. Předmět. Doplněk (s.114) 

Výklad o objektu je uveden před výkladem o atributu, ve vydáních předchozích to 

bylo naopak. S termínem doplněk se zde pracuje poprvé. 

Objekt je zde charakterizován přesněji, již ve cvičeních je použito definice: „určuje 

blíže význam slovesa", teprve potom jsou použity otázky. 

cv. 2. Rozdělte věty na podmět a přísudek! (Vyhledávejte věty holé!) Ptejte se vhodnými 

otázkami po předmětě. který je doplňovacím výrazem slovesa! 

Jak lev zaváděl nový pořádek. 

Zvířata zvolila lva králem. Lev svolal svoji radu. Zavolal do ní tygra, slona a medvěda. (...) 

(Koho zvolila zvířata králem? - lva; slovem lva určujeme blíže význam slovesa na otázku 

koho? co?) 

Výklad tohoto učiva je veden stejným způsobem jako výklady předchozí. Nejprve jsou 

uvedena cvičení, v nichž mají žáci přirozenou cestou poznat větné členy, konkrétně objekt a 

doplněk, teprve potom následuje poučení (s. 115): 

1. Předmět je doplňovací výraz slovesa (i přídavného jména) na pádové otázky (kromě 

1. a 5. pádu). 

2. Po předmětě se ptáme pádovými otázkami (kromě 1. a 5.pádu a příslušným 

slovesem: 

a. Pavouk pronásleduje mouchy, (koho?) 

b. Tonoucí se stébla chytá, (čeho?) (...) 

3. Předmět bývá ve všech pádech kromě 1. a 5. 

Doplněk je vymezen následovně (s. 115): 

/. Ve větách, které mají v přísudku některý tvar slovesa být i (jsem, nejsem, byl jsem, 

nebudu...), bývá význam tohoto slovesa doplněn členem, který se nazývá doplněk. 

2. Podobně jako sloveso býtí mívají doplněk i slovesa významem podobná: cítiti se, 

nazývali se, pokládali se, naroditi se, učiti se ... 

Ihned za definicí následuje cvičení, aniž by byl uveden jakýkoli příklad. 

Řekněte s doplňky : Bratr je . Spolužák ležel . Vstal z nemoci . Přítel se učí 

_. Zdravý člověk bývá . apod. 

Vymezení doplňku je zde velmi nejednoznačné. Autor se vůbec nezmiňuje o 

tom, že doplněk je větný člen, který se vztahuje ke slovesu (zpravidla v postavení přísudku) a 

zároveň k podmětu nebo předmětu věty, vyjádřenému jménem a s tímto jménem se alespoň 
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částečně shoduje. Žáci se v této definici nedozví, že doplňkem bývá zpravidla adjektivum, 

substantivum, neurčitý slovesný tvar i zájmeno. Tato konkrétní vyjádření doplňku jsou zde 

skryta za slovem „člen". Žáci si učivo o doplňku měli odvodit především na základě poznání 

konkrétních vět: Bratr je . apod. 

• 31. vazby sloves s předmětem v 2.pádě (koho? čeho?) (s.l 15) 

Poučení o použití předmětu v genitivu (s. 116): 

1. Slovesa, složená s předponou ne-, značí zápor děje a nazývají se záporná. (Po 

záporných slovesech klademe nejčastěji druhý pád: jíme zralé ovoce - nejíme 

nezralého ovoce...). 

2. Slovesa s předponou na- značí, že nabyl někdo části toho, oč usiloval: načesati 

hrušek. 

3. Ze zvláštních sloves, která se pojí s druhý pádem, pamatuj zvláště: hledatí pomoci, 

poslouchatí rodičů, potřebovati peněz, šetříti knih. 

• 32. vazby sloves s předměty v ostatních pádech (s. 117) 

• 33. věty o několika předmětech (s. 118) 

V této kapitole je jedno cvičení zachováno (pouze jsou obměněny věty), jedno cvičení 

bylo přidáno, a to typu obměňovacího: 

cv. 1. (shodné s druhým vydáním) Ctěte a napište náležitě! 

Truhlář potřebuje při práci (pila, sekyra, hoblík, nebozez, dláto, kladivo, kleště). (...) 

cv. 2. Věty o několika podmětech převeďte na věty o několika předmětech! 

O zvířatech. Kořistí káně lesní neboli myšilova bývají myši, hraboši, potkani, křečci, sysli i 

hadi. Káně lesní hubí -, ... Sýčkovi jsou potravou potkani, krtci, kolčavy, ptáci a brouci. Sýček 

lovívá -, ... Mladí zajíci, králíci, koroptve a bažanti bývají výrem pronásledováni. Výr 

přepadává -, ... (...) 

XI. 39. Přívlastek (s. 119) 

U výkladu o atributu chybí na začátku ilustrativní věty, ihned je použito cvičení 

(celkem sedm). Opět je použita tzv. otázkovací metoda. Žáci mají v textu prvního cvičení 

odpovídat na otázky - odpovědí je pak obvykle adjektivum, tedy atribut, 

cv. 1. Odpovězte na otázky! (Přidanými slovy k podstatným jménům učiňte věty pravdivými!) 

Který rok má 366 dní? Který rok má 24 hodin? Které ovoce je škodlivé? Která muchomůrka 

není jedovatá? Které ovce více žerou? (...) 
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Autor také odkazuje na primární funkci atributu, tedy přídavného jména, když ve 

druhém cvičení (cv. 2.) vybízí žáky, aby v oddíle „Přídavná jména tvrdá (37.)" a „Přídavná 

jména měkká (38.)" vyhledávali přívlastky. 

Další cvičení jsou již vyhledávacího typu: 

cv. 3. Ptejte se na přívlastky vhodnými otázkami! 

Výhodná koupě. Úředně povolený výprodej. Obecní vyhláška. Výstava drůbeže. Obchod 

s dřívím a uhlím. Koš na odpadky. Zakázaná cesta. (...) 

Ve cvičení 7. se již rozlišují druhy atributu a je použita terminologie „shodný", „neshodný". 

Způsob, jak se rozlišují druhy atributu, je naznačen již v samotném zadání. Žákům se také 

napovídá proložením slov - atributů a příslušnými otázkami uvedenými v závorce hned za 

včtou. 

Vyslovujte přívlastek a příslušným podstatným jménem a určujte, je-li shodný nebo neshodný! 

(Lze-li jej skloňovali a podst. jm. nebo nemční-li se při skloňování.) 

a) Veselá mysl je půl zdraví, (jaká?) Pěkné slovo železná vrata otvírá, (jaké? jaká?). Karel 

Čtvrtý vystavěl Kamenný most. (který?) (...) 

b) Cesta životem není procházkou polem, (která?) V Chrudimi bývají hlučné trhy na koně. 

(jaké?) (...) 

Narozdíl od prvních vydání je zde již použit termín „přívlastek shodný" a „přívlastek 

neshodný" (již ne „přívlastek souřadný" a „podřadný"). Poučení je shodné jako ve druhém 

vydání. 

• 40. věty o několika přívlastcích (s. 120) 

Cvičení i výklad se shoduje s předchozími vydáními. 

XV. 59. Určování děje (s.121) 

Adverbiale jsou uvedena otázkami Co se děje? (Kde? kdy? jak? proč?) a vysvětlena 

na konkrétních větách a cvičeních: 

Ptejte se po určení děje příslušnou otázkou! 

Děti chodí do školy, (kam?) .... místo děje. 

Do školy docházejí každý všední den. (kdy?) ... čas děje. 

Do školy docházejí pilně, (jak?) ... způsob děje. 

Chodí do školy pro vzdělání, (proč?) ... příčina děje. 
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Jednotlivé druhy příslovečného určení nemají samostatné značení kapitol, jsou 

označeny a), b) atd. U každého druhu jsou samozřejmě použita nejprve cvičení, teprve pak je 

„poučení" (postup zůstává stále zachován). Ve cvičeních žáci převážně adverbiale 

vyhledávají. Obvykle jsou však použita nenásilná zadání, tedy taková, aby žák mohl použít 

to, co již zná z běžného vyjadřování. Důraz na praktičnost je větší než v předchozích 

vydáních. Mluvnická terminologie je použita až u posledních dvou cvičení. Charakter 

cvičení je pro všechny druhy adverbialií shodný. 

cv. 1. Vypravujte o ruchu poblíž vašeho domu! 

Kam se lidé ubírají? Odkud se ubírají? Kudy se vracejí domů? Kam přijedeme cestou přes 

nejbližší osadu N.? (...) 

cv. 2. Povězte, kde se zaměstnávají známé osoby! 

Pan učitel, kupec, kuchařka, mlynář, kovář, rolník (...) 

cv. 3. Povězte, kde bývají známá zvířata a věci! (Kde se zdržují, žijí, hnízdí, kde co visí, leží, 

roste, kvete...). 

Pes, kočka, kanár, slepice, čápi, ptáci, ryby, louky, šišky, růže, tabule (...) 

Při definici je již použit termín „člen věty" (narozdíl od „slovný výraz" - viz výše). 

Jednotlivé druhy adverbialií jsou jinak definovány shodným způsobem. Opět je důraz kladen 

na otázky, které jsou použity při zjišťování větného členu. 

a) určení místa 

b) určení času 

c) určení způsobu 

d) určení příčiny 

Zde se v „poučení" rozeznává rozdíl mezi „účelem" a „důvodem": Účel rozeznáváme od 

důvodu, rozvedeme-li určení: Vyhověl pro dobrou vůli (t.j. aby bylo mezi nimi dobře, účel). 

Vyhověl mu pro jeho prosby (t.j. protože jej prosil, důvod). 

• 60. věty o několika stejných určeních (s. 126) 

Výklad gramatické látky se shoduje s předchozími vydáními, pouze text cvičení je jiný. 

Samostatnou kapitolu tvoří VII. Shoda podmětu s přísudkem (s. 41 - je zařazena ke 

kapitole o podmětu a přísudku), která v předcházejících vydáních chybí (učivo je zařazeno 

mezi jiné celky). Nicméně vysvětlení je shodné. Téma pod nesprávným názvem „shoda 
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podmětu s přísudkem" se u Müllem objevuje pravidelně, přestože v poučení na str. 28 

v druhém dílu říká: přísudek se shoduje podmětem. (viz dále) 

• 24. podmět a příčestí činné (s. 41) 

• 25. podmět a příčestí trpně (s. 43) 

2.1.11. Praha 1937, 

osmé nezměněné vydání, Státní nakladatelství 

Schváleno výnosem MŠANO ze dne 21. října 1936, čís. 138.254/36-1/1, jako učebnice pro 

první třídu měšťanských škol s československým jazykem vyučovacím ve znění českém. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

2.2. UČEBNICE JAZYKA ČESKÉHO S CVIČEBNICÍ PRO ŠKOLY MĚŠŤANSKÉ 

(2. díl) 

2.2.1. Praha 1914 a 1915, 

C.k. školní knihosklad, 158 s. 

2.2.2. Praha 1917, 

druhé vydání, C.k. školní knihosklad, 140 s. 

Schvalovací doložka MŠANO není uvedena. 

2.2.3. Praha 1918, 

druhé, nezměněné vydání, C.k. školní knihosklad, 140 s. 

Schvalovací doložka MŠANO není uvedena. 

Rozsah a způsob vykladu syntaktické látky: 

Syntaktické učivo se ve druhém ročníku měšťanské školy především opakovalo a 

procvičovalo. Prohlubovaly se znalosti o základních a rozvíjejících větných členech, 

procvičoval se rozbor věty jednoduché. Syntax souvětí byla omezena na poznávání věty 

hlavní a věty vedlejší a na druhy souvětí. S jednotlivými druhy vedlejších vět se žáci zatím 

ani neseznamovali. Poznávali však poměry mezi větami hlavními v souřadném souvětí. 

Výklad o jednotlivých větných členech byl zařazen vždy za kapitolu o slovních 

druzích, je tedy zdůrazněno, čím jsou větné členy primárně vyjádřeny. Rozvržení kapitol je 
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shodné jako v prvním díle této řady učebnic (ve druhém vydání). Opakování a prohlubování 

učiva o základních větných členech - predikátu a subjektu - je uvedeno pod názvem kapitoly 

„O větě vůbec". 

Způsob výkladu je shodný jako v prvním dílu, koncepce celé řady učebnic tak zůstává 

zachována. Obvykle jsou na úvod daného výkladu uvedeny ilustrativní věty s tučně 

vyznačenými jevy, následují cvičení (zadání jsou opět v imperativu), na konci kapitoly je 

znatelně menším písmem uvedeno „poučení", „pravidla" či „poznámky" (důležité termíny 

jsou zvýrazněny tučně, případně proloženě). 

IV. O větě vůbec (s. 26) 

• 15. věty podle myšlenkového obsahu (s. 26) 

Kapitola je uvedena pokynem a větou, za kterou je i vzor zpracování, avšak „vytčená 

oznámení" chybí, je zde pouze jedno (zadání by mělo být v singuláru). 

Vytčená oznámení čtěte jako otázku, podmínku (přání) a rozkaz! 

Nesu psaní na poštu. (Nenesu psaní na poštu, nýbrž do poštovní schránky.) 

(Vzor: Neseš psaní na poštu? Donesl bych psaní na poštu. Dones psaní na poštu!) 

Věty podle postoje mluvčího mají žáci trénovat ve cvičeních týkajících se praktického 

života. Autor učebnice tak využívá jejich intuice a běžné znalosti jazyka, 

cv. 57. Napište 5 vět, jimiž ze svých zkušeností pronášíte nějaké oznámení a) spolužákovi, b) 

p. učiteli, c) rodičům! 

cv. 58. Napište větami 5 vhodných dotazů, jež jste pronesli nebo slyšeli pronésti! 

cv. 59. Napište 5 vhodných přání z obou svých zájmův! Napište 5 rozkazů (zákazů), jež jste 

slyšeli pronésti a) ve škole, b) doma! 

V „poznámkách" autor uvádí: 

1. Podle myšlenkového obsahu rozeznáváme věty a) oznamovací, b) tázací, c) podmiňovací, 

d) rozkazovací. Věty mohou býti kladné nebo záporné. 

2. Větami oznamovacími vyjadřujeme oznámení, větami tázacími otázku, podmiňovacími 

výminku nebo přání, rozkazovacími rozkaz nebo prosbu. 

• 16. členy jednoduché věty (s. 26) 

Tato kapitola je vlastně shrnutím toho, co by žáci již měli ovládat. Můžeme tak usuzovat 

nejen ze znalosti předcházejícího dílu, ale i z otázky, která je žákům položena za úvodním 

textem (jediným cvičením v této lekci): Ve které dva členy lze rozdělili každou větu? 
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Autor v „poučení" znovu podává definici subjektu a predikátu (shodnou jako v prvním 

díle) a předkládá další lingvistické termíny: 

3. Cleny větné jsou buď holé (vyjádřené jedním slovem) nebo rozvité (vyjádřené několika 

slovy). 

V rozvitém členu rozeznáváme člen základní a člen rozvíjející. 

(Za holý přísudek pokládá se také tvar slovesa býti: jsem, jsi atd. s výrazem doplňovacím 

(jsem pilen...). Tvary slovesa býti nazývají se v těchto větách sponami.) 

• 17. podmět (s. 27) 

Zde již nejde jen o poznávání subjektu ve větě, žáci mají poznat, jakým slovním 

druhem je subjekt vyjádřen. 

Rozčleňujte vyznačené věty a určujte, kterým druhem slov je vyjádřen podmět holý! 

a) Železo rez sežírá. b) Sytý lačnému nevěří, c) Naši vyhráli. Nikdo nemůže dvěma pánům 

sloužili. Každý rád na svůj mlýn nahání vody. d) Již jedenáctá odbila, e) Mluvili jest stříbro. 

(...) 

Poučení: 

1. Podmětem holým bývá nejčastěji slovo sklonné v I.p.: a) podstatné jm., b) přidav, jm., c) 

zájmeno, d) číslovka, ale může jím být i e) slovo nesklonné. (Má-li slovo nesklonné platnost 

podmětu, stává se slovem zpodstatnělým.) 

2. Podmět nebývá někdy vyjádřen zvláštním slovem, ale lze se ho domyslili ze slovesa určitého 

(Chodím do školy, t.j. já.) 

3. Podmětů bývá několik ke společnému přísudku. 

• 18. věty bez/)odměté (s. 28) 

Text skládající se z několika vět je uvozen pokynem: Ctě tel Žáci jsou seznámeni 

s problematikou pomocí ilustrativních vět, jde o induktivní metodu. 

Prší. Hřmí. Blízká se. Uhodilo. Hoří. Potlouklo nám. (...) 

V „poučení" pak autor píše: 

/. Ve vytčených větách není podmětu; jsou bezpodmčté. 

2. Od vět bezpodmětých třeba rozeznávat i věty kusé, v nichž podmět sice není vyjádřen, ale lze 

se ho domyslili ze souvislosti větné: Kupují za pět prstův... (zloději). 
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• 19. přísudek (s. 28) 

Predikát není vůbec procvičován, pouze jsou uvedeny věty s vyznačeným predikátem. 

Předpokládá se, že žáci tuto látku již ovládají. 

Ke každé uvedené větě se v podstatě vztahuje gramatické vysvětlení. Přehled je však 

uveden ne příliš srozumitelně (nejprve očíslované věty, pak gramatická pravidla), proto ke 

každé poučce uvádím větu hned. 

Poučení: 

1. Holý přísudek bývá vyjádřen vždy slovesným výrazem určitým (lze na něm poznali osobu). 

Tvary slovesa být i (jsem, nejsem, není...) s doplňovacím slovem považují se za holý přísudek a 

sloveso býti za sponu (bývá spokojen). - znovu se tedy opakuje, co je predikát jmenný se 

sponou. — Žák se učí. 

2. Je-li v přísudku přídavné jméno, užíváme tvaru neurčitého. — Pilná žákyně bývá 

spokojena. 

3. Přísudek bývá zčásti nevyjádřen. (Často bývá vynechána zejména spona jsem, jsi aid.) — 

Mladost radost. 

4. Přísudku bývá několik ke společnému podmětu. — Na vysoké hrušni na bidélku před 

budníkem vrčí, kňourá, vrže, hvízdá a prozpěvuje špaček. 

• 20. slioda podmětu s přísudkem (s. 28) 

U této kapitoly jsou nejprve dvě doplňovací cvičení - pravopis koncovek predikátů, 

cv. 60. Doplňujte! 

Přišlo jaro. Louky se zazelenal- i meze zasvitl- průsvitnou travkou. Stromy neměl- ještě listí, 

ale vrby se už červenal-. (...) (text podle V. Mrštíka) 

Pravidla pravopisu koncovek: 

1. přísudek se shoduje s podmětem; jméno přísudkové, jež náleží k podmětu mužského rodu 

Životnému, píše se v množ. čísle s koncovkou -i; 

2. jméno přísudkové u podmetu mužského rodu neživotného nebo u podmětu rodu ženského 

píše se v množ. čísl s koncovkou -y; 

3. jméno přísudkové, jež náleží k podmětu středního rodu, píše se v množném čísle 

s koncovkou -a. 

• 21. podstatná jména zvláštni a odchylná s prísudky (s. 30) 
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Tato kapitola je uvedena pouze predikací subjektu a predikátu, autor předkládá dvě 

doplňovací cvičení, jakékoli pravidlo či poučka chybí. Pravděpodobně si tyto příklady měl 

žák zapamatovat. 

Oči viděly, uši slyšely, děti jásaly, koně dupali, dni se prodlužovaly. 

cv. 62. Doplňte! 

Čeho oči neviděl-, uši neslyšel-, toho srdce neželi. Oči cizincov- zazářil- blahem. 

• 22. různorodě podměty o společném přísudku (s. 31) 

Na úvod jsou opět napsány dvě ilustrativní věty, následují dvě doplňovací cvičení (cv. 64. 

a 65.) na doplnění správných koncovek predikátu. 

Ctěte! Žebráci a žebračky prosili za almužnu. Na louce se pásly krávy a telata. 

Pravidlo: 

Při různorodých podmětech řídí se jméno přísudkové podmčtem rodu přednějšího. (Rod 

mužský má přednost před rodem ženským a středním, rod ženský před rodem středním.) 

VIII. 37. Přívlastek (s. 54) 

Učivo o atributu je jako v prvním díle této učebnicové řady zařazeno po výuce 

adjektiv. Tématu je věnováno devět cvičení různého druhu - cvičení doplňovací, vyhledávací, 

obměňovací. V poučení se znovu používají termíny „přívlastek podřadný" a „přívlastek 

souřadný". Definice je shodná s definicí uvedenou v prvním díle. Učivo je rozšířeno o 

poznatky o přívlastku několikanásobném a postupně rozvíjejícím. Autor zachovává metodu 

používání otázek při určování atributu. 

Čtěte vytčené věty nebo slovní výrazy a ptejte se po přívlastcích! 

a) Dobrý přítel je drahý poklad! (Jaký?) 

Pošetilá řeč nemá rozumné odpovědi. (Jaká? Jaké?) 

b) Škola bez kázně jest mlýn bez vody. (Jaká? Jaký?) 

Tovaryše veda do světa touha nabýti nových zkušeností. (Jaká?) 

Vyrazila rosnička jako maková zrníčka. (Jaká?) 

c) Čilí, bedliví, přičinli ví a zdvořilí žáci jsou ozdobou školy. 

Krtek má srst tmavou, přiléhavou, lesklou a hebkou. 

Památný staroměstský orloj pochází z konce 15. století. 
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Příklady užívaných cvičení: 

cv. 123. Doplňujte vhodnými přívlastky! 

— voda je slaná. — voda hnije. — vodu pijeme. — vodou pereme. — ptáče dál doskáče. — 

ovoce škodí zdraví. (...) 

cv. 124. ľodst. jmen s podřadnými přívlastky, jimiž se vyjadřuje charakteristika osoh neb 

věcí, užijte v krátkých větách! 

Hra na housle; člověk křepkého chodu, obratného vzhledu a řeči hbité; šelma od kosti; člověk 

od řeči; muž od slova; pán z laciného kraje; pán z kraje loudavého; kniha o čtyřech dílech 

(...) 

cv. 125. Slovesa přeměňujte v příčestí a užijte jich ve větách! 

(Vzor; Hospodář připravuje vůz. Vůz je připraven. Na připravený vůz naložil hospodář 

nářadí.) 

cv. 126. Ve výrazech, jež tvoří jediný pojem, vyhledávejte základ a jeho přívlastky! 

Císařské a královské apoštolské Veličenstvo, trojtřídní měšťanská škola chlapecká u 

Studánky, cis. král. vyšší státní průmyslová škola, vyšší hospodářská škola v Hracholuskách 

(...) 

cv. 127. Napište sami podobné výrazy s přívlastkem! 

cv. 129. Napište některé věty z oboru vyučování přírodopisného o několika přívlastcích, jež 

jsou bud's pods t. jm. jediným pojmem, nebo výčtem vlastností. 

(Vzor: Noční draví ptáci létají velmi tiše. Hliník je kov lehký, bílý, tažný a kujný. Znáš-li kov 

těžký, lesklý, měkký, velmi tažný a kujný?) 

cv. 130. Doplňujte čárkami a zdůvodňujte pravopis! (Napište podle nápovědi!) 

Nermuť. U stolu stál člověk neveliký nesilný dobrý třicátník malé hlavy černých krátkých 

vlasů trochu zježených potem nízkého čela třemi brázdami přerytého malých planoucích 

těkavých očí bezvousý velmi snědý. (...) podle K. V.Raise 

Poučení je rozšířeno: 

4. Lze-li přívlastky téhož podstat, jm. spojili spojkou a (i) jsou stejnorodé a oddělují se 

čárkou, nejsou-li skutečně onou spojkou spojeny. Zpravidla však spojujeme spojkou toliko 

poslední přívlastky. 

5. Tvoří-li několik přívlastků s podst. jm. jediný pojem, nelze je spojití spojkou a (i) a 

neodděl ují se čárkou, (v tomto případě mluvíme o dvojím přívlastku, neboť nelze říci památný 

a staroměstský orloj.) 
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• 38. přístavek (s. 56) 

Tento termín se zavádí poprvé v tomto díle. Téma je opět uvedeno ilustrativními větami: 

Ctěte bez vložených členil větných, tučnějším tiskem označených! 

Praha, srdce českých měst, má slavnou minulost! 

Český granát, hvězda rudá, Cechů chloubou vždycky byl. 

Ctěte vytčené členy větné (přístavky) jako věty, jež blíže určují význam podst. jmen! 

cv. 131. Ctěte věty s přístavky, vloženými na příslušná místa a oddělujte je čárkami! 

Karel I. nastoupil na trůn habsburský dne 21. listopadu 1916 (císař rakouský, král český a 

uherský, arcikníže rakouský atd.). Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I. zemřel 

v Schhonnbrunnč 21.listopadu 1916 (nejstarší syn arciknížete Františka Karla a Žofie, 

princezny bavorské). (...) 

cv. 131. Napište vhodně věty s přístavky z oboru vyučování dějepisného a zeměpisného! 

(Vzor: Karel IV., Otec vlasti, je chován u vděčné paměti národa.) 

Přístavek je vyložen následovně: 

1. Přístavek j e přívlastek, vyjádřený podstatným jménem, které má zpravidla také přívlastek 

2. Přístavek stává za svým podstatným jménem (zájmenem). 

3. V písmč se odděluje přístavek od ostatních členů větných čárkami. 

IX. 39. Předmět (s. 57) 

Učivo o objektu je tentokrát zařazeno hned po učivu o atributu, v prvním díle učebnice 

je umístěno za učivo o substantivech. Atribut je definován shodně jako v prvním díle. V lekci 

se však žáci dozví další informace o atributu; jsou zavedeny termíny: „slovesa přechodná" a 

„nepřechodná", „dvojí předmět": 

2. Slovesa, jež vyžadují předmětu, šlovou předmětná. Slovesa, jež mají předmět ve 4. pádě 

prostém, šlovou přechodná (vedu dítě, nosím vodu...), ostatní předmětná slovesa jsou 

nepřechodná (poslouchá rodičů, zvykám poslušnosti...). 

4. Při témže slovese bývá několik předmětů, a to buď ve stejném pádě (stejnorodých), nebo 

v různých pádech (různorodých). Předměty ve stejném pádě oddělujeme čárkou. Jsou-li u 

téhož slovesa dva předměty v různých pádech, mluvíme o dvojím předmětě (předmětě osoby a 

věci): ukázat i pocestnému cestu, ubrat i včelám medu ... 
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Použité cvičení (cv. 134.) je cvičením vyhledávacím: Rozbírejte vytčené vět a určujte 

předměty podle příkladů za vzor! 

• 40. vazby s předmětem 2.pádu (s. 58) 

Lekce je v podstatě opakováním učiva, které si žáci měli osvojit ji v předcházejícím 

ročníku - ve cvičeních mají žáci uvádět substantiva v náležitých tvarech: 

cv. 135. Čtěte náležitě! 

Když (ruka) nepřičiníš, samo se neudělá. Neztrácej (mysl) ani v největších protivenstvích! (...) 

Podle poučení se předmět druhého pádu klade: 

a) po záporných slovesech přechodných (trhati květiny - netrhati květin...) 

b) po slovesech složených s předponou na- , do- (...). Toto poučení je zde pravděpodobně 

proto, aby žáci ve spisovném projevu dbali na správné užití valenčního členu v náležitém 

pádě (tj. genitivu) a ne v akusativu. 

c) po některých zvláštních slovesech a přídavných jménech (Příklad není uveden, nemůžeme 

proto s určitostí říci, co má autor vlastně na mysli.) 

• 41. vazby s ostatními prostými pády (s. 60) 

• 42. vazby s předmětem v předložkovém pádě (s. 61) 

U těchto dvou témat jsou uvedena pouze cvičení, poučení chybí. Žáci si mají pouze 

pamatovat určité vazby sloves. 

X. 43. Doplněk (s. 61) 

Učivo o doplňku, pokud porovnáváme vždy druhá vydání prvního a druhého dílu, je 

učivem novým. Avšak ve vydání prvního dílu z roku 1934 se toto učivo již vyskytuje, i když 

v rámci kapitoly o objektivu. Výběr učiva byl tedy po vydání nových osnov upraven. V tomto 

vydání je učivu věnována samostatná kapitola, která je zařazena po objektu. Doplněk je na 

konci lekce vymezen stejně jako ve vydání z roku 1934 (viz. strana 89). Tato definice je velmi 

nepřesná. 

XIV. 61. Určování děje (s. 88) 

Tato kapitola je pouze opakováním. Žákům není předkládán žádný nový lingvistický 

termín ani pravidlo. Při vyhledávání příslovečných určení je znovu použita tzv. otázkovací 

metoda. V úvodních větách je adverbiale vždy tučně zvýrazněno, za větou je uvedena otázka, 

kterou se lze zeptat. 

Na každé dědině jsou způsoby jiné. (Kde?) 
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Dělník se ubírá do práce (Kam?) 

(...) 

Roku 1804 bylo Rakousko prohlášeno za císařství. (Kdy?) 

Otec odjel na týden na cestu. (Na jak dlouho?) (...) 

„Poučení", které tentokrát výjimečně předchází cvičením, je totožné se zněním 

„poučení" v prvním dílu řady učebnic. Zde si tedy žáci měli látku pouze připomenout. 

Cvičení je pak pouze jedno a má charakter vyhledávání příslovečných určení a 

určování jejich druhu. 

cv. 195. Rozčleňujte věty a vyhledávejte zvláště jednotlivá určení a rozebírejte je! 

I pod ošumělým kloboukem moudrá hlava bývá. Pod nízkým stropem vysoko neskákej! 

S východem slunce dáme se na cestu. (...) 

XVIII. Jednoduchá věta (s. 94) 

Tato kapitola je kapitolou shrnující získané poznatky o větných členech. Je zde uveden 

názorný příklad rozboru jednoduché věty, již se určují i rozvíjející větné členy u rozvitých 

větných členů (např. u objektu apod.). 

• 65. přehled členů věty jednoduché (s. 94) 

Lekce je bez cvičení, jde pouze o shrnutí poznatků: 

/. Rozeznáváme šestero členu větných: Podmět a přísudek jsou členy hlavní, ostatní čtyři, t.j. 

přívlastek, předmět, doplněk a příslovečné určení (u výkladu je použito termínu - určení 

děje, termín příslovečné určení se zde vyskytuje poprvé - pozn. A. N.j jsou členy rozvíjející. 

2. Podstatné jméno v podmětu i v přísudku se rozvíjí přívlastkem na otázky jaký? který? čí? 

3. Sloveso v přísudku se rozvíjí: 

a) předmětem na otázky pádové (kromě I. a 5. p.); 

b) doplňkem na otázky jaký? (= co? čím?); 

c) příslovečným určením zejména na otázky kde? kdy? jak? proč? 

4. Také rozvíjející členy mohou býti holé (o jediném slově) nebo rozvité (o několika členech). 

V každém rozvitém členu vyhledáváme člen základní a členy rozvíjející. 
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• 66. rozbor jednoduché věty (s. 94) 

• 67. věty kusé (s. 96) 

Učivo je nové, zmíněno je pouze v kapitole o „větách bezpodmětých", žáci se s ním 

setkávají poprvé. 

„Věta kusá" je v současné terminologii elipsa (výpustka). Na základě následující 

definice a uvedených příkladů můžeme usuzovat, že žákům je předkládáno poučení o obou 

druzích elipsy, aniž by byly rozlišovány. O elipse endoforické tj. takové, která je vázána na 

jazykový kontext, i exoforické tj. takové, která je vázána na situační kontext. 

Příklady ilustrativních vět, opět uvozených pokynem Čtěte}. 

1. Vypouštíme podmět. Letos předpovídají (hvězdáři) zatmění slunce. 

2. Vypouštíme sponu, celý přísudek. Mladost radost. Staroba choroba. Kvap zlý rádce. 

Mluviti střbro, mlčeti zlato. (...) Osvětou k svobodě (pracujte)! V mysli vlast, v srdci smělost, 

v paži sílu (mějme)! 

3. Vypouštíme předmět. Dostal (ránu). Dal mu (ránu). (...) 

4. Vypouštíme rčení. Ty vypadáš (pěkně, špatně)! To jsme pochodili (špatně)! Ty ses ustrojila 

(divně)! 

Poučení: 

1. Ve větách kusých bývá zpravidla nevyjádřen některý člen věty, jehož se domyslíme ze 

souvislosti větné. 

2. Kusými větami odpovídáme často na otázky; také otázky bývají kusé. 

V kapitole je pouze jedno cvičení, které je uvedeno po mnoha názorných větách, 

cv. 203. Říkejte jiné věty kusé a určujte, který větný člen je v nich nevyjádřen! 

XIX. 68. Věta složená neboli souvětí (s. 97) 

Předpokládá se, že žáci byli již seznámení s termínem souvětí a že již dokáží rozlišit 

větu jednoduchou a souvětí. Proto tato lekce předkládá již souvětí složitější. 

Vyjadřujte vytčená souvětí jiným způsobem! 

Pláče pro celý svět, ztratí zrak. - Kdo pláče pro celý svět, ztratí zrak. 

Myška už lapena, kočka s ní pohrává. - Ta myška už lapena, se kterou si kočka pohrává. 

Otevíráme školy, zavíráme káznice. - Když otvíráme školy, zavíráme káznice. 

Seješ vítr, sklidíš bouři. - Seješ-li vítr, sklidíš bouři. 
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Učivo je rozšířeno o druhy vět a druhy souvětí, která jsou vymezena v „poučení": 

2. a) Věty v souvětích, jež mají některý člen větný (členy větné) zastoupen jinou větou 

(větami), jsou vzhledem k těmto větám větami řídícími („hlavními"). 

h) Věty v souvětích, jež zastupují některý člen jiné věty, jsou vzhledem k těmto větám větami 

podřízenými („ vedlejšími"). 

3. a) Souvětí, složné z vět, z nichž hy každá mohla býti také samostatná, jest souvětí souřadné. 

(Lze je rozdělili na jednotlivé věty i různě přeřazovali.) 

b) Souvětí, složené alespoň z jedné věty řídící a aspoň z jedné věty podřízené, je souvětí 

podřadně. 

4. Souvětí podřadná vznikla ze starších souvětí souřadných. 

5. Jednotlivé věty souvětí oddělujeme zpravidla čárkou. 

• 69. souvětí podřadné (s. 98) 

V této lekci jsou především probírány spojky spojující věty hlavní a vedlejší. Druhy 

vedlejších vět nejsou vůbec zmiňovány (to je náplní učiva vyššího ročníku). V úvodních 

větách je graficky znázorněn vztah mezi větným členem a vedlejší větou: 

Rozčleňujte věty jednoduché a povězte, čím jsou zastoupeny vyznačené členy jejich 

v souvětích téhož smyslu! 

Pochlebník není tvým přítelem. 

Kdo ti pochlebuje, není tvým přítelem. 

Uplynulou vodu nepouštějí mlynáři na mlýn. 

Vodu, která uplynula, nepouštějí mlynáři na mlýn. 

Žák uznal svou chybu. 

Žák uznal, že chybil. 

(...) 

V použitém cvičení (cv. 204.) mají žáci určovat, jak jsou souvětí spojena a doplnit 

interpunkci. 

Povězte, kterak jsou spojena vytčená souvětí a doplňujte příslušné čárky! 

Vyšel rozsévač aby rozséval símě své. Nikdy není slýcháno aby ovce vlky dávily. Neříkej 

nikomu že se známe! (...) 

• 70. souvětí souřadné (s. 99) 

Zde se již žáci seznamují s poměry mezi hlavními větami. Ke každému poměru jsou 

uvedeny demonštratívni' věty, ve kterých jsou tučně znázorněny základní používané spojky, 
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poté následuje jedno až dvě cvičení a kapitola je ukončena „poučením", kde se žák dozví o 

poměru mezi větami hlavními. Uvádím zde pouze definici jednotlivých poměrů mezi větami 

hlavními a jedno názorné souvětí. 

a) Druhá věta v uvedených souvětích jest obsahem stejnorodá s prvou větou a prostě se 

priraďuje: souvětí slučovací. 

Snopy se nakládají na vůz a čeledín je odváží do stodoly. 

b) V souvětích vytčených odporuje druhá věta obsahu první věty: souvětí odporovací. 

Ústa plna, a (však, avšak, než, ale) oči hladový. 

c) Druhá věta vyjadřuje příčinu toho, co jest vysloveno prvou větou: souvětí příčinné. 

Neptej se na klevety, neboť (vždyť, zajisté) máš doma novin dost! 

d) Druhá věta vyslovuje důsledek toho, co jest vyjádřeno prvou větou: souvětí výsledné. 

Zdraví je největší poklad, proto(ž) (a proto, tedy, tudy) važme si ho nejvíce! 

• 71. cvičení souborná 

V této závěrečné lekci jsou použity již termíny označující druhy vedlejších vět. 

Nicméně po žácích se pravděpodobně nevyžaduje, aby tuto látku již ovládali. Termíny nejsou 

vysvětleny, také žádná cvičení na procvičení nejsou použita. 

2.2.4. Praha 1920, 

třetí přepracované vydání, Státní školní knihosklad, 136 s. 

Schvalovací doložka MŠANO není uvedena. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

2.2.5. Praha 1921, 

třetí přepracované vydání, Státní nakladatelství, 136 s. 

Schvalovací doložka MŠANO není uvedena. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

2.2.6. Praha 1924, 

přepracované vydání, Státní nakladatelství, 139 s. 

Schvalovací doložka MŠANO není uvedena. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 
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2.2.7. Praha 1926, 

nezměněný otisk přepracovaného vydání z roku 1924, Státní nakladatelství, 139 s. 

Vychází pod názvem Učebnice jazyka českého s cvičebnicí pro školy občanské. 

Schváleno výnosem MŠANO ze dne 10.dubna 1926, č.j. 40.490/26-1. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

2.2.8. Praha 1928, 

nezměněný otisk vydání z roku 1926, Státní nakladatelství, 139 s. 

Vychází pod názvem Učebnice jazyka českého s cvičebnicí pro školy občanské. 

Schváleno výnosem MŠANO ze dne 12.prosince 1927, č.j. 150. 408/27-1. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

2.2.9. Praha 1931, 

osmé nezměněné vydání, Státní nakladatelství, 139 s. 

Schváleno výnosem MŠANO ze dne 19. květ na 1931, č.j.71.013/31-1. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

2.2.10. Praha 1935, 

pro druhou třídu, deváté, přepracované vydání, upravené podle normálních učebních 
osnov pro měšťanské školy ze dne 9. června 1932., Státní nakladatelství, 192 s. 

Toto vydání poprvé vychází pod názvem Mateřská řeč a podtitulem Učebnice a cvičebnice 

jazyka českého pro školy měšťanské. 

Schváleno výnosem MŠANO ze dne 10.9.1934, č. 104.802/34 -1/1, jako učebnice pro druhou 

třídu měšťanských škol s československým jazykem vyučovacím ve znění českém. 

Učivo syntaxe bylo upraveno a rozšířeno. 

Důraz je kladen i na opakování probrané učební látky v nižším ročníku. Syntaktické 

učivo je sloučeno do jedné kapitoly, ale možné je i učební látku (především o větných 

členech) propojovat s morfologii, tak to doporučuje i sám autor. Například výklad o atributu 

je doporučován hned po výkladu o adjektivech. Toto doporučení je psáno jako poznámka pod 

čarou v textu učebnice - u nadpisu „Větosloví" ' ( ) Učivo z větosloví zařaděno na těchto 

místech pro přehled. Probírá se povšechně příležitostně po celý rok, soustavně podrobněji při 
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nauce o slově na vyznačených místech., str. 120 - vyznačeno je to v obsahu i v textu 

učebnice). 

Učebnice doznala grafických změn, stejně jako první díl této řady. Je přehlednější, 

výrazněji jsou znázorněny poučky a pravidla. Často se přehled jazykových jevů uvádí 

v uspořádaných tabulkách. Lingvistická terminologie je obvykle tučně zvýrazněna (při citaci 

tuto grafiku zachovávám). 

Cvičení jsou obvykle stejného typu jako ve vydáních předchozích, pouze obsah bývá 

upraven. Změnou je to, že jsou číslována vždy od začátku každé kapitoly, nikoliv od začátku 

celé knihy. Je to jistě způsob přehlednější. 

Cvičení mluvnická a pravopisná 

I. Věty, slova (s. 3) 

V této první kapitole se učivo opakovalo; běžně se tedy již pracovalo s lingvistickými 

termíny „souřadné", „podřadné" souvětí. Druhy vedlejších vět byly probírány až později. 

• 2. jednoduchá věta (přehledné opakování o členech věty) (s. 5) 

V této kapitole jde o shrnutí nabytých vědomostí, proto je zde uvedena přehledná tabulka 

větných členů (stejná jako v prvním díle tohoto vydání). 

• 3. rozdíl věty jednoduché a složené (cvičení) (s. 6) 

Zde se znovu připomínají termíny „věta jednoduchá", „souvětí", „souvětí souřadné", 

„souvětí podřadné", které byly již jednou vysvětleny v prvním díle učebnice. 

VI.. Shoda podmětu s přísudkem (s. 39) 

• 24. příčestí činné a trpné (s. 39) 

Poučení je shodné jako ve vydání z roku 1918, připomínají se však koncovky nejen příčestí 

činného, ale i trpného. 

Koncovky: -li,-ly,-la v příčestí činném, 

-ni, -ny, na 

-ti, -ty, -ta v příčestí trpném. 

Cvičení jsou především typu doplňovacího: 

cv. 4. Doplňujte! 

Cechové za světové války. R. 1914 dolehl- na český národ útrap- světové válk-. Platné zákony 

byl- zastavován-, občanská práva omezová- nebo potlačován- a nová ustanovení vyhlašován-. 

(...) 
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• 25. podstatná jména zvláštní a odchylná s prísudky (s. 41) 

Lekce se shoduje se stejnojmennou lekcí v prvních vydáních. 

• 26. různorodé podměty o společném přísudku (s. 42) 

Lekce se shoduje se stejnojmennou lekcí v prvních vydáních. 

Větosloví 

V. Jednoduchá věta (s. 120) — lekce má být zařazena za kapitolu IV. Slovesa 

• 19. věty podle myšlenkového obsahu (s. 120) 

Lekce se shoduje se stejnojmennou lekcí v prvních vydáních. 

• 20. členy jednoduché věty (s. 121) 

Lekce se shoduje se stejnojmennou lekcí v prvních vydáních. Opět jsou zdůrazňovány 

otázky, jejichž pomocí se ptáme na větné členy. 

• 21. podmět - čím se vyjadřuje? (s. 122) 

Lekce se shoduje se stejnojmennou lekcí v prvních vydáních. 

• 22. přísudek - čím se vyjadřuje? (s. 122) 

Lekce se shoduje se stejnojmennou lekcí v prvních vydáních. 

• 23. věty bezpodměté (s. 123) 

Lekce se shoduje se stejnojmennou lekcí v prvních vydáních. 

VIII Předmět (s. 123) — lekce má být zařazena za kapitolu VII. Podstatná jména 

1. 35. čím se vyjadřuje předmět? (s. 123) 

Lekce se shoduje s lekcí v prvních vydáních, pouze zadání k vypracování cvičení jsou 

zřejmější: 

Ve vydání z roku 1918: Rozebírejte vytčené věty a určujte předměty podle přikladli za 

vzor! V tomto vydání: Vyhledávejte holé věty a ptejte se po předmětech příslušnými 

otázkami! 

Co se týče vymezení předmětu, definice byla mírně upravena: 
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1. Předmět je doplňovací výraz slovesa (i přídavného jména) na pádové otázky kromě 1. a 5. 

pádu. 

Nerozlišují se zde také „slovesa přechodná" a „nepřechodná", tak jak tomu bylo v prvních 

vydáních. Termín „dvojí předmět" zůstává stejný. I typy cvičení zůstaly zachovány (u většiny 

z nich se nezměnil ani obsah). 

2. 36. vazby s předmětem 2.pádu (s. 124) 

Lekce se shoduje se stejnojmennou lekcí v prvních vydáních; typy cvičení jsou shodná, 

pouze „poučení" bylo rozšířeno o verba: s předponou u-: upiti mléka, a s předponou při-: 

přisypali soli. To znamená, že zde je použito termínu „slovesa přechodná", aniž by byl 

předem vysvětlen. 

3. 37. vazby s ostatními prostými pády (s. 126) 

Lekce se zcela shoduje se stejnojmennou lekcí v prvních vydáních. 

4. 38. vazby s předmětem v předložkovém pádě (s. 127) 

Lekce se shoduje se stejnojmennou lekcí v prvních vydáních, pouze přibylo jedno cvičení 

na určování pádu objektu: 

cv. 2. Vyslovujte vazby sloves s předmětem a určujte pád předmětu! 

Naši na Sibiři. Dne 10. listopadu 1918 vojáci pluků II. československé divise přísahali na 

prapory, které jim byly darovány: „My, vojáci Československé republiky, přísaháme svému 

národu československému, své vládě v čele s profesorem Masarykem (...)" 

IX. Doplněk (s. 128) 

Lekce se shoduje se stejnojmennou lekcí v prvních vydáních, pouze obsahy cvičení 

byly upraveny. „Poučení" bylo doplněno o příklady (Zvířata si zvolila lva králem. Velblouda 

nazývají korábem pouště.) a by! také vynechán čtvrtý bod: Určujíce doplněk uvažujeme, má-li 

přísudkové sloveso samo o sobě nebo se svým předmětem plný smysl; někdy se naň 

dotazujeme otázkami: jaký? co? čím? 

XI. Přívlastek (s. 129) — lekce má být zařazena za kapitolu X. Přídavná jména 

• 46. čím se vyjadřuje přívlastek? (s. 129) 

Úvod k lekci je shodný, upravena byla pouze cvičení. Je zde zařazeno i učivo o 

interpunkci ve větě jednoduché; oddělování oslovení čárkami: 
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cv. 3. Vyhledávejte přívlastky a oddělujte pátý pád čárkami! 

Vítám vás milý tatíčku vítám milý holoubečku! Dcerko dcerko moje milá jak jsi ty mne 

potěšila! Ptáčátka vy naše milá by vás zima nezmařila, pojďte mezi nás! (...) 

V tomto vydání se již objevuje současná terminologie „přívlastek shodný" (který je 

možno skloňovati se jménem, ke kterému náleží - veselá mysl, z veselé mysli) a „přívlastek 

neshodný" (který se nemění při skloňování: láska k bližnímu, z lásky k bližnímu). Také termín 

„přívlastek stejnorodý" se již nevyskytuje, píše se o „přívlastcích stejného pádu": Přívlastky 

téhož pádu (výčet přívlastků), které možno spojití spojkou a (i), oddělují se čárkou. 

• 47. přístavek (s. 132) 

Lekce se shoduje s lekcí v prvních vydáních. 

XV. Určování děje fs. 133) — lekce má být podle pokynů autora (pokyny jsou přímo 

v textu učebnice, na začátku kapitoly „Větosloví", na str. 120) zařazena za kapitolu XIV. 

Příslovce 

Lekce se shoduje se stejnojmennou lekcí v prvních vydáních, pouze obsahy úvodních 

vět byly samozřejmě přizpůsobeny dobové politické situaci a také ve cvičeních bylo použito 

textu Jana Nerudy. Nicméně způsob prezentace učiva zůstal shodný. 

XX. Cvičení souborná z větosloví jednoduché věty (s. 135) — lekce má být zařazena za 

kapitolu XIX. Přehled druhů slov 

• 75. věty kusé (s. 135) 

l ato lekce byla v předchozích vydáních zařazena na konec kapitoly „Cvičení souborná 

z větosloví jednoduché věty", zde je jako úvodní. Nicméně způsob výkladu, rozsah i cvičení 

jsou stejná. 
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• 76. přehled členů jednoduché věty (s. 136) 

Lekce se shoduje se stejnojmennou lekcí v prvních vydáních. 

• 77. rozbor jednoduché věty (s. 137) 

Lekce se shoduje se stejnojmennou lekcí v prvních vydáních, jsou však používány nové 

termíny (např. „přívlastek shodný" apod.). 

XXI. Věta slojená neboli souvětí (s. 138) 

• 78. rozdíl souvětí souřadného a podřadného (s. 138) 

Lekce se shoduje se stejnojmennou lekcí v prvních vydáních. 

• 79. souvětí podřadné (povšechně) (s. 139) 

Zde jsou uvedeny pouze úvodní věty, stejné jako v předchozím vydání. Podrobnějšímu 

výkladu je věnována další samostatná kapitola. 

• 80. souvětí souřadné (s. 139) 

Druhy poměrů mezi větami souřadnými jsou uvedeny pouze dva: sluěovací a odporovací, 

lekce je také rozšířena o další cvičení. Řada textů se obsahem týká dobové politické nálady a 

vlastenectví. 

cv. 3. V souřadných souvětích určujte jednotlivé samostatné věty! Užití slova „samostatné" 

v zadání je zvláštní, neboť v souvětí věty svou samostatnost ztrácejí. 

Za naší svobodu. Tři sta let jsme ve své vlasti lkali, vyhlíželi Spasitele v dáli, hryzlo ocel 

těžkých okovů. Už Slovensko vstáva, putá si strháva. Hoj, rodinka milá, hodina odbila, žije 

matka Sláva! (...) 

Definování termínů. Přehled souvětí souřadného: 

1. Věty souřadného souvětí bývají spojeny buď smyslem nebo souřadnými spojkami. 

2. Podle myšlenkového poměru vět v souvětí rozeznáváme souvětí slučovací a 

odporovací. 

3. Věty souřadného souvětí bývají spojeny 

a) ve smyslu spojky a nebo jí podobných: i, též, tolikéž, ani, aniž; i-i; tu-tu; jednak-jednak; 

dílem-dílem; brzo-brzo; hned-hned; nejprve (nejdříve, předně) -potom (pak, po druhé); nejen 

(netoliko) - nýbrž i (ale i, ale také); ani-ani; 
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b) ve smyslu spojky ale nebo jí podobných: však, avšak, než, nýbrž, a přece, přes to; buď 

(buďto) - nebo; buď-buď; ne-nýbrž. 

Souvětí sluěovací je pak definováno, a to téměř shodně jako ve vydání z roku 1918: 

Souvětí, v kterém je druhá věta obsahem stejnorodá s prvou větou, nazývá se souvětí 

sluěovací. 

• 81. souvětí podřadné (podrobněji) (s. 143) 

V tomto vydání jsou již rozlišeny jednotlivé druhy vedlejších vět, každému je věnována 

samostatná kapitola. Na začátku je již tradičně uvedena řada demonstrativních souvětí, kde se 

žáci mají ptát jednou větou po druhé včtěl Žákům je napovězeno otázkami. 

Zajímavé je, že se v tomto díle vůbec neobjevuje vymezení termínů „věta hlavní" 

(případně „řídící") a „věta vedlejší"(„podřízená"). Druhy vedlejších vět jsou vymezeny tak, že 

zastupují vždy určitý větný člen věty řídící. O podřízené větě se dovídáme pouze to, „že jí 

odpovídáme". 

o věty podmětné 

Jsou větami s podmětem vyjádřeným větou a jsou definovány následovně: 

1. Věta, která zastupuje podmět své věty řídící, nazývá se podmětná. 

2. Ptáme se na ni týmiž otázkami jako na podmět. 

Příklad souvětí a otázky: Kdo ti pochlebuje, není tvým přítelem. — Kdo není tvým přítelem? 

Kdo ti pochlebuje. Věta, kterou se tážeme, je hlavní (řídící). Věta, kterou odpovídáme, je 

podřízená. Ptáme se na ni otázkou kdo?; je to věta podmětná. 

o věty předmětné 

Věty s předmětem vyjádřeným větou: 

1. Věta, která zastupuje předmět své věty řídící, nazývá se předmětná. 

2. Na předmětnou větu se ptáme týmiž otázkami jako na předmět. 

Příklad souvětí a otázky: Koho rozum nevede, toho škoda povede. — Koho škoda povede? 

Koho rozum nevede. Věta, kterou se tážeme, je hlavní (řídící). Věta, kterou odpovídáme, je 

podřízená. Ptáme se na ni otázkou koho?; je to věta předmětná. Uvedený příklad rozhodně 

není dobrým ilustrativním příkladem. 

o věty přívlastkové 

1. Věta, která zastupuje přívlastek své věty řídící, nazývá se přívlastková. 
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2. Na přívlasíkovou větu se ptáme týmiž otázkami jako na přívlastek. 

Příklad souvětí a otázky: Ono pole dobře rodí, po kterém hospodář chodí. Které pole dobře 

rodí? Po kterém hospodář chodí. Na podřízenou větu se ptáme otázkou které?; je to věta 

přívlastková. 

o věty doplňkové 

1. Věta doplňková zastupuje doplněk své věty řídící. 

2. Nejčastěji bývá doplněna větou doplňkovou slovesa: býti, cítiti se, proviti, nazývali se, 

pokládali se, ptáti, učitit se. 

Příklad souvětí a otázky: Tvé chování není takové, jaké by mělo být. (již bez nápovědných 

otázek) 

o věty místní a časové 

1. Věta, která zastupuje určení místa své věty řídící, nazývá se věta místní. 

2. Na místní věty se ptáme týmiž otázkami jako na určení místa. 

3. Věta, která zastupuje určení času své věty řídící, nazývá se věta časová. 

4. Na časové věty se ptáme týmiž otázkami jako na určení času. 

Příklad souvětí a otázky: Kde velké zvony zvoní, tam se malé neslyší. Kde se malé zvony 

neslyší? Kde velké zvony nezvoní. Na podřízenou včtu se ptáme otázkou kde?; je to věta 

místní. 

o věty způsobové 

1. Věta, která zastupuje určení způsobu své věty řídící, nazývá se věta způsobová. 

2. Na způsobovou větu se ptáme týmiž otázkami jako na určení způsobu. 

Příklad souvětí a otázky: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jak se z lesa ozývá? Jak se 

od lesa volá. Na podřízenou včtu se ptáme otázkou jak ?; je to věta způsobová. 

o věty příčinné 

1. Věta, která zastupuje určení příčiny své věty řídící, nazývá se věta příčinná. 

2. Na věty příčinně se ptáme týmiž otázkami jako na určení příčiny. 

Příklad souvětí a otázky: Všecka tělesa padají k zemi, protože jsou těžká. Proč padají všecka 

tělesa k zemi? Protože jsou těžká. Na podřízenou větu se ptáme otázkou proč?; je to věta 

příčinná. 
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o cvičení souborná 

Tato kapitola je opakováním a shrnutím veškeré probrané syntaktické látky. Přehled je 

stejný jako v prvních vydáních. 

2.3. UČEBNICE JAZYKA ČESKÉHO S CVIČEBNICÍ PRO ŠKOLY MĚŠŤANSKÉ 

(3. díl) 

2.3.1. Praha 1917, 

C.k. knihosklad, 180 s. 

2.3.2. Praha 1921, 

pro třetí i čtvrtou třídu, přepracované vydání, Státní nakladatelství, 180 s. 

Vychází pod názvem Učebnice jazyka českého s cvičebnicí pro školy občanské. 

Schvalovací doložka MŠANO není uvedena. 

Rozsah a vyklad syntaktické látky: 

Toto druhé, přepracované vydání, vychází sice o několik let později než druhá vydání 

prvního a druhé dílu, nicméně způsob zpracování učební látky v tomto díle se neliší od 

zpracování v dílech určených pro první a druhou třídu měšťanské školy. Syntaxi je stejně jako 

v prvních vydáních věnována samostatná kapitola s názvem „Větosloví". 

Poznatky ze syntaxe se zde shrnují, opakují, procvičují. Žáci se setkávají pouze s 

několika málo novými termíny a jejich definicemi. Učivo o druzích vedlejších vět je vždy 

zařazeno za učivo o větných členech, např. věty předmětné jsou zařazeny za učivo o objektu. 

Způsob rozvržení látky v jednotlivých lekcích je také shodný s předcházejícími díly. 

Kapitoly jsou uvedeny ilustrativními větami, případně, pokud jde o lekci skutečně opakovací, 

ihned cvičeními. Cvičení, která jsou číslována od začátku celé učebnice, jsou vždy opět 

uvedena větami rozkazovacími, tj. verbum je v rozkazovacím způsobu. Často se objevují 

pokyny jako „Čtěte/" „Rozdělujte!" „Napište!" „ Vyhledávejte!" Lekce je zakončena 

„poučením", kde jsou jazykové termíny vysvětleny a definovány. V „poučení" je opět každá 

věta zvlášť číslována. 
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Větosloví (str. 107) 

XIII. Věty podle členitosti (s. 107) 

• 66. rozdíl věty jednoduché, souvětí souřadného a podřadného^. 107) 

V této lekci jde samozřejmě především o opakování. Žáci byli již dříve seznámeni 

s termíny „věta jednoduchá", „souvětí", souvětí souřadné" a „souvětí podřadné". Měli by 

již z nižších ročníků být schopni aplikovat poznatky v praxi. Přesto se na konci této lekce 

vyskytuje „poučení", v němž jsou tyto termíny znovu definovány. 

V lekci jsou dvě cvičení, v nichž mají žáci vyhledávat věty jednoduché a souvětí (určovat 

jejich druh). 

cv. 220. Rozeznávejte věty jednoduché, souvětí souřadné a podřadné. (V souvětích určujte 

celky větné a některé věty jednoduché rozčleňujte!) Pokyn „rozčleňujte větu" pravděpodobně 

znamená „rozbor věty", nicméně explicitně to vysvětleno nikde není. 

Přísaha československého lidu 13. dubna 1918. V paměti všech našich pokolení příštích bude 

žiti den 13. dubna 1918. Toho dne jsme se zavázali slavnou přísahou, že budeme bojovati za 

osvobození našeho národa, dokud nezvítězíme. Duch velkého shromáždění v Obecním době 

snoubil se s duchem našich praotců (...) (podle J. Herbena) 

cv. 221. Čtěte věty daného článku a vyhledávejte v nich celky větné! Ze zadání není jasné, se 

kterým článkem mají žáci pracovat, zda s textem předcházejícím nebo jiným, neboť jako vzor 

je uvedeno: 

Věta: Pět hrachů bylo v jednom lusku, byly zelené a lusk byl zelený, a proto se domnívaly, že 

je zelený celý svět, a to bylo zcela správné. 

1. celek větný: Pět hrachů bylo v jednom lusku; 

2. „ „ byly zelené; 

3. „ „ lusk byl zelený; 

4. „ „ proto se domnívaly, že je zelený celý svět; (V tomto případě se nejedná o 

jeden větný celek, snad měl být také rozdělen.) 

5. „ „ a to bylo zcela správné. 

V „poučení" je definována věta jednoduchá (věty holé a rozvité) (bod 1. a 2.), 

definice souvětí ale chybí. Žáci jsou seznámeni s tím, jak jsou věty v souvětích spojeny a 

jakých spojek se obvykle používá. 
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3. Jsou-li věty v souvětí tak spojeny, že se nelze některou z nich tázati po druhé, tvoří souvětí 

souřadné. 

4. Věty souvětí souřadného bývají zhusta spojeny spojkou a nebo jinou, smyslem jí podobnou; 

také bez spojek lze je spojovati. 

5. Jsou-li věty v souvětí tak spojeny, že se lze jednou větou tázati po druhé, tvoří souvětí 

podřadné. (Věta, kterou se v souvětí podřadném tážeme, je věta řídící, kterou dostáváme 

odpověď, je podřízená. Věta řídící s podřízenou tvoří jediný větný celek) 

6. Věty podřízeně jsou vždy k větám řídícím připojeny spojkami, nikdy však spojkou a. 

Tato poznámka je vzhledem k existenci několikanásobné vedlejší věty matoucí. 

(Zhusta poznáváme souvětí podřadné podle souvztažnosti ukazovacích zájmen nebo příslovcí 

ve větách řídících s uvozovacími slovy ve větách podřízených, např. Tomu zisk jde neomylně, 

kdo zdělává roli pilně. Jak staří zpívají, tak mladí cvrlikají. Lichotí, že tvých peněz chtí. = 

Proto lichotí, že tvých peněz chtí. Lítá, než mu křídla dorostla. = Lítá dříve, než mu křídla 

dorostla.) 

XIV. 67. Souvětí souřadné (s. 109) 

V této kapitole jsou uvedena procvičovací cvičení (cv. 222. Čtěte s různými spojkami 

téhož smyslu a určujte souvětí!; cv. 223. Určujte souřadné souvětí!) a přehled souvětí 

souřadného. Jestliže se v druhém díle této učebnice uvádí čtyři druhy poměrů mezi větami 

souřadnými, resp. souvětí slučovací, odporovací, příčinná a výsledná (viz výše), pak v tomto 

dílu se žáci setkávají již pouze s termíny „souvětí slučovací" a „souvětí odporovací". O 

příčině a důsledku se hovoří v rámci souvětí slučovacího. 

2. Podle myšlenkového poměru vět rozeznáváme souvětí slučovací a odporovací. 

V souvětí slučovacím je druhá věta s prvou obsahem stejnorodá. Někdy bývají pokládána za 

zvláštní druh ona souvětí, kde druhá věta obsahuje příčinu nebo důsledek toho, co je 

vysloveno prvou větou. 

3. Věty souvětí slučovacích bývají nejčastěji spojeny ve smyslu spojky a nebo jí 

podobných, ve smyslu spojky neboť a proto. Věty souvětí odporovacích bývají spojeny ve 

smyslu spojky ale nebo jí podobných. 

Součástí této kapitoly jsou i informace o „spojkách souřadicích" a o pravidlech 

interpunkce v souvětí souřadném. 

Spojky souřadicí rozlišuje autor na spojky slučovací (mezi něž zařazuje také spojky 

nebo(ť), vždyť, zajisté; proto(ž), tedy, tudy, tudíž.) a na spojky odporovací (mezi něž řadí i 
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spojky buď-nebo; buď- buď, ne - nýbrž). O spojce nebo se vůbec nezmiňuje, ani v rámci 

pomeru slučovacího, ani se nezmiňuje o existenci pomeru alternativního. 

K pravidlům o interpunkci není zařazeno žádné cvičení, jde pouze o přehled 

s uvedením několika příkladových vět. V rámci této části kapitoly autor používá i termín 

„věta vložená" - v souvětí souřadném vyjadřuje mimoděčnou připomínku, bez níž lze složenou 

větu přečisti; v řeči odděluje se pomlkami, v písmě čárkami. Např. Jednoho dne, bylo to 

v polovici ledna, zachtělo se Heleně vůně fialek. (Němcová) 

XV. Souvětí podřadné (s. 112) 

(Věty jednoduché ve cvičeních souborných; podřízené věty v souvětích podřadných vyjadřují 

členy jednoduché věty.) 

Tato kapitola je shrnutím látky, která byla žákům předložena již v dílech pro nižší 

ročníky měšťanské školy. 

• 68. podmět a přísudek ve větách jednoduchých (s. 112) 

V této lekci je pouze jedno cvičení, zadání se však vztahuje k textům cvičení 

předcházejících: 

cv. 224. Rozdělujte v některých cvičeních jednotlivé celky větné (spojení podmětu 

s přísudkem) na podmět a přísudek a vyhledávejte věty holé! 

V „poučení" je shrnuta terminologie: „podmět", „přísudek", „větné členy holé", „větné 

členy rozvité". Jsou zavedeny nové termíny, které se v předchozích dvou dílech 

neobjevovaly: „ základní" a „rozvíjející větný člen". Tato terminologie není však blíže 

vysvětlena, ani nejsou uvedeny vzorové věty. V jednom odstavci tak nejdeme několik termínů 

dohromady, aniž by byl žákům dán větší prostor k utřídění poznatků. 

3. Cleny větné jsou buď holé, vyjádřené jedním slovem, nebo rozvité, vyjádřené několika 

slovy. V rozvitém členu rozeznáváme člen základní a člen rozvíjející. Za holý přísudek 

pokládá se také tvar slovesa býti (jsem, jsi atd.) s výrazem doplňovacím (jsem pilen...). Tvary 

slovesa býti nazývají se v těchto větách sponami. Holým výrazem je také sloveso se zvratným 

zájmenem (obětovali se) a předložka se svým pádem (pro Boha). „Doplňovací výraz", ve 

smyslu jmenné části predikátu slovesně-jmenného, není vůbec definován. 
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• 69. věty bezpodměté (s. 113) 

Termín „bezpodměté věty" je zde synonymem pro „věty bezpodmětové", tedy takové, 

jejichž přísudkový výraz nevyžaduje syntaktickou pozici podmětu115. Tento termín se poprvé 

objevuje v I. díle této řady učebnic, ve vydání z roku 1918. 

Téma je znovu uvedeno cvičením: 

cv. 225. Pamatujte se vytčené vazby a užijte jich v jiných bezpodmětých větách! 

Z čistá jasna uhodilo. Potlouklo nám. Najednou jaksi tajemně zaskučelo v krbu, zablesklo se, 

zahřmělo a za chvilku bylo čertů plná síň. (...) 

cv. 226. Napište 10 bezpodmětých vět! 

Terminologie je pak vyložena v následujícím „poučení": 

1. Věty bezpodměté nemají podmětu. 

2. Pronášíme jimi zjevy přírodní a jiné všeobecné děje, vyjádřené nejčastěji slovesem býti. 

(Doložte příklady!) 

3. Věty bezpodměté se zbytečně proměňují ve věty s podmětem. (Nateklo nám do sklepa; 

zbytečně „ natekla nám voda do sklepa "). Zde se autor projevuje jako kodifikátor brzdící 

jazykový vývoj. 

4. Ve větách bezpodmětých neužívejme podle němčiny podmětného to! (Jak se nám spalo!) 

5. Vy týkáme-li zájmeno to se zvláštním důrazem, lze je připustili i v jazyce spisovném; To by 

bylo hezké, abyste se u nás ani nezastavil. 

• 70. věty s podmětem, vyjádřeným větou (věty podmětné) (s. 114) 

V kapitole, kde se opakuje učivo nižších ročníků, jsou dvě cvičení, po nichž následuje 

„poučení" o větě podmětné; je zde i položena otázka, která prověřuje znalosti žáků: Kterými 

otázkami se na ni ptáme? 

cv. 227. Vyhledávejte podměty v těchto jednoduchých větách a vyjadřujte je větami! 

Lhář jest hoden trestu. Přechovavač horší zloděje. Závistník sám sobě křiv. Křivý svědek 

nebude živ do roka. (...) Uvedené věty sloužící jako příklady v běžné řeči v té době jistě již 

nikdo neužíval. 

cv. 228. Doplňujte vhodně vyznačenými větami nebo jinými podmětnými! 

Známo je, ... Dokázáno jest, ... Čím to jest, ... Odkud to jest, Jak se stalo, ... (...) 

115 kol. autorů, Příruční mluvnice češtiny, LN, 19% § 625, s. 388 
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(Vzor: Známo je, že president Spojených států severoamerických označil za podmínku míru i 

samostatnost československého národa.) 

Věta „podmětná1" je definována: Věta, která zastupuje podmět své věty řídící. Autor 

předpokládá, že žáci již vědí, jak se na tuto větu zeptat, prozrazuje to především slovo „tedy": 

Kterými otázkami ptáme se tedy na ni? 

• 71. předmět (s. 115) 

Opakování učiva je vedeno stejným způsobem, jako kapitoly předchozí - po cvičení 

následuje poučení s definováním předmětu a vedlejší věty předmětné. Znovu se zde opakuje, 

že po předmětě se ptáme otázkami pádovými (vyjmouc l.p.) a příslušným slovesem 

(přídavným jménem). Podle toho může být předmět ve všech pádech kromě 1. a 5. Žáci se 

nedozvídají v podstatě žádné nové informace. 

Ve cvičeních mají žáci tvořit věty s nabízenými vazbami: 

cv. 229. Užijte ve vhodných větách: 

a) přemětův u sloves, jež bývají vyjádřeny: 

1. pádem prostým: pořádati přednášku; míli dobrou vůli; poskytnouti útěchy; potřebovati 

odpočinku (...) 

2. pádem předložkovým: vydali se z peněz; ospravedlniti se ze žaloby; nevěřili v strašidla (...) 

b) předmčtův u přídavných jmen: prost pýchy; pamčtliv rady; škodliv rostlinám (...) 

• 72. vazby s předmětem 2.pádu (s. 115) 

V této kapitole jsou již pouze cvičení: 

cv. 231. Pamatujte si vytčené vazby a spojujte slovesa s jinými předměty! (Předměty 

vyjadřujte také zájmeny.) Zadání lze interpretovat tak, že autor předpokládá, že žáci by 

pravděpodobně užili jinou vazbu, tedy akusativní. Znovu zde kodifikuje starší jazykový stav 

tím, že žákům vnucuje genitiv. 

Stříci svého oka; šetřili starých zvykův a obyčejů; ubývá vody; upiti mléka; užiti času, 

příležitosti (...) 

cv. 232. Ctěte náležitě! 

Nemocný nabyl (o nových silách). Chodové hájili (o zemských hranicích) a za to se domohli 

(o zvláštních právech). Dítě poslechlo (o radě otcově). Potřebujeme (o pracovitých, 

podnikavých a vytrvalých lidech), kteří se prací pojí myšlenku. 
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• 73. vazby s ostatními předložkovými pády (s. 116) 

V této kapitole jsou již pouze cvičení: 

cv. 233. cvičení obmněňovací: Pamatujte si vytčené vazby a spojujte s jinými předměty! 

Znovu se objevuje pokyn „Pamatujte si"; takové vybídnutí jako by bylo určeno nerodilým 

mluvčím. 

rozbiti strany; rozliti cet; zchodit i všecky krámy; slavili svátek (...) 

cv. 234. Ctěte náležitě a určujte předměty a jejich pád! Vzhledem k obsahu cvičení, ve 

kterém mají žáci doplňovat predikáty, je toto zadání úplně špatné. 

Král Karel I. — v Praze vysoké školy. Po třicetileté válce byl — mír mezi Čechy a Švédy. 

Sokrates — neobmezenou důvěru a lásku svých žáků. (...) 

• 74. vazby s předmětem v předložkovém pádě (s. 118) 

V této kapitole je pouze jedno cvičení, žáci v něm mají tvořit věty s nabízenými vazbami, 

cv. 235. Pamatujte si vytčené vazby a spojujte slovesa s jinými předměty! (Předměty 

vyjadřujte také zájmeny!) 

Postihnouti (přistihnouti ) někoho při skutku; pracovati o nových obrazech; přestávati na 

svém, na mále, na malicherných věcech; přimlouvati se za hodného žáka (...) 

• 75. věty předmětné (s. 118) 

S termínem „vedlejší věta předmětná'''' se žáci setkali v nižším ročníku. V druhém díle této 

učebnicové řady vydání z roku 1918 je tento termín zmíněn pouze okrajově - pouze 

v přehledu podřadného souvětí, ve vydání z roku 1935 stejného dílu se již jednotlivé druhy 

vedlejších vět probírají podrobněji - je uvedena definice, příklady i cvičení. Porovnáváme-li 

však vydání bezprostředně po roce 1918, pak je tato látka pro žáky látkou novou. 

Při poznávání vedlejších vět objektových se vychází z poznání objektu v jednoduché větě. 

Teprve pak mají žáci poznat objektovou větu v souvětí. Při určování se opět upřednostňují 

pádové otázky. 

Ve cvičeních jsou užity věty tematicky patřících do nejrůznějších oborů - přírodovědy, 

fysiky, dějepisu apod. 

cv. 236. Vyhledávejte předměty v těchto jednoduchých větách a vyjadřujte je větami! 

V nouzi poznáváme zbytečné potřeby. Spravedlivý koná jen pro dobro na světě. Nedostatky 

ukazují nám malé potřeby lidí. Splň slib! (...) (Vzor; V nouzi poznáváme, co zbytečných potřeb 

máme.) 
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cv. 237. Ve vytčených souvětích podřadných tažte se po větách podřízených a určujte je! 

Koho rozum nevede, toho škoda povede. Bos chodívá, komu celá ves boty kupuje. Komu není 

rady, tomu není pomoci. (...) Opět se ve cvičeních objevují přísloví a pořekadla, 

cv. 238. Odpovězte na otázky větami předmětnými! 

Co pozorujeme na magnetce? Co vidíme za tepla na teploměru? Co pozorujeme, zavěsíme-li 

měchýř nad teplá kamna? 

cv. 239. Napište a) některé úryvky z dopisů. b) některé úryvky z písemností jednacích s větami 

předmětnými! 

(Vzor: Promiňte, že tak pozdě odpovídám na Váš dopis. (...)) 

Materiál k tomuto cvičení není nabídnut, žáci mají pravděpodobně využít toho, s čím se už 

setkali. Jako příklad jsou zde uvedeny tři vzorové věty (viz výše). 

Věta předmětná je definována: Věta, která zastupuje předmět své věty řídící. Opět 

pokládá otázku: Kterými otázkami ptáme se tedy na ni? 

• 76. určování děje (s. 120) 

Tato kapitola je nejen shrnutím látky již probírané v nižších ročnících, ale učivo je zde i 

rozšiřováno o další druhy adverbiálií. Určování druhů příslovečného určení pomocí otázek je 

samozřejmé. 

Autor zde rozlišuje: 

a) určení místa na otázky kde? kam? odkud? kudy? 

b) určení času na otázky kdy? jak dlouho? od které doby? do které doby? na jak dlouho? 

c) určení způsobu na otázky jak? (= jakým způsobem? vzhledem k čemu? kolik? 

kolikrát? zač? po čem?) 

d) určení příčiny, jež vyjadřuje důvod děje (proč?), účet děje (proč? k čemu (nač) co 

jest?), podmínku děje (za které podmínky), přípustku děje (přes co?). 

V „poučení" pak splývají termíny „větný člen" a „slovní druh" v jediné, když autor 

píše: U sloves (proložila A. N.) určujeme místo děje, čas děje, způsob děje a příčinu děje. 

Tato definice může být trochu zavádějící, předpokládejme však, že žákům bylo v hodině 

učitelem vysvětleno, že se jedná o okolnosti děje, kterými blíže určujeme význam slovesa. 

• 77. věty místní (s. 121) 

• 78. věty časové (s. 122) 
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• 79. věty způsobové (s. 123) 

• 80. věty příčinné (s. 125) 

Způsob zpracování kapitol 77. - 80. je shodný. Žáci ve cvičeních obvykle vyhledávají 

vedlejší věty příslušného druhu (tento typ cvičení je používán častěji než v předchozích 

dílech), případně větný člen nahrazují vedlejší větou. Po dvou až třech cvičeních následuje 

„poučení", tedy definování jednotlivého druhu vedlejší věty a ujištění se, že žáci vědí, jakými 

otázkami věty vyhledávat (viz. otázka Kterými otázkami ptáme se na ni?). Kapitolu vždy 

uzavírá přehled - tři až čtyři ilustrativní souvětí s tučně vyznačenými vedlejšími větami a 

uvedenými tázacími adverbii, např.: Blesk do skal pere, až se skála chvěje. (Jak?) 

Definice této vedlejší věty je již tradiční: Věta, která zastupuje určení příčiny své věty 

řídící. Jako obvykle se také autor ptá: Kterými otázkami ptáme se tedy na ni? 

• 81. přívlastek 

Tento větný člen žáci znají již z prvního ročníku měšťanské školy. Znají již termíny 

„přívlastek souřadný", „přívlastek podřadný". Pro označení atributu, který se shoduje se 

substantivem v některých gramatických kategoriích, zvláště v rodě; čísle a pádě je použito jak 

staršího termínu „přívlastek souřadný", tak termínu používaného i v současnosti „přívlastek 

shodný". Stejně tak je tomu i v případě termínů „přívlastek podřadný" a „přívlastek 

neshodný". Což bylo pro žáky jistě matoucí. 

Pomocí cvičení se žáci seznamují s tím, jakými způsoby mohou být tyto atributy 

vyjádřeny: 

cv. 260. Užijte ve vhodných větách shodných (souřadných) přívlastků s příslušnými 

podstatnými jmény, jež jsou vyjádřeny: 

a) přídavným jménem určitým nebo přivlastňovacím: daleká cesta; marné volání (...) 

b) zájmenem a číslovkou: můj životopis;(...); tři bratři 

c) jménem podstatným: lyšaj smrtihlav; řeka Berounka (...) 

cv. 261. Užijte ve vhodných větách neshodných (podřadných) přívlastků s příslušným 

podstatnými jmény, jež jsou vyjádřeny: 

a) prostým pádem pods t. jm.: muž práce; dar řeči (...); 

b) pádem předložkovým: byt o dvou pokojích; pohádka o Zlatovlásce (...); 

c) neurčitým způsobem: povinnost chodit i do školy; síla snášeli útrapy (...); 

d) výrazem příslovečným: cesta tři metry šíře; 

e) výrazem spojkovým: junák jako bříza; děvče jako malina (...); 
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V poznámkách pak autor shrnuje informace o přívlastku, zmiňuje se také o přístavku. 

Nejedná se ale o informace nové, žáci se s nimi již setkali. 

• 82. věty přívlastkové (s. 128) 

Problematika této učební látky je shodná s problematikou vedlejších vět předmětných 

(viz. kapitola 74.). Také výklad je veden stejným způsobem. 

Věta přívlastková je definována následovně: 

1. Věta, která zastupuje přívlastek své věty řídící, nazývá se přívlastková. 

2. Kterými otázkami ptáme se tedy na ni? 

3. Věta se zájmenem jenž vztahuje se k bytosti určité, mluvícímu známé. Věta se 

zájmenem který vztahuje se k bytosti neurčité; teprve obsahem příslušné věty stává se 

určitou: takového hocha, který...; přístroj, jímž měříme... 

• 83. doplněk (s. 129) 

Tomuto tématu jsou věnována celkem tři cvičení. V úvodním cvičením jsou žákům 

předloženy frekventované vazby s doplňky, je tak také uveden jejich přehled: 

cv. 270. Užijte v krátkých větách doplňků ve vazbách! 

a) se slovesy podmětnými: býti šťasten; zdát i se smuten; cítit i se opuštěn (...) 

b) se slovesy předmětnými: učiniti kozla zahradníkem; jmenovati někoho úředníkem (...) 

cv. 272. Ctěte doplněk v příslušném pádě prvém nebo sedmém! 

President Masaryk je (vzor) neohroženého bojovníka za pravdu, právo, spravedlnost. Dobré 

jméno jest (o nejlepším dědictví). (...) 

Na konci lekce samozřejmě nechybí „poučení", které je však shodné s vymezením 

doplňku v předchozích dílech. 

• 84. věty doplňkové 

Učivo je pro žáky nové, stejně jako učivo o ostatních druzích vedlejších vět. Navazuje na 

učivo o doplňku, a předpokládá se tudíž, že žáci tento větný člen bezpečně rozeznají a použijí 

ve větě. 

cv. 273. Vyhledávejte ve vytčených souvětích podřadných věty doplňkové a zkoušejte, lze-li 

souvětí přetvořili v jednoduché věty s doplňkem! 

Není vše, jak bychom si přáli. Nejsi, nejsi, jak ses dělával. Kdo jest, jenž velí bouři a větrům, 

aby se utišily? (...) (Vzor: Není vše podle našeho přání.) 

Věta doplňková je charakterizována: 

1. Věta doplňková zastupuje doplněk své věty řídící. 
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2. Která slovesa věty řídící, významem neúplná, bývají nejčastěji včtou doplněna? (Odpověď 

žáci naleznou v předchozím „poučení" o doplňku. - pozn. A.B.) 

3. Vytkněte, ve kterých souvětích doplněn jest význam slovesa, předmětem již určeného! 

• 86. souvětí podřadné s několika větami podřízenými u jedné věty řídící (s. 133) 

Kapitola je uvedena dvěma vzorovými větami (tento způsob výkladu byl častý v případě 

expozice do nové učební látky). Jde o učivo zcela nové, dosud se žáci setkávali se souvětími 

souřadnými nebo podřadnými pouze o dvou větách. Tento typ souvětí autor nepovažuje za 

souvětí složité, tedy nezastává hledisko kvantitativní, ale kvalitativní (viz níže). 

Čtěte! 

1. Matka ti vzkázala, abys přišel domů a pospíšil si. (Co ti vzkázala m.? .... abys přišel, aby 

sis pospíšil.) 

2. Přijde čas, že se zima zeptá, cos dělal v létě. (Který čas přijde? ... že se zima zeptá ... Co se 

zeptá? .... cos dělal v létě.) Tyto dva příklady jsou odlišné, ilustrují tedy jak poměr 

souřadnosti mezi větami vedlejšími, tak poměr podřadnosti mezi vedlejšími větami. Autor to 

však nezdůrazňuje, žáci to pravděpodobně mají vyvodit sami. Ihned po těchto ilustrativních 

větách následuje cvičení, ve kterém mají žáci určovat, zda jsou podřízené věty v poměru 

souřadnosti nebo podřadnosti; pak následuje „poučení". 

/. K jedné větě řídící může náleželi několik vět podřízených, jež tvoří s řídící větou jediný 

celek. 

2. Tyto podřízené věty jsou buď v poměru souřadnosti (odpovídají na touž otázku), nebo 

v poměru podřadnosti (neodpovídají na touž otázku). 

3. Věty podřízené, jež jsou v poměru souřadnosti, neoddčlují se čárkou, jsou-li spojeny 

spojkami a, i, nebo. Zde se poprvé vyskytuje spojka nebo a je zde v podstatě zařazena mezi 

spojky sluěovací. 

4. Věty podřízené, jež jsou v poměru podřadnosti, oddělují se čárkou. 

• 87. složené souvětí (s. 134) 

„Složené souvětí" je zde v podstatě synonymem pro termín „složité souvětí", tedy takové, 

které se skládá minimálně ze tří vět. Definice „složeného souvětí" v této učebnici není příliš 

srozumitelná; žáci si musí uvědomovat několik termínů najednou a to vše bez vzorových vět 

(ty jsou již tradičně uvedeny na začátku lekce). 
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Ve vesnici na návsi sešlo se několik hospodářů, kteří se vrátili z polní obchůzky, (= 1. celek 

větný) a usadili se v chládku pod strom. (= 2. celek větný). 

Louka za splavem byla již pod vodou, (= 1. celek vět.) a kde tomu vrboví nepřekáželo, viděla 

babička oknem, jak se vlny kolísaly. (B. Němcová) (= 2. celek vět.) Autor však tento způsob 

zápisu interpunkce nepokládá za správný, neboť poznamenává: Stalo se zvykem takto psáti, ač 

by mělo býti: Louka za splavem byla již pod vodou a, kde tomu vrboví nepřekáželo, viděla 

babička oknem, .... V současnosti je ovšem správné jedině první způsob, je-li více spojek 

vedle sebe píše se čárka jen před první z nich. 

Poučení: 

1. Několik větných celků, navzájem spojených, tvoří souvětí složené. 

2. V souvětí složeném mohou býti v poměru souřadnosti i takové celky větné, z nichž jeden neb 

oba jsou souvětím podřadným. 

3. Vložené věty podřízené se spojkou a se oddělují čárkou. (Věta, stojící před ní, není s ní 

v poměru souřadnosti.) 

• 88. rozbor souvětí (s. 136) 

Žáci se učili větnému rozboru podle těchto pravidel: 

cv. 282. Čtětel 

Když jde nouze do domu, jde láska z domu. = věta složená (1 větný celek) 

Kdo? co? .... láska = holý podmět. 

Co se praví o lásce? ...jde z domu, když jde nouze do domu = rozvitý přísudek. 

Holý podmět = láska; holý přísudek =jde. 

Holá věta - Láska jde. 

Rozbor rozvitého přísudku. 

jde - holý přísudek; 

odkud jde láska? ... z domu - určení místa; 

kdy jde láska z domu? ... když jde nouze do domu = určení času, vyjádřené včtou časovou. 

Určení věty. 

Věta řídící =jde láska z domu; 

věta podřízená = když jde nouze do domu. 

Celá věta = věta podřadně složená. 
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Jak je patro z uvedeného rozboru souvětí, postup rozboru a určování větných členů 

vycházel od subjektu věty hlavní. Na predikát se žáci tázali otázkou „co se praví o podmětu?". 

Parataktický či hypotaktický způsob zapojení vět v souvětí byl určován až na konci celého 

rozboru. 

XVI. 89. O pořádku slov ve větách (s. 137) 

Pravidlům, na rozdíl od praktických cvičení - ta jsou zde pouze dvě, týkajícím se 

slovosledu v češtině je věnována v učebním textu poměrně velká pozornost. Autor upozorňuje 

žáky především na důležitost srozumitelnosti větných výpovědí i například na dodržování 

pravidel slovosledu slov neprízvučných (příklonek). Můžeme říci, že nezapomíná na žádného 

z činitelů českého slovosledu: 

1. Abychom psali slova ve větách v náležitém pořádku, pronášejme věty hlasitě, dbajíce 

větného přízvuku a srozumitelnosti. — činitel významový 

2. Cleny větné následují v jednoduchých větách obyčejně v tomto pořádku: I. podmět, 2. 

sloveso přísudkové, 3. předmět, 4. určení: Náš národní hrdina Milan Rostislav Štefánik spí 

věčný sen na Slovensku na hřbitově v Košariskách. — činitel mluvnický 

3. Slova, jež náleží k sobě smyslem, nevzdalují se ve větě příliš od sebe. 

4. Zdůrazňujeme-li zvláště některý rozvíjející člen větný, nabývá převahy nad jménem 

určeným a bývá za ním (Mlčením člověk mnoho řečí odbude. Mlčením odbude člověk nutolio 

řečí. Člověk odbude mnoho řečí mlčením.) — činitel významový; popisuje objektivní i 

subjektivní slovosled 

5. Slova nepřízvučná, na př. príklonky se, tě, mě, si, ti, mi, i jiné nepřízvučné tvary zájmen, 

jakož i sloveně tvary jsme, jste, bych, bys, by, bychom, byste, by druží se zpravidla k prvnímu 

prízvučnému slovu věty na místo nejméně přízvučné. (Když jsem já byl mlád, uměl jsem 

všelijaké pěkné věci...) — činitel zvukový 

6. Neklaďme bez příčiny v podřízených větách přísudkové sloveso na konec věty! Důvodem 

této poznámky může být vliv němčiny na češtinu, ale v tomto autorově upozornění žáci sami 

nemohou vědět, co znamená „bez příčiny". Poučka je špatná. 

7. Ve větách, kde je sloveso přísudkové před podmětem, vzniká přesmyklý pořádek slov. 

Přesmyklý pořádek nastává nejčastěji, dostane-li se přísudkové sloveso nebo některý 

rozvíjející člen přísudkového slovesa na počátek věty. (Žili jednou v malé dědině dva vlastní 

bratři.) 
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XVII. Zkracování vět (s. 138) 

Do oddílu „Větosloví" je včleněno i učivo o transgresivech, jsou zde uvedena pravidla 

tvoření jednotlivých tvarů přechodníků i pravidla o „zkracování vět" jejich pomocí. Vzhledem 

k tomu, že tvoření těchto neurčitých tvarů spadá do oblasti morfologie, věnuji pozornost 

pouze použití transgresivů ve větách. 

• 90. zkracování vět přechodníkem přítomným (současnosti) 

1. Přechodníkem přítomným (současnosti) lze zkrátiti souvětí (souřadné i podřadné) 

a) o společném podmětě; 

h) o současném ději (v přítomnosti, v minulosti neho v budoucnosti); 

2. Tvarem shoduje se s přechodníkem přítomným přechodník budoucí (t.j. přítomný 

přechodník slovesa dokonavého), jímž lze zkrátiti věty 

a) o společném podmětě; 

b) o nesoučasných dějích v budoucnosti (Chlapec přinese vody a zazpívá si. = Chlapec 

přinesa vody zazpívá si.) V tomto případě šlo o „přechodník budoucí", který tvořil se jako 

přechodník přítomný od sloves dokonavých."6 

3. Zkracujíce věty přechodníkem, vypouštíme spojky. 

• 91. zkracování vět přechodníkem minulým (skonalé minulosti) (s. 140) 

Přechodníkem minulým (skonané minulosti) lze zkrátiti souvětí (souřadné i podřadné) 

a) o společném podmětě; 

b) o nesoučasném ději (zkracujeme děj minulý, předcházející před jiným dějem minulým, 

přítomným nebo budoucím). 

Jednotné číslo: mužský rod nanosiv, přines; 

ženský a střední rod nanosivši, přinesši; 

Množné číslo: nanosivše, přinesše. 

• 92. zkracováni vět přechodníkem a určitým příčestím (s. 143) 

1. Určitým přechodníkem a určitým příčestím lze zkracovati v souvětích věty přívlastkové 

(dřímaje - dřímající; odkvetl - odkvetlý...). 

" 6 O „přechodníků budoucím" pojednává F. Trávníček ve II. díle Mluvnice spisovné češtiny, 1949, s. 799 
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2. Delší rozvitý přívlastek, jehož základní člen jest vyjádřen přídavným jménem, utvořeným 

z přechodníku neho z příčestí, odděluje se od ostatku věty čárkou nebo čárkami. 

3. Týmž pravidlem se řídíme zkracujíce souvětí rozvitým způsobem neurčitým. 

XVIII. 93. Obvětí (s. 144) 

S tímto termínem se žáci setkávají poprvé. „Obvětť je charakterizováno na konci 

lekce jako: 

1. Obvětí je souvětí dvoučlenné, jehož oba členy bývají zase složeny. 

2. Cleny obvětí bývají častěji v poměru podřadnosti, nežli v poměru souřadnosti. 

3. Prvý člen se nazývá předvětí, druhý člen, obsahující výtěžek proslovení, závěti. (Jsou-li 

členy v poměru podřízenosti, je předvčtím člen podřízený.) 

4. Předvětí od závětí se dělí obyčejně dvojtečkou. Terminologie připomíná vymezení 

humanistického termínu „perioda". Müller definici v podstatě přebírá od Jana Gebauera: 

Perioda (obvětí) je souvětí dvoučlenné, jehož členové oba jsou více měně složení a souměrní. 

Nejčastěji bývá perioda souvětí podřadně, kde člen první (předvětí) je podřízen druhému 

(závětí), ale také bývají oba členové složeni souřadně. Předvětí od závětí dělíme 
117 

dvojtečkou. 

Lekce je jako obvykle uvedena ilustrativními větami, které mají žáci číst a oddělovat 

náležitě vyznačené části: 

Smutek bývá spojen s nadějí: co onen ztrpčí, tato osladí. 

Jak ryzímu srdci se pokoří zloba, zde povím vám krátkou a dojemnou sloku: já na hrobě 

matky své viděl jsem v trávě i divokou macešku se slzou v oku. 

Následují dvě cvičení, v obou jsou použity texty jiných tvůrců než autora učebnice, 

cv. 298. Doplňte příslušnými rozdělovacími znaménky! 

Když keř hlohový se oděl prvními chomáčky mladého listí když jíva rozkvetla zlatými chocholy 

a podléšky se rozesmály modrými očky když v olšových houštinách dužnaté stvoly podbílku 

vyrážejí z břehů potočních zachvěje tichem nočním první sladký tón na nějž není líbeznějšího 

zvuku v přírodě ozve se hlas krále pěvců slavíka. (Jiří Janda) Toto souvětí není příliš 

srozumitelné, mělo by být rozděleno na několik samostatných souvětí, aby bylo pro žáky 

přijatelnější. Výběr textu není úplně nejvhodnější. 

117 Gebauer, J.: Historická mluvnice jazyka českého, IV., Praha 1929, s. 75n. 
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Ve Spartě bylo zákonem přikázáno aby mladíci když stařec přicházel povstali u nás nejsou 

zákonem k tomu přinucováni ale ze slušnosti tak činí. (J. Neruda) (...) 

2.3.3. Praha 1926, 

pro třetí i čtvrtou třídu, přepracované vydání, Státní nakladatelství, 180 s. 

Vychází pod názvem Učebnice jazyka českého s cvičebnicí pro školy občanské. 

Schváleno výnosem MŠANO ze dne 17. března 1926, č.j. 27.530/26-1. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

2.3.4. Praha 1928, 

pro třetí i čtvrtou třídu, nové, přehlédnuté vydání, Státní nakladatelství, 180 s. 

Schváleno výnosem MŠANO ze dne 29.července 1928, č.j. 97.244/28-1. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

2.3.5. Praha 1931, 

pro třetí i čtvrtou třídu, páté, přehlédnuté vydání, Státní nakladatelství, 180 s. 

Schváleno výnosem MŠANO ze dne 24. ledna 1931, č.j. 8118/31-1. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

2.3.6. Praha 1936, 

pro třetí třídu i jednoroční učební kurz, šesté, podle nových osnov opravené vydání, 
184 s. 

Schváleno výnosem MŠANO ze dne 3.srpna 1935, č. 95.951/35-T/l, jako učebnice pro třetí 

třídu měšťanských škol a pro jednoroční učebné kurzy při měšťanských školách 

s československým jazykem vyučovacím ve znění českém. 

Rozsah syntaktické látky zůstává nezměněn. 

2.3.7. Praha 1939, 

pro třetí třídu, sedmé, přepracované vydání, upravené podle normálních učebních osnov 
pro měšťanské školy ze dne 9.června 1932,199s. 

Toto vydání poprvé vychází pod názvem Mateřská řeč a podtitulem Učebnice a cvičebnice 

jazyka českého pro školy měšťanské. 
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Schváleno výnosem MŠANO ze dne 1. prosince 1938, č. 173.342/38 -1/1, jako učebnice pro 

třetí třídu měšťanských škol s českým jazykem vyučovacím. 

Ačkoli toto vydání je již druhé po vyhlášení normálních učebních osnov pro 

měšťanské školy, obsah učiva byl změněn teprve nyní. Učebnice především doznala 

výrazných grafických změn, ostatně nová grafická úprava se projevila již v prvním a druhém 

díle této učebnicové řady („poučení", pravidla, poznámky apod., tedy vymezení jazykových 

jevů je přehledně orámováno, termíny jsou zvýrazněny tučně apod.). Jestliže byly 

předcházející vydání tohoto třetího dílu určeny jak pro třetí, tak pro čtvrtý ročník (tedy JUK) 

měšťanské školy, toto vydání je určeno již pouze pro třetí třídu. 

V této knize došlo také k jedné výrazné změně. Učivo zde bylo diferencováno -

v každé kapitole najdeme cvičení určená pro všechny žáky a cvičení označená hvězdičkou: 

úkoly označené hvězdičkou jsou pro žáky (žákyně), kteří vypracují úkoly správně a dříve než 

ostatní. Požadavek diferenciace učiva stanovený osnovami tak byl splněn. 

Změnou bylo také to, že „poučení", tedy vysvětlení jazykových jevů, není již 

soustředěno až na konec každé lekce. Často se setkáme s definicemi mezi jednotlivými 

cvičeními. 

Cvičení jsou číslována vždy samostatně v každé lekci. 

Rozsah syntaktické látky: 

Syntaktická látka je opět soustředěna v oddíle nazvaném „Větosloví", stejně jako 

v předchozích vydáních. Tentokrát je ovšem tento oddíl zařazen hned na začátek celé 

učebnice (dříve byl umístěn až na konec mluvnického učiva). Také uspořádání učební látky 

je rozdílné. V předcházejících vydáních se učivo o větných členech a druzích vedlejších vět 

prolínalo - např. učivo o vedlejší větě předmětné bylo zařazeno ihned po probrání učiva o 

objektu. V tomto vydání je pozornost věnována nejprve větným členům, teprve pak souvětí 

hypotaktickému a parataktickému. Syntaktické učivo je především opakováno, často se 

objevují shodná vymezení termínů jako v dílech pro nižší ročníky. V orámovaných 

„poučeních" se často setkáme i s otázkou, která vede žáky k tomu, aby si učivo připomenuli a 

zopakovali. 

Ze syntaktického učiva bylo vynecháno poučení o slovosledu a „obvětí", naopak 

přidáno poučení o interpunkčních znaménkách a pravidlech jejich pravopisu. 

Větosloví 
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Jednoduchá věta (s. 3) 

• 1. věty podle myšlenkového obsahu (s. 3) 

Ve druhé třídě měšťanské školy se z hlediska postoje mluvčího (zde „věty podle 

myšlenkového obsahu") vyčleňovaly „věty oznamovací", „tázací", „rozkazovací" a 

„podmiňovací". V tomto díle se navíc vymezují, kromě výše jmenovaných, i „věty zvolací", 

a „přácí". Rozlišují se také věty kladné a záporné. 

Věty autor definuje následovně (u každé uvádí i příklad): 

Větami oznamovacími vyjadřujeme oznámení. 

Větami tázacími vyjadřujeme otázku. 

Větami rozkazovacími vyjadřujeme rozkaz (zákaz, žádost), větami zvolacími vyjadřujeme 

zvolání. 

Věty podmiňovací vyslovují podmíněný děj a věty přácí vyslovují přání. 

• 2. hlavní členy větné (s. 4) 

Tato lekce je shrnutím informací o podmětu a přísudku - jako „hlavních větných členech" 

- j i ž obsažených v učebnicích pro nižší ročníky. 

Znovu jsou vyloženy termíny: „podmět" a „přísudek", „podmět rozšířený" (tj. několik 

podmětu u společného přísudku), „přísudek rozšířený" (tj. několik přísudku u společného 

podmětu) „člen holý", „člen rozvitý", „věta holá", „věta rozvitá". 

Nově se žáci setkali s termínem „věta neslovesná": 

Ve větách neslovesných bývá sloveso nahrazeno jiným slovem, nejčastěji citoslovcem. Vrabci 

hr na třešně. Definice je špatná, autor zaměňuje „sloveso" za „přísudek", termínu „sloveso" 

užívá tam, kde by měl být užit „přísudek". 

V lekci jsou čtyři cvičení, všechna mají v zadání sloveso v imperativu: Napiš tel 

např. cv. 1. Napište 8 vět, v kterých je podmět vyjádřen různými druhy slov! 

• 3. shoda podmětu s přísudkem (s. 5) 

S tímto tématem se žáci setkali již v nižších ročnících, zde jsou pravidla znovu 

vysvětlena. K. tomu, že jde o opakování, odkazuje i zadání cvičení ě. 6: Doložte na příkladech 

poučky, které jste poznali z učení v dřívějších letech! Použitá cvičení (šest) jsou doplňovacího 

charakteru. 

cv. 1. Doplňujte přísudky správnými koncovkami a odůvodňujte pravopis! (Napište podle 

nápovědi!) 
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Vlast naše v pravěku. Po horách pomezních se černal- ohromn- pralesy, které se rozprostíral-

hluboko do země. (...) 

• 4. věty bezpodměté; věty kusé (s. 6) 

V této lekci se probírají „věty bezpodměté" a „věty kusé" jakožto elipsy. Nejprve je 

pozornost věnována „větám bezpodmětým", pak „větám kusým". 

Vymezení „vět bezpodmětých" je shodné jako v předchozím vydání: Některé věty nemají 

podmětu; jsou bezpodměté. Upravena byla pouze cvičení. Např.: 

cv. 1. Odpovídejte na otázky a všímejte si, kterak větami pronášíme úkazy přírodní a jiné 

všeobecné děje! 

a) Co bylo slyšeli v létě? 

b) Co bylo v i děti? (...) 

Autor zařazuje oba termíny do jedné lekce, aby si žáci uvědomili rozdíl mezi těmito 

větami: Od vět bezpodmětých je třeba rozeznávat i věty kusé. V kusých větách bývá některý 

člen nevyjádřen; domyslíme si jej však z větné souvislosti. Tomuto učivu je věnováno pouze 

jedno cvičení: 

cv. 4. Napište 8 kusých vět a vyznačte, který větný člen není v nich vyjádřen! (Přísloví a 

pořekadla - Pozdravy). 

• 5. předmět (s. 8) 

Učivo je opět opakováním učiva z předchozích ročníků. Objevují se shodné termíny, 

např. „předmět stejnorodý" (tj. předměty ve stejném pádě) a „různorodý" (tj. předměty 

v různých pádech) jako v druhém díle této řady učebnic ve vydání z roku 1918. 

Vymezení objektu i použitá cvičení jsou shodná s předchozími vydáními tohoto dílu. 

• 6. vazby s předmětem v 2.pádě (s. 8) 

Učivo této lekce se víceméně shoduje s učivem stejnojmenné lekce v předchozích 

vydáních, je pouze rozšířeno o pravidla použití objektu v genitivu, ty se již ale objevují ve 

druhém díle učebnice. 

• 7. vazby s předmětem, v ostatních pádech (s. 9) 

Obsah této lekce je shodný s obsahem textu v předcházejících vydáních. Je pouze 

doplněno o jedno cvičení označené hvězdičkou, které bylo určeno pro žáky „rychlejší": 
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cv. 3. Napište 10 vět v množném čísle v minulém čase s předmětem, vyjádřeným různými pády 

podstatných jmen! 

Vzor: Kovářovy děti se nebály jisker. Jestřábi pronásledovaly holuby. 

• 8. vazby s předmětem v předložkovém pádě (s. 11) 

Obsah této lekce je shodný s obsahem textu v předcházejících vydáních. Je však rozšířeno 

o jedno cvičení, ve kterém mají žáci užít některých vazeb s předměty ve větách. 

• 9. určování děje (s. 11) 

Většina cvičení použitých v této lekci jsou stejná jako cvičení v předchozích vydáních, 

sestava však byla rozšířena o další cvičení, včetně jednoho pro „rychlejší" žáky. Upravena 

byla definice příslovečného určení: 

1. Určení je vedlejší člen věty, který vyjadřuje okolnosti slovesného děje (t.j. místo, čas, 

způsob a příčinu děje). Podle toho rozeznáváme určení místa, času, způsobu a příčiny. 

2. Kterými otázkami se ptáme na jednotlivá určení? 

místo pouhého konstatování: U sloves určujeme místo děje, čas děje, způsob děje a příčinu 

děje. (III. díl, 1926) 

cv. 4. Napište 8 vět, co se v našich zemích dobývá, co se kde vyrábí, co se kde pěstuje, daří! 

Vzor: Na Kladensku se dobývá kamenné uhlí. Ložiska kamenného uhlí se táhnou od Kladna 

až na Plzeň. 

cv. 5. Napište v 8 větách, kam se co od nás vyváží, odkud se k nám co přiváží, kudy se k nám 

co přiváží! 

Vzor: Z Polabí se přiváží do Prahy obilí, cukr a dobytek. Po Vltavě se plaví do Prahy ze 

Šumavy dříví. 

cv. 6. Napište po 4 větách s určením času, s určením způsobu a s určením příčiny! 

Rozčleňujte následující věty a určujte větné členy! 

Červivá jablka se stromu letí. Šidlo v pytli se neutají. 1 pod ošumělým kloboukem moudrá 

hlava bývá. (...) 

• 10. přívlastek (s. 13) 

Co se týče terminologie, autor již používá termíny „přívlastek shodný" a „přívlastek 

neshodný". Žáci termíny již znají z druhé třídy, přesto jsou zde v „poučení" znovu vysvětleny. 

Pro označení přívlastku několikanásobného je znovu použito termínu „přívlastek, který je 
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výčtem vlastností" a pro označení přívlastku postupně rozvíjejícího „přívlastek, který tvoří se 

svým podstatným jménem jediný pojem". 

Soubor cvičení je znovu rozšířen o cvičení pro „rychlejší" žáky. 

cv. *5. Napište po 10 podstatných jménech s jedním přívlastkem shodným a druhým 

neshodným! 

cv. 6. Napište po 4 větách o několika přívlastcích, jež jsou buď výčtem vlastností nebo tvoří 

se svým podstatným jménem jediný pojem! 

• 11. přístavek (s. 16) 

Učivo o přístavku bylo zařazeno do samostatné kapitoly, v předchozích vydáních bylo 

součástí kapitoly učiva o atributu. Nicméně definování tohoto jevu je shodné, pouze nabídka 

cvičení byla rozšířena. 

• 12. doplněk (s. 17) 

Větný člen doplněk je zde definován shodně jako v předchozích vydáních i dílech této 

učebnice. Definice je však obohacena o poznámku: Doplněk vyjádřený podstatným jménem 

bývá v 7. p., naznačuj eme-li jím povolání nebo přechodný stav podmětu: učit i se truhlářem, 

býti malým chlapcem. 

Jestliže v jiných lekcích byla nabídka cvičení oproti prvním vydáním spíše rozšiřována, 

zde byla podstatně zkrácena. 

13. přehled členů jednoduché věty (s. 18) 

V této lekci je uvedena přehledná tabulka větných členů, která se shoduje s tabulkou 

uvedenou již v prvním díle této učebnicové řady (z roku 1934). 

Věta složená (souvětí) 

• 14. rozdíl mezí větou jednoduchou, souvětím souřadným a podřadným (s. 18) 

Obsah lekce je shodný s obsahem předchozích vydáních, vypuštěn byl text od J. Herbena 

(Přísaha československého lidu 13. dubna 1918). 

• 15. souvětí souřadné (s. 19) 
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Učivo o souvětí souřadném bylo rozšířeno o nové termíny i o nová cvičení. Ve druhém 

ročníku měšťanské školy se žáci setkali s poměrem slučovacím a odporovacím, další poměry 

jsou učivem novým. Výklad poměrů je vždy veden stejným způsobem: po vzorových větách 

následuje výklad, poté cvičení (nejvíce cvičení je zařazeno k poměru slučovacímu). Ve 

cvičeních se objevují i umělecké texty, mnohdy je procvičení gramatického jevu spojeno se 

slohovým úkolem. 

Vysvětlení termínu „souvětí souřadné" však chybí (ačkoli v prvních vydáních se 

objevuje). 

a) souvětí slučovací 

Souvětí, v kterém se v jednotu spojují věty obsahem na sobě nezávislé, nazývá se slučovací. 

b) souvětí důvodové (příčinné) 

Souvětí, v kterém druhá věta obsahuje důvod (druh příčiny) toho, co je vyjádřeno prvou větou, 

nazývá se souvětí důvodové. (Souvětí souřadné důvodové bývá někdy pokládáno za zvláštní 

druh souvětí slučovacího.) 

Souvětí důvodové poznáme podle spojek s příklonným -ť: neboť (nebo), vždyť, totiž. 

c) souvětí výsledné 

Souvětí souřadné, v kterém druhá věta obsahuje výsledek (důsledek) toho, co je vyjádřeno 

prvou větou, nazývá se souvětí výsledné. (Také souvětí souřadné výsledné bývá někdy 

pokládáno za zvláštní druh souvětí slučovacího.) 

Souvětí souřadné výsledné poznáme podle spojek: proto(ž), pročež, a proto, tedy, tudy. 

d) souvětí odporovací 

Souvětí, v kterém druhá věta odporuje obsahem větě prvé, nazývá se odporovací. Věty souvětí 

odporovacích bývají nejčastěji spojeny ve smyslu spojky ale nebo jí podobných: ale, avšak, 

však, než, nýbrž, a přece, přes to; buď-nebo, buď-buď, ne-nýbrž. 

Opět chybí souvětí vylučovací. 

e) jak se mění souřadná souvětí podle poměru vět 

Lekce je jednak shrnutím vyložené látky, jednak obsahuje věty, u kterých si žáci mají 

všímat, jak se mění smysl a význam souvětí v závislosti na poměru mezi větami hlavními. Na 

základě tohoto pak mají samostatně vytvářet podobná souvětí. 

cv. 1. Určujte souvětí a povězte, jak jsou v nich věty spojeny! Toto cvičení lze hodnotit velmi 

pozitivně, žáci si mohou uvědomit všechny významové rozdíly. 
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Nastal květen; stromy se oděly bílým rouchem. 

Nastal květen a stromy se oděly bílým rouchem. 

Stromy se oděly bílým rouchem, neboť nastal teplý květen. 

Nastal teplý květen, proto se stromy oděly bílým rouchem. 

Nastal teplý květen, ale stromy se neoděly dosud teplým rouchem. 

• 16. souvětí podřadné (s. 26) 

Souvětí podřadné jako termín není definováno. Objevuje se zde pouze definice 

„podřízené věty": v podřadných souvětích vyjadřují členy jednoduché věty. 

a) věty podmětné 

b) věty předmětné 

c) věty místní 

d) věty časové 

e) věty způsobové 

f ) věty příčinné 

g) věty přívlastkové 

h) věty doplňkově 

Se všemi zde uvedenými vedlejšími větami se žáci již setkali v nižším ročníku, tato 

kapitola pouze shrnuje poznatky a nabízí cvičení k jejich upevnění. Jednotlivé vedlejší věty 

již nejsou ani vysvětlovány - žáci už mají mít definice zvládnuté. O tom nás přesvědčují 

otázky místo „poučení", např.: 

1. Jak se jmenuje věta, která zastupuje podmět své věty řídící? 

2. Kterými otázkami se tedy na ni ptáme? 

Na konci každé lekce je uveden pouze přehled vzorových podřadných souvětí, např.: 

Kdo se za svůj jazyk stydí, hoden potupy všech lidí. (Kdo?) 

Nejdražší jest, co se prosbami kupuje. (Co?) 

Hodilo se mi, čemu jsem se naučil v mládí od nebožky matky. (Co?) 

Nejednou se stává, že i nej moudřejší pochybí. (Co?) 

Nikdy nebylo slýcháno, aby (že by) ovce dávily vlky. (Co?) 

Výklad se tedy odlišuje od předchozích vydání, v nich byly vedlejší věty vždy 

definovány. 

• 17. rozbor souvětí (s. 37) 

Lekce se shoduje se stejnojmennou lekcí v předešlých vydáních. 
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Zkracování vět 

• 18. zkracování vět přechodníkem přítomným (současnosti) (s. 38) 

• 19. zkracování vět přechodníkem minulý (skonalé minulosti) (s. 40) 

Učivo je zde vyloženo shodným způsobem jako v prvních vydáních, pouze texty cvičení 

byly upraveny. 

• 20. znaménka rozdělovači (interpunkční) (s. 42) 

Žáci zde našli poučení o funkci interpunkce a pravidlech jejího psaní. 

tečka 

- čárka 

- středník 

dvojtečka 

- znaménka uvozovací (uvozovky) 

vykřičník 

otazník 

- spojovací čárka; pomlka (Pomlka znamená, že věta je neukončena nebo že následuje něco 

neočekávaného.) 

- odsuvník (Odsuvníkem se označuje místo, na kterém jest odsuta některá hláska, zejména 

v řeči básnické, na př. klek' m. klekl, mizej' m. mizejí) 

- závorky 

2.4. SHRNUTÍ UČEBNIC JOSEFA MÜLLERA 

Josef Müller, realizoval ve svých učebnicích pro obecné i měšťanské školy nové 

názory na jazykové vyučování. Na obecných školách se jeho učenice rozšířily téměř 

monopolně, na měšťanských školách byly rovněž velmi oblíbeny, ale monopolního postavení 
I IS 

nedosáhly. 

Skladbě věnuje Müller poměrně velkou pozornost. Cílem vyučování skladbě rozhodně 

bylo, aby žák poznal stavbu české věty a souvětí a aby se naučil užívat syntaktické poznatky 

v praxi. Můžeme říci, že autor kladl důraz spíše na proces analýzy věty než na dovednost 

tvořit věty. Prezentuje syntax založenou na větněčlenských vztazích s východiskem od 

118 Jelínek, J.: Nástin dějin vyučování českému jazyku v letech 1774-1918, SPN, Praha 1972, s. 196 
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predikační dvojice (tak jak je zpracoval J. Gebauer). Müller pracuje se skladebnými 

dvojicemi (ačkoli tento termín nikdy v učebnicích nepoužil) - žáci zjišťovali, která slova ve 

větě k sobě patří po stránce významové i mluvnické a tvoří skladební dvojice, zjišťovali, které 

členy z dvojic jsou řídící a které závislé. 

Při větném rozboru je pro něho nejdůležitější tzv. otázkovací metoda119; je to 

v podstatě jediný způsob, jak žáci poznávali větné členy. Je to metoda velmi snadná, ale jak 

poznamenává Jelínek, krajně nespolehlivá, neboť nevede k uvědomělému určování větných 

členů, nýbrž k jejich mechanickému pojmenovávání podle náhodně užitých otázek.120 Podle 

Jelínka měla otázkovací metoda u nás dlouhou tradici, za mezník určuje poslední desetiletí 19. 

století a první desetiletí 20. století, tedy období, kdy zvítězilo agramatické vyučování českému 

jazyku. Před tímto obdobím neměly otázky v poznávání větných členů dominující postavení a 

někdy se jich neužívalo vůbec. J. Jelínek se staví k otázkovací metodě velmi kriticky. Naopak 

M. Čechová a V. Styblík doporučují při určování větných členů a také druhů vět v souvětí 

užívat vhodné otázky, neboť otázky jsou obvyklé v běžném vyjadřování, ptáme se jimi na to, 

co neznáme. V jazykovém vyučování je taková otázka typem •substituce, tj. nahrazením 

jednoho jazykového prostředku jiným. Pomocí otázek obvykle zjišťujeme už základní 

skladební dvojici a rozlišujeme podmět a přísudek. (...) Přísudkem spojeným s 1. pádem 

zájmena kdo nebo co se ptáme na podmět; na přísudek se ptáme otázkami typu Co dělá 

podmět? Co se stalo (co se děje) s podmétemľ apod.121 Lze konstatovat, že Müllerem 

používaná metoda má mezi lingvisty své odpůrce i příznivce. Do jisté míry je vhodnou 

syntaktickou metodou, ovšem s rizikem mechanického uplatňování (např. věta V pondělí 

odjela maminka do Poděbrad na léčení. Na co odjela maminka v pondělí? ... Na léčení. - pod 

vlivem pádové otázky je chybně určeno, že se jedná o objekt apod.122) 

Jak už bylo několikrát řečeno, Müller se opíral o metodické pokyny Antonína Janů. 

Jeho požadavky v podstatě splnil - žák si mluvnickou teorii neosvojoval pomocí memorování 

vědecké mluvnice, ale na základě cviků a cvičení. Teorie je obvykle demonstrována na 

vzorových větách a je ihned procvičována. Často se o teoretické výklady předkládají přímo 

v oddílech „Cvičení" . V tomto způsobu výkladu lze také spatřovat jeden z hlavních rozdílů 

od současných učebnic. MUllerův způsob však můžeme hodnotit pozitivně, neboť syntaktická 

teorie je bezprostředně dokladována na praxi. 

" l ) Jelínek, J.: O tzv. otázkovací metodě větného rozboru, ČJL, 1957, s. 250n. 
120 tamtéž 
121 Čechová, M„ Styblík, V.: Čeština a její vyučování, SPN, Praha 1998, s. 141 
" podle Jelínek, J.: O tzv. otázkovací metodě větného rozboru, ČJL, 1957, s. 250n. 
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Pokyny a instrukce prostupují v Miillerových učebnicích celým textem. Tyto pokyny 

jsou psány v 2.os. pl. imperativu a jsou obvykle zakončené vykřičníkem. Často se objevuje 

pokyn „Čtěte!" u úvodních ilustrativních vět. Směřuje tedy k činnostem a operacím, které se 

váží k výchozímu textu v lekci. Je to zajímavý způsob seznámení žáků s problémem, 

v současných učebnicích vůbec nepoužívaný. Jde jasně o induktivní metodu; díky ní si žáci na 

zvolených větách uvědomují (někdy jim pomáhá tučné písmo) jazykové jevy, které jsou 

později teoreticky shrnuty. Hojně používaným pokynem k trvalému osvojení učiva je 

„Pamatuj!" (Pamatujte si vytčené vazby a říkejte podobné příklady! - I.díl, 1918). 

Josef Müller používá ve svých učebnicích nejrůznější druhy cvičení: obměňovací, 

doplňovací i vyhledávací a určovací. Některé typy, založené především na induktivní metodě, 

lez hodnotit velmi kladně, například cvičení v tématu „přístavek": Čtete bez vložených členů 

větných, tučnějším tiskem označených! Praha, srdce českých měst, má slavnou minulost! (...). 

Cvičení tohoto typu se v současných učebnicích nepoužívají. 

Zajímavé je také sledovat příklady a věty, se kterými autor pracuje. Živý jazyk chybí, 

často to jsou přísloví, pořekadla, rčení i obraty, které jistě v té době již nikdo nepoužíval. 

V některých případech se autor projevuje i jako kodifikátor brzdící jazykový vývoj. 

Pokud porovnáme učebnicovou řadu, která vycházela před rokem 1932, tj. před 

schválením „Normálních učebních osnov", a řadu, která vycházela po tomto datu, můžeme 

konstatovat, že se od sebe příliš neliší. Rozdíl najdeme v názvu (Učebnice jazyka českého pro 

školy měšťanské - před rokem 1932 x Mateřská řeč; Učebnice a cvičebnice jazyka českého 

pro školy měšťanské - po roce 1932). V prvních vydáních je syntaktické učivo začleněno do 

učiva morfologického, ve vydáních po roce 1932 je upořádáno do samostatné kapitoly 

„Větosloví" nebo „O větě vůbec", podle autora však pouze pro přehled. I tak doporučuje, aby 

bylo probíráno v rámci učiva o slovních druzích (viz výše). Učebnice vydávané po roce 1932 

doznaly, jak už bylo výše popsáno, především grafických změn. Byly používány také některé 

odlišné termíny (podrobněji viz glosář). Způsob prezentace učiva, důraz na otázkovou 

metodu, převaha indukčního postupu při vyvozování nové látky i charakter cvičení nicméně 

zůstaly v obou řadách stejný. 
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2.5. GLOSÁŘ TERMÍNŮ Z UČEBNIC JOSEFA MÜLLERA 

2.5.1. Způsob zpracování glosáře 

Lingvistické termíny jsem vybírala z celé učebnicové řady autora Josefa Millera, a to jak 

z učebnic vydaných před rokem 1932, tak z učebnic vydaných po tomto datu. Učebnice 

vydané před rokem 1918 jsem samozřejmě nepoužila. Tento glosář je souhrnem všech 

termínů a jejich vymezení bez ohledu na to, v jakém díle učebnicové řady se vyskytují. 

Systém řazení termínů je podle abecedního pořádku. 

Vymezení jednotlivých termínů jsem nacházela v učebnicích, přičemž jsem vycházela 

především z výkladové části (z „poučení" nebo „poznámek"), ve které autor definuje pojmy. 

V užívání příkladů je autor nedůsledný, proto ani já ve svém glosáři nepředkládám ke 

každému termínu příklad. Pokud příklad v definici užil autor, pak ho užívám i já (v mém 

přepisuje je podtržen). Některé použité příklady nejsou vhodně zvolené, například u 

odporovacího poměru mezi větami hlavními: Ústa plna, a (však, avšak, než, ale) oči hladový 

je jako první uvedena spojka a, která v tomto syntaktickém významu může být užita jen 

v závislosti na vyjádřeném obsahu. 

Učivo je v učebnicích Josefa Müllera uspořádáno cyklicky (viz výše), proto se vymezení 

termínů objevuje v několika dílech zároveň. Obvykle jsou definice zcela shodné, bez 

jakéhokoli rozšíření. V některých případech je definice modifikována, např. definice 

predikátu v prvním díle ve vydání z roku 1918: Přísudek je člen věty s určitým slovesem (lze 

na něm poznati osobu). Určujíce přísudek hledáme sloveso určité buď samo nebo s jeho 

rozvíjejícími výrazy (s. 31) a definice ze stejného dílu z vydání z roku 1934: Přísudek je větný 

člen, který dostáváme za odpověď na otázku: Co se praví o .... (podmětě)? (s. 111). Jednotlivé 

definice, které se objevují v jednotlivých dílech učebnicové řady, jsem v tomto glosáři 

sloučila. 

2.5.2. Charakteristika termínů 

Josef Müller není ve vymezování lingvistických termínů jednotný, v učebnicích tak 

můžeme nalézt pro pojmenování jedné skutečnosti i několik termínů. Například pro označení 

objektů u predikátu, který otevírá dvě pozice pro pravovalenční aktant, používá označení 

„dvojí předmět i označení „předmět různorodý". Také pro označení atributu shodného 

jednou používá označení „přívlastek souřadný" (l.díl, 1918), jindy označení „přívlastek 

shodný" (1. díl, 1934), jindy dokonce „přívlastek shodný (souřadný)" (3. díl, 1921). Shodně 
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vymezuje i atribut neshodný. Stejně nesystematicky je užito termínu „přívlastky stejného 

pádu" a termínu „přívlastek stejnorodý" ; tyto termíny můžeme chápat jako synonyma. 

V řadě případů autor v definicích používá termíny, které blíže nevymezuje, např. „výraz 

doplňovací", který je použit v definici: „za holý přísudek pokládá se také tvar slovesa býti 

(jsem, jsi atd.) s výrazem doplňovacím (jsem pilen...)" (2. díl, 1918). V tomto případě termín 

„výraz doplňovací" odpovídá jmenné části přísudku slovesně-jmenného. 

Některé používané termíny v těchto učebnicích později zcela zanikly: „obvětí", 

„předvětí", „závětí". U mnohých zůstal význam stejný, označení se však změnilo: „části 

věty" (odpovídalo větným členům - Müller tak dokonce označuje pouze podmět a přísudek), 

„určení děje" (příslovečné určení), „přívlastky stejného pádu" a synonymní označení 

„přívlastek stejnorodý" (přívlastek několikanásobný), „přísudek rozšířený" (přísudek 

několikanásobný), „podmět rozšířený" (několikanásobný podmět), stejně tak i „předmět 

rozšířený" (několikanásobný předmět), „dvojí přívlastek" (přívlastek několikanásobný). 

V tomto případě se autor vůbec nedrží zavedených termínů, naopak používá další pro 

vyjádření téže skutečnosti. Takové rozrůznění terminologie bylo pro žáky jistě matoucí. Je 

zajímavé, že „dvojípřívlastek" znamená přívlastek několikanásobný, tedy stejného pádu, ale 

„dvojí předmět" znamená více předmětů různého pádu u predikátu. Elipsa je pojmenována 

jako „věta kusá", věta jednočlenná jako „věta bezpodmětá", slovosledu odpovídá termín 

„pořádek slov" (jiný než základní slovosled oznamovacích vět, tj. subjekt - predikát - objekt, 

označuje jako „přesmyklý pořádek slov "). 

Termín „věta bezpodmětá" užívají v učebnicích i Žofková - Tožička. Od tohoto 

termínu bylo později upuštěno. Už v brožuře Nákladní pojmy mluvnické při vyučování 

českému jazyku" (1945) se objevuje termín „věta jednočlenná". 

Zcela nesystematická je terminologie týkající se souvětí. Souvětí je definováno jako 

„ věty složené", které „vznikají spojením aspoň dvou jednoduchých vět v jednotu 

myšlenkovou" (1. díl, 1918). Na jiném místě pak zavádí termín „souvětí složené", které chápe 

jako „několik větných celku, navzájem spojených" (3. díl, 1921). Z tohoto vymezení a i 

vzhledem k termínu „věty složené" není jasné, kterou skutečnost autor vlastně vymezuje. 

Teprve vzorová věta: Ve vesnici na návsi sešlo se několik hospodářů, kteří se vrátili z polní 

obchůzky, (= 1. celek větný) a usadili se v chládku pod strom. (= 2. celek větný) napovídá, že 

se jedná o souvětí složité, z hlediska kvalitativního (tedy každé souvětí, kde se vyskytuje jak 

vztah dominace, tak zmnožení), protože souvětí, ve kterém k jedné větě řídící může náležeti 

několik vět podřízených, jež tvoří s řídící včtou jediný celek. Tyto podřízené věty jsou buď 
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v poměru souřadnosti (odpovídají na touž otázku), nebo v poměru podřadnosti (neodpovídají 

na touž otázku) (III. díl, 1926, s. 134), za souvětí složené nepovažuje. 

2.5.3. Glosář termínů používaných v učebnicích 

části věty - jsou podmět a přísudek; slyšime-li podmět, tážeme se po přísudku a naopak 

doplněk - ve větách, které maji v přísudku některý tvar slovesa býti (jsem, nejsem, byl jsem, 

nebudu...), bývá význam tohoto slovesa doplněn členem, který se nazývá doplňkem 

- určujíce doplněk uvažujeme, má-li přísudkové sloveso samo o sobě nebo se svým předmětem 

plný smysl; někdy se naň dotazujeme otázkami: jaký? co? čím? 

dvojí předmět - jsou-li u téhož slovesa dva předměty v různých pádech, mluvíme o dvojím 

předmčtč (předmět ě osoby a věci): ukázat i pocestnému cestu, ubrat i včelám medu ... 

dvojí přívlastek - tvoři-li několik přívlastků s podst. jm. jediný pojem, nelze je spojiti spojkou 

a (i) a neodděl ují se čárkou 

obvětí - obvětí je souvětí dvoučlenné, jehož oba členy bývají zase složeny 

- členy obvětí bývají častěji v poměru podřadnosti, nežli v poměru souřadnosti 

podmět - je větný člen, který' odpovídá na otázku kdo? neb co? 

- bývá výrazem holým nebo rozvitým (stádo - napasené stádo) 

- nebývá někdy vyjádřen zvláštním slovem, když se ho lze domyslili ze slovesa přísudkového 

(Ubírám se k domovu, t.j. já.) 

podmět holý - bývá nejčastěji slovo sklonné v l.p.: a) podstatné jm., b) přidav, jm., c) 

zájmeno, d) číslovka, ale může jím být i e) slovo nesklonné. (Má-li slovo nesklonné platnost 

podmětu, stává se slovem zpodstatnělým.) 

podmět rozšířený - několik podmětu u společného přísudku 

předmět - je slovný výraz, jimž se určuje vý'znam slovesa (i přídavného jména) na pádové 

otázky (vyjma l.p.). Tato formulace je neobratná, ale autor předmět skutečně takto vymezuje. 
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- ptáme se po něm otázkami pádovými (vyjmouc. I.p) a příslušným slovesem (přidav, 

jménem): Koho? co? činí pevná vůle?... divy 

- bývá ve všech pádech kromě I. a 5. 

předměty stejnorodé a různorodé - při témže slovese bývá několik předmětů, a to buď ve 

stejném pádě (stejnorodých), nebo v různých pádech (různorodých). 

- předměty ve stejném pádě oddělujeme čárkou. 

předvětí - prvý člen obvěti 

přesmyklý pořádek slov - ve větách, kde je sloveso přísudkové před podmětem 

- nastává nejčastěji, dostane-li se přísudkové sloveso nebo některý rozvíjející člen 

přísudkového slovesa na počátek věty. (Žili jednou v malé dědině dva vlastní bratři.) 

přístavek - je přívlastek, vyjádřený podstatným jménem, které má zpravidla také přívlastek 

- stává za svým podstatným jménem (zájmenem) 

přísudek holý - za holý přísudek pokládá se také tvar slovesa býti (jsem, jsi atd.) s výrazem 

doplňovacím (jsem pilen...) (Termín „výraz doplňovací" vymezen není.) 

- tvary slovesa býti nazývají se v těchto větách sponami (Chaloupky jsou osvětleny.) 

přísudek - je člen věty s určitým slovesem (lze na něm poznati osobu) 

- určujíce přísudek hledáme sloveso určité buď samo, nebo s jeho rozvíjejícími výrazy 

přísudek rozSířeny - několik přísudku u společného podmětu 

přívlastek - je slovný výraz, jimž se určuje \ýznam podstatného jména podrobněji 

- po přívlastku se tážeme otázkou, sestrojenou z určeného jména podstaného. a tázacího 

zájmena jaký? který? čí?: jaká mysl?... veselá 

přívlastek neshodný - nemění se při skloňováni: láska k bližnímu, z lásky k bližnímu 
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přívlastek podřadný - není-li přívlastek téhož pádu jako jeho podstatné jméno, neskloňuje se 

s ním: láska k Bohu, z lásky k Bohu atd. Jde tedy o synonymní termín s „přívlastek 

neshodný". 

přívlastek shodný - je možno ho skloňovati se jménem, ke kterému náleží - veselá mysl, 

z veselé mysli 

přívlastek souřadný - je-li přívlastek s příslušným jménem podstatným téhož pádu 

- lze ho skloňovati se jménem určeným: veselá mysl, z veselé mysli atd. Jde tedy o synonymní 

termín s „přívlastek shodný". 

přívlastek stejnorodý - lze-li přívlastky téhož podstat, jm. spojití spojkou a (i) jsou 

stejnorodé a oddělují se čárkou, nejsou-li skutečně onou spojkou spojeny. Zpravidla však 

spojujeme spojkou toliko poslední přívlastky. Je to tedy synonymní termín s „přívlastky 

stejného pádu". 

přívlastky stejného pádu - přívlastky téhož pádu (výčet přívlastků), které možno spojití 

spojkou a (i), oddělují se čárkou 

přívlastek zdobný - definice či vymezení v učebnici chybí 

rozčleňování věty - definice či vymezení v učebnici chybí 

souvětí - věty složené neboli souvětí vznikají spojením aspoň dvou jednoduchých vět 

v jednotu myšlenkovou 

souvětí odporovací - v souvětí vytčeném odporuje druhá věta obsahu první věty: Ústa plna, 

a (však, avšak, než, ale) oči hladový. Jako první je zde uvedena spojka a, která v tomto 

syntaktickém významu může být užita jen v závislosti na vyjádřeném obsahu. 

souvětí podřadné - souvětí, složené alespoň z jedné věty řídící a aspoň z jedné věty podřízené 

- vznikla ze starších souvětí souřadných To je z diachronního pohledu zajímavý sémantický 

rys pojmu. Zřejmě je zcela výjimečný. Poznámku přejal Müller od Gebauera, který píše: 

Dříve se věty skládaly věty souřadně, a odtud se teprve během času přikročilo ke skládání 
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podřadnému. Svědectvím toho jest řeč dětská, řeč lidu obecného - v řeči dětské, pohádkách se 

nevyskytuje souvětí podřadné dílem nikdy. I2j 

souvětí příčinné - druhá věta vyjadřuje příčinu toho, co jest vysloveno prvou větou: Neptej se 

na klevety, neboť (vždyť, zajisté) máš doma novin dost! 

souvětí složené - několik větných celků, navzájem spojených 

- v souvětí složeném mohou býti v poměru souřadnosti i takové celky větné, z nichž jeden neb 

oba jsou souvětím podřadným 

Zde se setkáváme s naprostou terminologickou rozkolísaností, na základě uvedených definicí 

můžeme předpokládat, že termíny „věty složené" a „souvětí složené" nejsou synonyma. 

Zatímco „věty složené" odpovídá souvětí, pak „souvětí složené" odpovídá souvětí složitému. 

souvětí slučovací - druhá věta je s prvou obsahem stejnorodá Snopy se nakládají na vůz a 

čeledín je odváží do stodoly. 

- někdy bývají pokládána za zvláštní druh ona souvětí, kde druhá věta obsahuje příčinu nebo 

důsledek toho, co je vysloveno prvou větou 

souvětí souřadné - souvětí, složné z vět, z nichž by každá mohla býti také samostatná (lze je 

rozdělili na jednotlivé věty i různě přeřazovali) 

souvětí výsledné - druhá věta vyslovuje důsledek toho, co jest vyjádřeno prvou větou: Zdraví 

je největšípoklad, proto(ž) (a proto, tedy, tudy) važme si ho nejvíce! 

spojení vět podřadné - věty v souvětí jsou spojeny tak, že se lze jednou větou tázati po druhé 

spojení vět souřadné - věty v souvětí jsou spojeny tak, že se nelze některou z nich tázati po 

druhé 

určení děje - je vedlejší člen věty, který' vyjadřuje okolnosti slovesného děje (t.j. místo, čas, 

způsob a příčinu děje). Podle toho rozeznáváme určení místa, času, způsobu a příčiny. 

123 Gebauer, J.: Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé, Praha 1925, s. 266 
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- na určení tážeme se otázkou, kterou se v životě doptáváme po místě, času, způsobu, příčině, 

a příslušným slovesem 

- určení může býti výrazem holým nebo rozvitým, otvírá se v pátek - otvírá se na Veliký 

pátek při pašijí hlase; jiti na hody -jiti s hodů na hody... 

určení času - je slovný výraz, jímž se vyučuje čas slovesného děje 

- u. č. bývá na otázky kdy? jak dlouho? od které doby? do které doby? na jak dlouho? 

určení místa - je slovný výraz, jimž se určuje místo slovesného děje 

- u. m. bývá na otázky kde? kam? odkud? kudy? 

určení příčiny - je slovný výraz jímž se určuje příčina slovesného děje 

- bývá na otázky proč? (důvod děje, účel děje); za které podmínky? (podmínka děje); přes 

co? (přípustka děje) 

určení způsobu - je slovný výraz, jímž se určuje způsob slovesného děje 

- bývá na otázky jak? kolik? kolikrát? zač? po čem? 

věta bezpodmětá - nemá podmětu 

- pronášíme jí zjevy přírodní a jiné všeobecné děje, vyjádřené nejčastěji slovesem býti 

věta časová - věta, která zastupuje určení času své věty řídící 

- na časové věty se ptáme týmiž otázkami jako na určení času 

věta doplňková - zastupuje doplněk své věty řídící 

- nejčastěji bývá doplněna včtou doplňkovou slovesa: býti, cítiti se, pravili, nazývali se, 

pokládali se, pláli, učili se 

věta hlavní (řídící) - věta, kterou se tážeme 

věta podřízená - věta, kterou odpovídáme 

věta holá - věta s holým podmětem a holým přísudkem (Nebe se červená.) 
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věta kusá - ve větách kusých bývá zpravidla nevyjádřen některý člen věty, jehož se domyslime 

ze souvislosti větné 

- kusými větami odpovídáme často na otázky; také otázky bývají kusé 

- od vět bezpodmětných třeba rozeznávati věty kusé, v nichž podmět sice není vyjádřen, ale lze 

se ho domyslili ze souvislosti větné: Kupují za pět prstův... (zloději). 

věta místní - věta, která zastupuje určení místa své věty řídící 

- na místní věty se ptáme týmiž otázkami jako na určení místa 

věta neslovesná - sloveso bývá v těchto větách nahrazeno jiným slovem, nejčastěji 

citoslovcem (Vrabci hr na třešně.) 

věta oznamovací - vyjadřuje oznámení 

věta podmětná - věta s podmět e m vyjádřeným větou 

- věta, která zastupuje podmět své věty řídící 

- ptáme se na ni týmiž otázkami jako na podmět 

- ptáme se na ni otázkou kdo? 

věta podmiňovací - vyslovuje podmíněný děj 

věta podřízená (vedlejší) - věty v souvětích, jež zastupují některý člen jiné věty, jsou 

vzhledem k těmto větám větami podřízenými („ vedlejšími") 

- věta, kterou dostáváme odpověď 

věta prácí - vyslovuje přání 

věta předmětná - věta s předmětem vyjádřeným větou 
- věta, která zastupuje předmět své věty řídící 
- ptáme se na ni týmiž otázkami jako na předmět 

věta příčinná - věta, která zastupuje určení příčiny své věty řídící 

- ptáme se na ni týmiž otázkami jako na určení příčiny 
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věta přívlastková - věta, která zastupuje přívlastek své věty řídící 

- ptáme se na ni týmiž otázkami jako na přívlastek 

věta rozkazovací - vyjadřuje rozkaz (zákaz, žádost) 

věta rozvitá - věta, která má rozvitý podmět nebo rozvitý přísudek 

věta řídící (hlavní) - věta v souvětích, jež má některý člen větný (členy větné) zastoupen jinou 

větou (větami), je vzhledem k těmto větám větami řídícími („hlavními") 

- věta, kterou se v souvětí podřadném tážeme 

věta s rozšířeným podmětem - věta, která má u společného přísudku několik podmětu 

věta s rozšířeným přísudkem - věta, která má u společného podmětu několik přísudku 

- podobně mohou býti věty s rozšířeným předmětem, přívlastkem a určením 

věty složené - neboli souvětí vznikají spojením aspoň dvou jednoduchých vět v jednotu 

myšlenkovou 

věta tázací - vyjadřujeme jí otázku 

věta vložená- v souvětí souřadném vyjadřuje mimoděčnou připomínku, bez níž lze složenou 

větu přečisti; v řeči odděluje se pomlkami, v písmě čárkami- vložené věty podřízené se 

spojkou a se oddělují čárkou. (Věta, stojící před ní, není s ní v poměru souřadnosti.) 

věta způsobová - věta, která zastupuje určení způsobu své věty řídící 

- ptáme se na ni týmiž otázkami jako na určení způsobu 

věta zvolací - vyjadřuje zvolání 

větný člen - je buď holý (vyjádřený jedním slovem) nebo rozvitý (vyjádřený několika slovy) 

větný člen holý - holým výrazem je také sloveso se zvratným zájmenem (obětovali se) a 

předložka se svým pádem (pro Boha) 
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větný člen rozvíjející - v rozvitém členu rozeznáváme člen základní a člen rozvíjející 

Podrobněji tyto termíny vymezeny nejsou. 

větný člen rozvitý - v rozvitém členu rozeznáváme člen základní a člen rozvíjející 

větný člen základní - definice či vymezení chybí 

závětí - druhý člen obvčtí, obsahující výtěžek proslovení (jsou-li členy v poměru podřízenosti, 

je předvčtím člen podřízený) 

- předvětí od závětí se dělí obyčejně dvojtečkou. 
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3. LUDMILA ZOFKOVÁ, BOHUMIL TOŽIČKA 

Ludmila Žofková se narodila jako dcera učitele 14. 3. 1893. Také se měla stát 

učitelkou, proto navštěvovala učitelský ústav v Praze. Roku 1914 se zapsala ke studiu na 

filosofické fakultě, z finančních důvodů však studium nedokončila a začala učit jako 

výpomocná učitelka. Do roku 1920, kdy odešla s manželem na Slovensko, působila na řadě 

škol v severních Čechách, podle toho, kde bylo zastupující a výpomocné učitelky třeba. 

V letech 1920-1922 působila jako učitelka na Slovensku. 

Ve 20. letech se seznamovala s novými proudy reformní pedagogiky, studovala 

pedagogiku, psychologii, sociologii. Ještě na Slovensku začala experimentálně pracovat 

v jazykovém vyučování. Zajímala se především o různé formy samostatné práce žáků ve 

všech složkách jazyka. 

V roce 1922 získala s manželem místo v Bakově nad Jizerou, kde působila jako 

učitelka a později jako ředitelka od roku 1923 do roku 1939 a právě zde se její práce rozvinula 

naplno. „Oblastí jejího zájmu byl především český jazyk, jehož obsahu a formám vyučování 
í 124 ' 

včnovala množství času." Své vyučování, tzv. „bakovský pokus" postavila na tom, že 

vedla žáky k samostatnosti, k práci, k vnitřníkázni, k sebekritice, k zodpovědnosti i 

k dovednosti hospodařit s časem a silami. 

Důraz kladla především na metody samoučení, které měly vést k rozvoji samostatnosti 

žáka. To se projevilo již v publikaci: „Pravopis na středním a vyšším stupni národní školy", 

vydané SPN 1934. 

„Pracovní učebnice jazyka českého" (vydávány v letech 1933-1938), které napsala 

společně s Bohumilem Tožičkou, představují sestavu čtyř učebních knih, z nichž každá byla 

určena pro jeden ročník měšťanské školy. I v těchto učebnicích se projevilo reformní hnutí 

v českém školství 20. let. 

„Pracovní učebnice jazyka českého" navazovaly na učebnicovou řadu „Jazyk 

vyučovací na škole obecné pro 2. - 5. postupný ročník" autorů V. Medonose - B. Tožičky -

L. Žofkové. Tato řada vycházela souběžně s „Pracovními učebnicemi jazyka českého" 

vletech 1935-1937. Ludmila Žofková (1893-1984) byla bezesporu rozhodujícím tvůrčím 

duchem autorské dvojice Žofková- Tožička. 

124 V. Čepičková: Ludmila Žofková, Postavy české pedagogiky, sv. 11, Praha 1989, s. 13n. 
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Alena Debická popisuje získávání textového materiálu do jejích učebnic: „Do textů 

Pracovních učebnic jazyka českého (PUJČ) zařadila autorka v oddílech Čtení - Sloh -

Mluvnice - Pravopis jazykový materiál (slovníkový, mluvnický, pravopisný i slohový) 

nashromážděný při předběžném zjišťování stavu slovní zásoby u žákyň 5. třídy (pomocí testů), 

při zpracování slovníku mládeže ve věku od 11 do 15 let, při tabulaci stovek slohových prací 

(na základě analýzy myšlenkového i výrazového bohatství v textech prací); Žofková uplatnila 

v P WC poznatky získané soustavným sledováním frekvence pravopisných chyb žáků 2.-9. 

třídy i poznatky o úrovni jejich čtení. Ze všech těchto údajů zároveň vycházela při zpracování 

kritérií hodnocení a klasifikace,"125 

Podle Vlasty Cepičkové vyvolaly všechny díly učebnice velký ohlas a přes 

některé kritické názory byly přijaty s nadšení a hodnoceny jako nejlepší ze všech učebnic 
r 126 

českého jazyka tohoto období. 

O Bohumilu Tožičkovi se mi nepodařilo získat žádné životopisné informace. 

3.1. PRACOVNÍ UČEBNICE JAZYKA ČESKÉHO (1. díl): 

MA TEŘÍDOUŠKA, díl V . ; První díl, pro první třídu měšťanských škol 

3.1.1. Praha 1933. 

Státní nakladatelství, s. 192 

Schváleno výnosem MŠANO ze dne 27. dubna 1933, č.j. 46.574/33-1/1 jako učebnice pro 

první třídu měšťanských škol s československým jazykem vyučovacím. 

Tato učebnice v sobě v podstatě spojuje učebnici, cvičebnici i čítanku. Učivo je 

rozděleno do čtyř hlavních kapitol označených písmeny A - D: A. Čtení; B. Sloh; C. 

Mluvnice; D. Pravopis. Kapitola „Mluvnice" má tři kapitoly: /. O větách; II O hláskách a 

kmenech; 111. O slovech. Učivu skladby je věnováno v učebnici 15 stran, což je přibližně 

jedna čtvrtina mluvnické látky. 

Rozsah jednotlivých lekcí, které jsou číslovány arabskými číslicemi, není velký a 

neodpovídá náplni jedné vyučovací hodiny, ale tzv. učební jednotce. „... pracovní jednotka 

jako prostředek uskutečňování vyučování pracovní metodou. Pracovní jednotky se v textu 

125 A. Debická: O výstavbě a stylu textu; Stylistické analýzy a interpretace. Ústí nad Labem, 1999, s. 129 
126 V. Čepičková: Ludmila Žofková, Postavy české pedagogiky, sv. 11, Praha 1989, s. 20 
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učebnic liší pode obsahu a rozsahu učiva; podle fáze v procesu osvojování (poznávání -

upevňování - opakování); podle struktury (jednoduché -jedna pracovní jednotka v strukturní 

složce, složené - dvě a více pracovních jednotek v strukturní složce). " 

Lekce jsou v této učebnici obvykle uvedeny motivačním textem; krátkým článkem 

nebo větami, k nimž se váží otázky a úkoly. Tyto úkoly nejsou číslovány a pokyny jsou 

napsány v 2. osobě imperativu. Častými verby jsou například: „Napiš"; „Odpověz". Některé 

pokyny mají charakter věty tázací, některé rozkazu zakončeného vykřičníkem. Pro zpracování 

této učebnice zachovávám stejný způsob přepisu těchto pokynů jako v případě učebnic Josefa 

Müllera; ačkoli instrukce nejsou v učebnici podtrženy, já je podtrhnutím graficky zvýrazňuji. 

Cvičení autoři ve svých učebnicích číslují a to vždy samostatně v každé konkrétní 

lekci. Tato cvičení jsou většinou nadepsána jako „Úkoly" a jsou nejrůznějšího charakteru. 

Někdy se objevují také pokyny, které vyzývají žáka, aby si definice zapsal do sešitu. To, že 

by se v hodinách mělo pracovat jak s učebnicí, tak s pracovním sešitem, je patrné z použitých 

vybídnutí, např. Napiš do pracovního sešitu a připoj hlaví věty: (s. 91). 

Obsahy textů cvičení jsou zaměřeny především prakticky, tak jak to odpovídalo 

potřebám měšťanské školy. Autoři často používají témata přírodní a rodinná. 

Kniha není graficky příliš dobře řešena, z odlišných typů písma je použita pouze 

kurzíva a proložení znaků. Lingvistické termíny jsou sice proloženy (já je přepisuji tučným 

písmem), ale definice často splývá s ostatním textem. 

Většina lekcí je zakončena několika nečíslovanými kontrolními otázkami (maximálně 

deset). Jejich pomocí je tak shrnuto učivo příslušné lekce, ale slouží také k prověření žákova 

osvojení si učiva. Žák si tak sám ověří, zda učivo lekce zvládl či ne. 

V úvodní části každé knihy této učebnicové řady jsou stanoveny požadavky ze všech 

výše uvedených disciplín. Obecným požadavkem v první třídě je: 

„ Mám se naučit jasně, prostě a správně vyjadřovat. Učím se rozumět tomu, co čtu, aby mě 

čtení pobavilo i poučilo. K jazykovému vyučování náleží: čtení, sloh, mluvnice a pravopis." 

Požadavky ze syntaxe jsou následující: „Mám poznat jednoduchou větu a její členy: podmět, 

přísudek, předmět, přívlastek, doplněk, příslovečné určení. Mám porozumět, co je souvětí, 

věta hlavní a vedlejší." Formulace cílů v první osobě singuláru se objeví ještě několikrát. 

Z psychologického hlediska je to zajímavé, žák cíle přijme za své. 

127 Debická, A.: O výstavbě a stylu textu; Stylistické analýzy a interpretace. Ústí nad Labem, 1999, s. 131 
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Rozsah syntaktické látky: 

L O větách 

3. Myšlenka - věta (str. 87) 

Mluvnické téma je uvedeno rozlišením vět podle postoje mluvčího na věty 

oznamovací, tázací, rozkazovací, zvolací a jejich definicemi. Autoři také uvádí jednu 

výpověď v různých modifikacích - podle postoje mluvčího. 

Myšlenky vyjadřujeme větami. Větami buď něco oznamujeme, nebo se tážeme, nebo 

rozkazujeme, voláme. Jsou tedy věty: oznamovací, tázací, rozkazovací a zvolací. Zvolacími 

větami vyjadřujeme city: zlost, ošklivost, podiv, lítost. 

Oznamovací: Bojím se. 

Tázací: Bojíš se? 

Rozkazovací: Boj se! 

Zvolací: Jé, on se bojí! 

Za touto expozicí do učiva následuje krátký článek, k němuž se váže šest otázek. Žáci 

si odpovědi mají promyslet a odpovědět na ně nejprve ústně, po té následuje dalších deset 

otázek, na které již žáci mají odpovídat do pracovního sešitu. Odpovědi na tyto otázky tak 

vytvoří jakýsi zápis tématu i jeho procvičení. 

Například: 

/. Čím vyjadřujeme myšlenky? 

2. Které druhy vět znáš? 

3. Napiš rozkazy: Paní poroučí služce, hospodář čeledínovi, velitel skautům. Které 

rozkazy jsi četl na výstražných tabulkách, na vyhláškách? 

4. Napiš otázky: Učitel se ptá žáků, otec matky: cizinec se táže, dítě se vyptává. 

K otázkám napiš hned dobré odpovědi! (...) 

Také Müller se obrací ke vztahu myšlenka - věta. „Podle myšlenkového obsahu" 

vymezuje „věty oznamovací", „tázací", „rozkazovacíma „věty zvolací". Navíc rozeznává 

„věty podmiňovací" jako ty, které vyslovují podmíněný děj a „přácí", které vyslovují přání 

(3.díl, 1939, s. 3). Současná školská praxe rozděluje věty podle formy na věty oznamovací, 

tázací, rozkazovací a přací. 
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4. Věta jednoduchá a souvětí (s. 88) 

Lekce je uvedena výkladovým textem (článkem), k němuž se opět vztahují otázky, 

které nejsou číslovány, tak jako v předchozí lekci. Zajímavé je, že jako výkladový text použili 

autoři ukázku z „žákovské práce". 

Autoři zvolili induktivní metodu - na základě konkrétního rozboru textu předkládají 

následující shrnutí: 

Vyjadřuje-li věta jen jednu myšlenku (podmět s přísudkem je spojen jen jednou), je to věta 

jednoduchá. Jsou-li spojeny v jeden celek dvě nebo několik myšlenek, které k sobě patří, je to 

souvětí. 

Po uvedené výkladové pasáži následuje procesuálni aparát, konkrétně tedy otázky a 

úkoly určené ke zpevnění vědomostí (podle D. Tomanové, 2002128): 

Odpověz jednoduchými větami na otázky: 

Jsi zdráv? Jsou u vás všichni zdrávi? Jaké počasí bylo u vás o svátcích? Přijdeš k nám 

v neděli? Kam pojedeš na prázdniny? 

Odpověz na tytéž otázky souvětím! 

(Např. : Jsem zdráv, ale nedávno jsem stonal.) 

Spoj tyto věty v souvětí a zapiš je do pracovního sešitu: 

Den zhynul. Cvrček hrany zvoní. Staré duby hlavy kloní. Spí v háji mech i kapradí. 

Včera jsem nebyla ve škole, byla jsem nemocna. (...) 

Napiš odpovědi na tyto otázky: 

Kolik myšlenek vyjadřuje jednoduchá věta? 

Kolikrát je v jednoduché větě spojen podmět s přísudkem? 

Kolik myšlenek vyjadřuje souvětí? 

Kolikrát je v souvětí spojen podmět s přísudkem? 

Müller sice přímo nedefinuje včtu jako „myšlenku vyjádřenou slovy" a obrací se ihned 

ke slovesu jako základnímu prvku věty, ale u definice souvětí se k „myšlence" také obrací. 

Věty složené neboli souvětí vznikají spojením aspoň dvou jednoduchých vět v jednotu 

myšlenkovou. (1 .díl, 1918, s.6) 

5., 6. Věta hlavní, věta vedlejší (s. 89) 

Lekce má stejnou strukturu jako lekce předchozí. Výchozí je článek („Z 
Kocourkova"), na který navazuje úkol: 

128 Z. Kalhous a kol.: Školní didaktika, Portál, 2002, s. 245 
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Vyber věty, o kterých soudíš, že nemohou stát samy o sobě, že potřebují spojení s jinou 

větou, aby vyslovily úplnou myšlenku! Spoj věty tak, aby vyjádřily úplné myšlenky! 

Opět byla zvolena induktivní metoda; vymezení termínu „vedlejší věta", následuje až 

nakonec: 

Věty, které nemohou stát samy, jsou věty vedlejší. 

Vymezení termínu „hlavní věta" je provedeno shodným způsobem. Z krátkého článku 

mají žáci vybrat věty, které se mohou z celku vytrhnout a mohou stát samy. Termín je 

vymezen následovně: Věty, které mohou stát samy o sobě, jsou věty hlavní. 

Autoři nezapomínají na způsoby připojení vět vedlejších k větám hlavním: Vedlejší 

věty s hlavními spojují spojky: aby, ačkoli, ať, až, jak, jelikož, ježto, kdyby, když, než, 

poněvadž, protože, zda, zdali, že. 

Na konci lekce je uvedeno několik otázek a úkolů směřující k aktivnímu zpracování 

vědomostí: 

Napiš do pracovního sešitu a připoj hlavní věty: 

Protože je jaro 

Když kvetou kočičky, 

Jakmile se zazelená trávník, 

že mají děti radost. 

Jestli si chceš hrát 

jenž prohrál. (....) 

Připoj k hlavním větám věty vedlejší: 

Stmívalo se, když 

Hvězdy nesvítily, protože 

Rozsvítila jsem lampu, abych 

Zeptala jsem se maminky, kde 

Odpověděla mi, že 

Koupí mi nový sešit, až (...) Na rozdíl od Müllera používají autoři příklady 

z živé řeči, z běžného života. 

Napiš 5 hlavních vět! - zadání není příliš srozumitelné; vzhledem k předchozímu cvičení a 

definici hlavní věty (věta, která muže stát sama o sobe) se můžeme domnívat, že žáci mají 

napsat pouze část souvětí začínající větou hlavní. 

Napiš 5 hlavních vět s vedlejšími! 
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Odpověz na tyto otázky: 

Jak se jmenují věty, které mohou stát samy? 

Které věty v souvětí hy nemohly stát samy? 

Kterými větami se v souvětí můžeme ptát? 

Kterými větami se nemůžeme ptát? 

Kterými spojkami jsou připojeny vedlejší věty k hlavním? 

Müller považoval termín „věta hlavní" za synonymní k termínu „věta řídící" (srov.: 

věta v souvětích, jež má některý člen větný (členy větné) zastoupen jinou včtou (větami), je 

vzhledem k těmto větám větami řídícími („hlavními"). Nedefinuje ji jako tu, která může stát 

sama o sobě, ale jako tu, kterou se v souvětí podřadném tážeme. I Žofková-Tožička používají 

termíny „věta hlavní" a „věta řídící" jako synonyma. Ani jeden z autorů neupozorňuje na to, 

že řídící větou může být i věta vedlejší (v složitém souvětí, skládajícím se minimálně ze tří 

vět, může být vedlejší věta větou, do níž je začleněna jiná věta, v takovém případě je tato 

vedlejší věta větou řídící). 

7. Části věty. Podmět a přísudek. (s. 92) 

Termín „části věty" odpovídá v této učebnici termínu „větné členy", který se zde také 

objevuje. Oba termíny lze chápat jako synonyma. 

Lekce je uvedena ilustrativními větami, za nimiž ihned následuje vymezení 

lingvistických termínů: 

Otec I je hlava rodiny. 

Matka \ ráda pracuje. 

Malé děti | jsou roztomilé. 

Podmět značí osobu, zvíře, věc, o kterých se ve větě mluví. Odpovídá na otázku kdo? co?, je 

tedy vždy v 1. pádě. 

Přísudek je všecko, co pravíme o podmětě. Odpovídá na otázky: Co je podmět? Co dělá 

podmět? Co se děje? 

Bezpodměté věty mají jen přísudek: Prší. Hřmí. Taje. 

Věty s nevyjádřeným podmětem skrývají podmět v určitém slovesném tvaru, na příklad: 

Bojím se tmy. (Já.) Chodíme do školy. (My.) (pozn. v závěrečném opakování syntaktického 

učiva (s. 105) se píše, že „věty bezpodměté" jsou věty se zamlčeným podmětem). 
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Základem věty je určitě sloveso. U určitého slovesa poznáme (určujeme) osohu, číslo i čas. 

Také Müller píše o určitém slovesu jako o základu věty. 

Jak je patro, v jedné lekci je vysvětleno hned několik termínů najednou. Není jim však 

věnováno příliš mnoho prostoru k procvičení, neboť v lekci je použito pouze pět cvičení. Ani 

rozsah jednotlivých cvičení není velký. 

cv. 1. Do pracovního sešitu zapiš a rozděl svislou čarou na podmět a přísudek následující 

věty: (Najdi napřed určitá slovesa! Určitá slovesa i sou ta, u nichž poznáme osobu, číslo, čas.) 

Skřivánci zpívají. Drobní cvrčci hrají na housličky. Zralé obilí voní. (...) 

cv. 2. Proměň tyto věty ve věty bezpodměté: 

Padal sníh. Viděli jsme na obloze blesky. 

cv. 3. Kolik podmětu mají tyto věty: 

Skřivani, špačkové, kosi a pěnkavy rozlétli se po krajině. Dál k severu táhly divoké husy a 

sluky. (...) Kterak oddělujeme v pí smě několik podmětu k témuž přísudku? 

cv. 4. Napiš věty s několika podměty na otázky. 

Které stromy rostou v lese? Které květiny kvetou v parku? Které keře dávají ovoce? (...) 

cv. 5. Připiš do závorky podmět k těmto větám: 

Bojí se. Klepeme se zimou. Přiložíte do kamen. (...) 

Autoři toto učivo doplňují o informaci: V obyčejném slovosledu stojí podmět před 

přísudkem. 

Kontrolní otázky této lekce: 

8. Větný výraz holý a rozvitý (s. 93) 

Úvodní věty a otázky k nim se vztahující: 

Maminka pracuje. 

Dobrá maminka pilně pracuje. 

Naše dobrá maminka pilně pracuje ve své domácnosti. 

Kolika slovy je vyjádřen podmět v prvé větě, v druhé, v třetí? 

Kolika slovy je vyjádřen přísudek v prvé, v druhé, v třetí? 

Kolika slovy je vyjádřeno přísl. určení v třetí větě? 
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Zcela jasně zde byla použita metoda indukce, tedy že žáci vyvozují obecný závěr na 

základě jednotlivých faktů. Tato induktivní metoda je v Pracovních učebnicích velmi častá. 

Definice zde zavedených lingvistických termínů, v podstatě vymezení toho, co je a co 

není elementární syntaktická jednotka, si mají žáci zapsat do sešitu: 

Zapiš do pracovního sešitu. 

Je-li větný člen vyjádřen jedním slovem, je holý. 

Za holý (jednoduchý) výraz pokládá se také: 

a) předložka se svým pádem, na př. na skále, pod stromem, 

b) sloveso se zvratným zájmenem, na př. česám se, hraji si, 

c) sloveso s pomocným slovesem býti, na př. šel jsem, budu jisti, byl bych býval 

ztracen. 

Je-li větný člen vyjádřen několika slovy, je rozvitý. 

Věta, která má holé členy, je holá. 

Věta, jejíž některý člen je rozvitý, je rozvitá. 

Zde si autoři protiřečí: Je-li výše řečeno, že „holý výraz" je pod stromem, pak by 

například věta Petr leží pod stromem, byla věta holá. Což samozřejmě není. Autoři tak 

pravděpodobně rozlišují termín „výraz holý (jednoduchý)" a „člen holý", přičemž „holý člen" 

je jen podmět a přísudek. Což však nikde nebylo řečeno. Pro žáky bylo jistě takové rozrůznění 

termínů matoucí. 

Cvičení jsou v této lekci pouze tři, všechny mají povahu transformační s pokynem 

„Rozvij". Žáci tedy rozvíjejí jednotlivé holé větné členy. 

9. Podmět rozvíjíme přívlastkem (s. 94) 

Opět na základě indukce mají žáci dospět k poznání, co je atribut. V úvodních větách 

mají vyhledávat slova, která odpovídají na otázky jaký, který, čí, kolik, kolikátý, kolikerý? 

Zadání následuje až po větách. 

Pod věšákem leží černý klobouk. Ve škole čteme noviny Mladý svět. Má sestra se rozstonala. 

Zmeškala pět půldnu. 15. května přijde zas do školy. 

Vymezení termínů je následující: 

Bližší určení podst. jména na otázky jaký, který, čí, kolik, kolikátý, kolikerý jmenuje se 

přívlastek. 

Přívlastky stojí ve větě při podstatném jméně. 
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Přívlastek, který se shoduje s podstatným jménem v pádě, rodě i čísle, jmenuje se shodný. Na 

př. modré nebe, bílá oblaka, zlaté slunce, bledý měsíc, třpytivé hvězdy. 

Neshodný přívlastek se neshoduje s určeným jménem v pádě, v rodě a v čísle: silnice 

v horách, cesta lesem, dopis od úřadu, tekutina bez barvy, lžička ze stříbra. 

Vymezení atributu je v podstatě shodné jako u Müllerajen je rozšířeno o shodu v rodě 

a čísle (srov. Je-li přívlastek s příslušným jménem podstatným téhož pádu, slove souřadný. -

shodný, Müller l.díl, 1918) 

Po osmi cvičeních, ve kterých mají žáci například zaměňovat atributy shodné za 

neshodné a naopak, přidávat vhodné atributy k substantivům a ve kterých se již seznamují s 

přívlastkem několikanásobným (termín není definován), následuje pokyn k zápisu do sešitu: 

V obyčejném slovosledu stojí shodný přívlastek před podstatným jménem, neshodný za 

podstatným jménem. Čárkou oddělujeme několik přívlastku tenkrát, když je můžeme spojili 

spojkou a. 

Lekce je opět ukončena otázkami, které se ptají na předchozí výklad. 

10. Přísudek rozvíjíme doplňkem (s. 96) 

Termín „doplněk" je vymezen: doplněk doplňuje sloveso a zároveň určuje blíže 

podstatné jméno. Toto vymezení je konkrétnější než definice v učebních textech Josefa 

Müllera, kdy není zcela jasné, zda popisuje doplněk či predikát verbnominální (srov. ve 

větách, které mají v přísudku některý tvar slovesa býti (jsem, nejsem, byl jsem, nebudu...), 

bývá význam tohoto slovesa doplněn členem, který se nazývá doplňkem, Müller 1934). 

Vymezení Zofkové - Tožičky odpovídá i vymezení doplňku v současné školské praxi: 

doplněk je větný člen, který se vztahuje ke slovesu (zpravidla v postavení přísudku) a zároveň 

podmětu nebo předmětu věty, vyjádřenému jménem.129 

Autoři předkládají i podrobnější vymezení: Nejčastěji bývá doplněk při slovese býti 

v přítomném, minulém a budoucím jeho čase. Tedy: jsem, jsi, jest, jsme, jste, jsou, byl, byla, 

bylo, bude (jaký?). Doplněk bývá také často při slovesech: stáli se, narodili se, zůstali, zdáli 

se, jeviti se (jakým?, čím?). Zmiňují se i o postavení doplňku ve větě v objektivním 

slovosledu: V obyčejném slovosledu stává doplněk zapřísudkovým slovesem. 

129 Sty blik, V. a kol.: Základní mluvnice českého jazyka, SPN, Praha 2004, s. 170 
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Doplněk je opět vyvozen induktivní metodou pomocí následujících ilustrativních vět, 

v nichž je doplněk vždy zvýrazněn proloženým písmem. 

Děvčata tancovala bosa. Smrt mu stála hlavu a byl navždy její. Hory stály bez mraků, bílé a 

veliké, hrozivé. Stařec byl zasmušilý, smutný. (...) 

Ptejte se na proložená slova! Jak tancovala děvčata? Čí byl navždy? atd. Jak stály hory? Jaký 

byl stařec? 

Nápovědou je následující vzorová odpověď: Děvčata tancovala bosa. Slovo bosa doplňuje 

slovo tancovala ale také povídá, jaký je podmět. (Povídá, že děvčata byla bosa.) 

Po tomto vymezení autoři upozorňují na rozdíl mezi „přívlastkem" a „doplňkem": 

Přívlastek Doplněk 

Zdravý otec pracuje. \ Otec je zdráv. 

Milá matka o mne pracuje. | Matka je milá. 

Její šátek se bělal. | Ten šátek je její. 

(...) 

Ve cvičeních žáci vyhledávají doplněk a podle pokynů ho mají podtrhnout třikrát 

vlnitou čarou (tento způsob značení autoři zachovávají i v dalších dílech učebnicové řady). 

Lekci tradičně uzavírají otázky a úkoly směřující k aktivnímu užití vědomostí: 

Zapiš do pracovního sešitu odpovědi na tyto otázky: 

Při kterém slovese nejčastěji stává doplněk? 

Při kterých jiných slovesech najdeš doplněk? 

Kde stává doplněk ve větě při obyčejném slovosledu? 

11., 12. Přísudek rozvíjíme předmětem 

Tomuto tématu mají být věnovány dvě učební jednotky. Je zde jednak vymezen (opět 

induktivní metodou) termín „předmět", jednak je zde podáno i poučení o vazbách sloves. 

Autoři nevymezují „slovesa předmětná" (jako Müller, srov. str. 95), ale přehled vazeb 

predikátu s objektem podávají. 

Charakteristika objektu se neobejde bez tázacích zájmen - pomocných otázek: 

Bližší určení slovesa na pádové otázky koho? čeho?, komu? čemu?, koho? co?, o kom? o 

čem?, s kým? čím? se jmenuje předmět. 

Vazby sloves s objektem tvoří žáci sami ve cvičeních: 

cv. 4. Tvoř věty, v kterých se předmět pojí se slovesy: 
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šetřili, potřebovati, bránili, načesali, nasbírali, nasušili, nažili, nařezati. Tato slovesa 

vyžadují vždy druhého pádu (čeho šetří, potřebuje atd.). 

Příklad: Šetři svého zdraví. Potřebuješ pomoci? 

cv. 5. Tvoř věty, v kterých se předmět pojí se slovesy: 

uči t i se, naučit i, podobali, škodili, prospívat i (komu? čemu?). 

Učím se zeměpisu, hře na housle atd. 

cv. 6. Tvoř věty, v kterých se předmět pojí se slovesy: 

milovati, pronásledovati, stíhali, honili (koho?). 

cv. 7. Tvoř věty, v kterých se předmět potí se slovesy: 

hynouti, zápasati, bojovali, hýbali (s kým? čím?). 

13., 14. Přísudek rozvíjíme příslovečným určením (s. 100) 

Termín „příslovečné určení" nebyl v této lekci vůbec definován. Neobjevuje se také 

žádný přehled druhů adverbiale. Vymezování se děje pouze na základě indukce: žáci 

odpovídají na otázky. Procvičování je pak naopak metodou deduktivní: ve cvičeních 

vyhledávají jednotlivé druhy adverbialií. 

1. Odpověz na otázky: 

Kam jdeš? Odkud jsi přišel? 

Kde zůstáváte? Kde ses narodil? 

Odkud pochází tvůj otec? Kam chodíš do školy? (...) Hodně používají otázky 

z běžného života, ze situací, které jsou žákům blízké a známé. 

Mač se tážeme slovy kde, odkud, kudy, kam? 

Jak se jmenuje určení, které odpovídá na tyto otázky? 

2. Odpověz na otázky: 

Kdy vstáváš? 

Jak dlouho býváš dopoledne ve škole? 

Kdy vyjdeš ze školy? 

Jak dlouho musí každé dítě navštěvoval školu? 

Kdy objevil Kolumbus Ameriku? (...) 

Nač se tážeme otázkami kdy, jak dlouho, od které doby, do které doby? 

Jak se jmenuje určení, které odpovídá na tyto otázky? 

3. Odpověz na tyto otázky: 

Jak píše vzorný žák? Kterak máme zacházeti s malými dětmi? 
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Jak mluví učitel? Kterak mluví Cech? (...) 

Nač se tážeme otázkami jak, kterak? 

Jak se jmenuje určení, které odpovídá na tyto otázky? 

4. Odpověz jednoduchou včtou na tyto otázky? 

Proč se lidé rádi hněvají? Proč musíme v zimě topiti? 

Proč se třeseme? Z kterého důvodu lidé lžou? 

Co určují otázky proč? z kterého důvodu? 

Jak se jmenuje určení na otázku proč? 

Úkoly: 

cv. 1. Vyhledej příslovečné určení místa v těchto větách: 

Babička je na zahradě. Děti šly do školy. Červivé jablko spadlo se stromu. (...) 

cv. 2. Napiš věty s příslovečným určením místa (vlastní nebo z četby)! 

Příslovečné určení podtrhni dvakrát vlnitou čarou! 

Ostatní druhy příslovečného určení jsou procvičovány shodně. 

75., 16., 17. Přehled větosloví a opakování (s. 102) 

Tématu, které je shrnutím všech předcházejících syntaktických kapitol, byly 

věnovány tři učební jednotky. Větné členy jsou rozděleny na „hlavní" (podmět a přísudek) a 

„vedlejší" (přívlastek, předmět, doplněk, příslovečné určení). Znovu se opakují otázky, 

kterými se lze na jednotlivé větné členy zeptat. 

Zajímavý je i způsob grafického znázornění jednotlivých větných členů. Žáci mají 

větné členy ve větě podtrhávat: 

holý podmět 

holý přísudek 

předmět (podtržení třikrát) 

přívlastek 

příslovečné určeni 

doplněk (podtržení trojitou vlnovkou) 

Grafické značení se v Můllerových učebnicích vůbec neobjevuje. 

Ve třech cvičeních si žáci procvičují rozbor věty jednoduché, 

cv. 1. Určuj větné členy a označuj a podtrhávej je v písemném úkolu podle návodu: 
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Velikonoční prázdniny jsou tu. V košíčkách se červenají kraslice. Na vrhách svítí kočičky. 

Z vajíček se klubou housátka. (...) 

Závěrečné shrnutí je provedeno formou otázek, na které mají žáci odpovídat. 

3.2. PRACOVNÍ UČEBNICE JAZYKA ČESKÉHO (2. díl); 

MATEŘÍDOUŠKA, díl VI.; Druhý díl, pro druhou třídu měšťanských škol 

3.2.1. Praha 1935, 

Státní nakladatelství, s. 236 (ilustroval F. Pavelka) 

Schváleno výnosem MŠANO ze dne 14. listopadu 1934, č. 136.306/34-1/1, jako učebnice pro 

druhou třídu měšťanských škol s československým jazykem vyučovacím v znění českém. 

Charakter tohoto učebního textu je shodný s povahou učebního textu prvního dílu. I 

tentokrát je učivo rozděleno do čtyř kapitol, označených velkými písmeny: A, B, C, D. (A. 

Ctení, B. Sloh, C. Mluvnice, D. Pravopis). Učební text v sobě zahrnuje jak učebnici, tak 

čítanku. Učivo je v této učebnicové řadě prezentováno lineárně, proto na začátku každé 

kapitoly je učivo nižších ročníků pouze stručně shrnuto, později se k němu autoři již nevrací. 

Narozdíl od prvního dílu této učebnicové řady je na začátku knihy uveden „Pracovní 

rozvrh". Autoři rozčleňují jednotlivé složky jazykového vyučování do měsíců školního roku. 

Syntaktické učivo má být podle tohoto rozvrhu probíráno v září až prosinci: 

Sloh Mluvnice 

Září Slovosled. Náš jazyk. Jednoduchá věta. Postup 
při větném rozboru. 

Říjen Jednoduchá věta a souvětí. Přístavek. Souvětí podřadné. 
Listopad Spojovat věty správně v odstavce. 

Zdokonalovat slohovou práci. 
Vedlejší věta příslovečná. Souvětí 
souřadné. 

j Prosinec Přehled a opakování souvětí. Rozbor 
souvětí. 

Syntaktické učivo je začleněno, jako v prvním díle, do kapitoly „Mluvnice" pod 

názvem O větách. Jak je však patrno z uvedené tabulky, učivo mluvnické a slohové se 

prolínalo. 

V úvodu kapitoly O větách je stručně zopakována učební látka věty jednoduché a 

větných členů. Učivo o větných členech je doplněno o přístavek. Hlavní pozornost je však 

věnována souvětí. 

162 



Syntaktickému učivu je věnováno přibližně 18 stran, což je zhruba 30% mluvnické 

látky. Do oddílu „Mluvnice" je zařazena také kapitola s názvem O slovech, věnující se 

morfologii. 

Při vyvozování nového učiva a nových termínů zcela jasně, stejně jako v prvním díle 

této řady, převažuje induktivní metoda. Na základě konkrétních jevů a vět se dospívá 

k obecným závěrům. 

Každá lekce je zakončena kontrolními otázkami, které prověřují, jak žák učivo zvládl. 

Autoři podporují grafické znázorňování větných členů. Způsob zápisu je stejný jako 

v prvním díle (rovné čáry a vlnovky). Doporučují i grafické značení závislosti (srov. Opiš 

následující cvičení a označ v něm holý přísudek (určité sloveso), holý podmět a přívlastek! 

Naznač šipkou, ke kterému jménu přívlastek patří!, s. 137) 

Tento díl učebnicové řady se od ostatních odlišuje i zastoupením neverbální složky a 

to v podobě několika ilustrací (autorem je F. Pavelka). 

To, že autoři kladli důraz na samostatnou práci žáků, dokládá i Návod k práci uvedený 

na začátku knihy (s. 6). Tento text je de facto i charakteristikou učebního textu, který si lze 

představit pod názvem „Pracovní učebnice". 

„ Pročítej pečlivě pracovní jednotky a vykonej všecko, co ti ukládají. 

Neuč se nazpaměť tomu, čemu nerozumíš! Jenom to, čemu jsi porozuměl, dovedeš říci svými 

slovy. 

V pracovním sešitě dej každé pracovní jednotce takový nadpis, jaký má v knize! Pracuj zvlášť 

oddíl čtení, zvlášť sloh, zvlášť mluvnici a pravopis. Potřebuješ tedy tří větších sešitů a dvou 

menších sešitků pro záznam nových slov z četby (slovníček nových slov) a pro zapisování slov, 

v kterých ses dopustil pravopisných chyb (slovníček pravopisný). Na velké sešity dej nadpisy 

podle oddílu, který do nich zpracováváš! 

Ať pracuješ kteroukoli jednotku, mysli jen na to, co děláš, a vykonej vše, jak nejlépe dovedeš! 

Dobrá a pečlivá úprava je znakem svědomité práce. Kdo dobře upravuje písemné práce, mívá 

méně chyb, protože pracuje pozorněji. 

Při práci spoléhej hlavně na sebe! Trpělivě řeš úkol tak dlouho, až se ti podaří!" 

Z hlediska požadavku diferenciace učiva stanoveného učebními osnovami z roku 1932 

je důležitý i pokyn: „Budeš-li s prací hotov dříve než ostatní, pracuj úkoly označené čarou po 

straně." 
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Stanovené požadavky (uvedené na začátku učebnice autory) z jazyka pro druhy 

ročník: 

„ Mám se naučit jasně, prostě a správně vyjadřovat. Učím se rozumět tomu, co čtu, aby mě 

čtení učilo a bavilo. K jazykovému vyučování náleží: čtení, sloh, mluvnice a pravopis. " 

Mluvnice: „Učím se důkladněji poznávat jednoduché věty a souvětí, rozlišovat souvětí 

souřadná a podřadná; v podřadných souvětích vyhledávat věty hlavní a vedlejší, poznávat 

závislost vedlejších vět na hlavních, různé spojení hlavních vět s hlavními a hlavních 

s vedlejšími." Užití 1. os. v těchto pokynech je velmi zajímavé. Napomáhá to tomu, aby se 

žák s těmito cíli ztotožnil. 

Rozsah syntaktické látky: 

1. O větách (s. 134) 

2. Jednoduchá věta. Opakování, (s. 134) 

Tato kapitola je, jak už jsem naznačila výše, shrnutím učiva z první třídy měšťanské 

školy. Opakuje se, co je „věta", jaké „věty podle myšlenkového obsahu" rozeznáváme, jaké 

„větné členy" ve větě určujeme, jak se na ně ptáme, jak je graficky znázorňujeme. 

Učivo je rozšířeno o nové termíny: „souřadné větné členy", „rozšířený člen věty" a 

„věty rozšířené". Tento termín používá ve svých učebnicích i J. Müller. V současné 

terminologii jde o několikanásobný větný člen, který tvoří souřadné spojení alespoň dvou 

výrazů, které mají stejnou větněčlenskou funkci, tj. jsou umístěny v jedné syntaktické pozici.130 

Nevytváří se nová syntaktická konstrukce, jde pouze o skupinu, čili zmnožení syntaktické 

pozice. 

Žákům byl nový termín vysvětlen následovně: Větné členy, které na sobě nezávisí, ale 

týmž způsobem závisí na jiném členu, jsou souřadné a tvoří dohromady rozšířený člen věty. 

Tato definice byla vyvozena pomocí vět: Vítr stenal, kňučel, pískal, naříkal, vyl. Babička 

vytáhla z uzlíku preclík, rohlíky, jablka, ořechy. Paní přišly v šatech širokých, zvonovitých, 

řasnatých a nadmutých. a otázek: Kolik přísudku má věta o větru? Závisí jeden přísudek na 

druhém? Na kterém podmětě závisí všecky přísudky? 

130 Příruční mluvnice češtiny, s. 512 
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Několikanásobný větný člen je graficky znázorněn: 

stenal 

Vítr 

kňučel 

pískal 

naříkal 

vyl 

3., 4. Postup při větném rozboru (s. 136) 

Tato lekce má praktický ráz. V jedenácti cvičení žáci rozebírají věty jednoduché, tj. 

určují větné členy. 

Autoři předkládají následující postup větného rozboru (psychologicky je opět 

zajímavé použití první osoby singuláru; tj. žáci přijmou postup za vlastní): 

1. Nejprve určím holý přísudek, to jest určité sloveso, a graficky jej označím. 

2. Zeptám se na podmět (u osob kdo?, u zvířat a věcí co?) a oddělím celý podmět od přísudku 

delší svislou čarou. 

3. Určím holý podmět a označím jej. 

4. Zeptám se po vedlejších členech věty a graficky je označím. 

5. Přístavek (s. 139) 

Lekce je uvedena ilustrativními větami s pokynem Čti: 

Pan Novák, kupec, vás pozdravuje. Jiří Čapek, syn Václava Čapka, nás navštívil. Adolf 

Mazal, ředitel měšťanské školy (zde chybí dokončení věty). (...) 

K větám se vztahují otázky: 

Kde stojí rozvité přívlastky? Za kterým druhem slov? Kterým druhem slov jsou vyjádřeny? 

Proč jsou to přívlastky shodné? 

„Přístavek" je charakterizován jako shodný přívlastek, obyčejně rozvitý. Je vyjádřen 

podstatným jménem a stojí za podstatným jménem, k němuž je volně připojen. Oddělujeme jej 

čárkou. Definice není příliš přehledná, chybí zde také podstatná informace, že členy 

v přístavkovém vztahu pojmenovávají dvěma (někdy i více) různými způsoby jeden jev. 

Přesto je tato definice konkrétnější než definice Můllerova: Přístavek je přívlastek, vyjádřený 

podstatným jménem, které má zpravidla také přívlastek. (Müller, 2.díl, 1918) 
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Ve cvičeních se objevují úkoly konstrukční, výrazně zaměřené na praxi: 

cv. 3. Piš adresy a užij v nich přístavků! 

cv. 4. Všimni si přístavků v úmrtních oznámeních a napiš podobné přístavky! 

6. Souvětí (s. 140) 

S termínem „souvětí", „věta hlavní" a „věta vedlejší" se žáci setkali již v první třídě 

měšťanské školy, proto je lekce uvedena opakujícími otázkami: 

Kolik myšlenek vyjadřuje jednoduchá věta? 

Kolik myšlenek vyjadřuje souvětí? 

Které věty v souvětí jsou samostatné, t.j. mohou stát samy o sobě a dávají plný smysl? 

Které věty v souvětí nemohou stát samy o sobě, nýbrž musejí se opírat o jinou větu? 

Novými termíny jsou „souvětí souřadné" - v němž se spojují věty hlavní, a „souvětí 

podřadné" - v němž se spojuje hlavní věta s vedlejší. 

Použitá cvičení jsou vyhledávací a určovací, v nichž se z myšlenkových operací 

nejvíce uplatňovala analýza: Odděl v duchu myšlenky a pověz, které souvětí je souřadné a 

které podřadné. V lekci je jedno cvičení pro „rychlejší" žáky. 

7. Souvětí podřadné (s. 142) 

• Vedlejší věta podmětná a přívlastková (s. 142) 

Teoretický výklad je v této lekci omezen pouze na ilustrativní větu a k ní se vztahující 

otázky: 

Kdo neoral, nebude sklízeli. 

Ptej se na podmět druhé věty! (Kdo nebude sklízet i?) 

Kterou včtou je vyjádřen podmět této věty? (Kdo neoral?) 

„Nebude sklízet i" je věta hlavní, „kdo neoral" je věta vedlejší, a to podmětná, protože 

vyjadřuje podmět své věty hlavní. 

„Věta přívlastková" je vymezena obdobným způsobem. Její definice však nemá 

podobu oznamovací věty, ale otázky: Jak se jmenuje věta, která vyjadřuje přívlastek své věty 

řídící (hlavní)?, neboť je znovu vymezena induktivně na základě cvičení, 

cv. 3. Pozoruj tyto větné celky: 

Uplynulý čas se nevrátí. Čas, který uplynul, se nevrátí. 

Najdi přívlastek v první větě! Čím je vyjádřen? Cím je vyjádřen v druhém větném celku? 
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cv. 4. Hledej otázkami vedlejší větu přívlastkovou! (V písemném vypracování podtrhávej 

přívlastkové věty jednou vlnitou čarou!) 

V horách jsou pole, která nutno zvlášť pilně ohdělávati. To je ta země, kterou jsem vám 

sliboval, To bylo v den, kdy v Turnově hořelo. (...) 

cv. 5. Ke kterým slovům z devatera (tj. slovních druhů kromě částic - pozn. A.B.) patří slova: 

který, kterou, jež, něhož? Jak říkáme těmto zájmenům? Ke kterým zájmenům se vztahují? 

Pro „rychlejší" žáky bylo určeno cvičení: cv. 6. Napiš několik souvětí s vedlejší větou 

přívlastkovou, v které užiješ vztažných zájmen! 

• Vedlejší věta předmětná a doplňková (s. 143) 

Způsob prezentace této učební látky je obdobný se způsobem prezentace učiva v předchozí 

lekci. Autoři nepředkládají obsáhlé definice a vymezení termínů, ba naopak vše se vyvozuje 

jednoduše, pomocí konkrétních vět a otázek. 

a) Babička vypravovala, jak se za mlada strojívala. 

Která věta v souvětí je hlavní? Ptej se hlavní větou po vedlejší! (O čem babička vypravovala?) 

Který větný člen hlavní věty vyjadřuje věta „ jak se za mlada strojívala "? 

Které vedlejší větě říkáme předmětná? 

b) Lidé se dělají, jací opravdu nejsou. 

Vyhledej v souvětí hlavní větu! Kterou je doplněna? 

Vedle jší věta, která vyjadřuje doplněk hlavní věty, se jmenuje doplňková. 

Procvičení učiva jsou věnována pouze čtyři cvičení, část posledního je pak označena 

čárou, jde tedy o cvičení určené „rychlejším" žákům. Při rozboru souvětí je po žácích 

vyžadováno grafické zvýrazňování vedlejších vět. Grafické značení vedlejších vět se shoduje 

s grafickým znázorněním větných členů; tj. vedlejší věta předmětná je zvýrazněna třikrát 

rovnou čarou; vedlejší věta doplňková třemi vlnitými čarami. 

cv. 1. Rozděl souvětí v cvičení na otázky a odpovědi! (podtrhávej předmětné věty třikrát 

rovnou čarou!) 

Mluvila o tom, jak jsou již děti velké. Dověděl jsem se, že starý Mleziva našel na rybníce 

hnízdo. Hned jsem tušil, že hajný nemá pravdu. Nemohlo být pochyb o tom, že mladé vydry 

budou nalezeny. (...) 
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Vzor: O čem mluvila? Jak j sou již děti velké. (Vedlejší věta předmětná.) 

cv. 2. Kterými spojkami je připojena vedlejší předmětná věta k své větě řídící? 

Kterými zájmeny se připojuje vedlejší věta předmětná k své větě řídící? Napiš pět souvětí 

s vedlejší větou předmětnou! 

cv. 3. Přečti si cvičení a najdi v souvětích vedlejší věty doplňkové! (V písemném rozboru 

podtrhávej doplňkové věty třemi vlnitými čarami.) 

Koláče nejsou, jak za syrová vypadaly. Nejsi takový, jaký se zdáš. Nejsi, jak ses dělala. (...) 

cv. 4. Při kterých slovesech stojí vedlejší věta doplňková? 

Slož jiná souvětí s vedlejší větou doplňkovou! 

• Vedlejší věta příslovečná (s. 144) 

Autoři pomocí čtyř ilustrativních vět představují čtyři druhy vedlejších vět příslovečných. 

Informace je to stručná, krátká. Bezprostředně za ní následují již cvičení a úkoly. Ve 

cvičeních žáci jednak vyhledávají vedlejší věty a formulují otázky, kterými se lze na ně 

zeptat, jednak zjišťují, jakými spojkami jsou věty vedlejší k větám hlavním připojeny. Je 

doporučováno, aby vedlejší věty příslovečné byly graficky značeny dvojitou vlnovkou. 

Výklad učiva: 

Čti: 

T. G. Masaryk šel, kam ho volala povinnost. 

Když byla vlast osvobozena, vracel se do ni jako vítěz. 

Pracuje v ní, jako kdysi pracoval. 

Pracuje horlivě a neúnavně, protože chce zlepšiti poměry v republice. Toto je jedno z mála 

cvičení s politickým obsahem. 

Ptej se hlavními větami na vedlejší! 

Vedlejší věta příslovečná vyjadřuje příslovečné určení své věty řídící: 

a) místní vyjadřuje příslovečné určení místa, 

b) časová vyjadřuje příslovečné určení času, 

c) způsobová vyjadřuje příslovečné určení způsobu, (pozn. u cvičení č. 5, ve kterém mají 

žáci vyhledávat V V způsobovou, jsou uvedeny pomocné otázky: Jak se co děje, do 

které míry, s kterým účinkem? Způsobová věta velmi ráda přirovnává.) 

d) příčinná vyjadřuje příslovečné určení příčiny (také při vyhledávání této V V má žákům 

pomoci: Ptej se dobře! Proč? Proč přece? Přes co? Při které podmínce?) 
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Z osmi cvičení, která jsou zde uvedena, popisuji pouze dvě, týkající se vedlejší věty 

místní, neboť zbývající jsou shodného charakteru. 

cv. 1. Přečti cvičení a vyhledej v souvětích vedlejší věty místní! (Při písemném rozboru 

označ vedlejší věty místní podle vzoru!) 

Kde byly objeveny neodkryté zásoby uhlí, stáli majetní s obnaženou hlavou. Kam přišla, tam 

zanesla svár. Přišla jsem odtamtud, kde se narodil váš tatínek. Kamkoliv se obrátil, všude 

viděl sníh a sníh. (...) 

cv. 2. Kterými slovy připojuje se vedlejší věta místní k své větě řídící? Vymysli souvětí 

s vedlejší větou místní! 

10. Opakování (s. 146) 

Desátá učební jednotka je věnována opakování pomocí otázek. Jde o prověřování spíše 

teoretických znalostí žáků než schopnosti praktického rozboru souvětí: 

Z jakých vět se skládá souvětí podřadné? 

Jak se jmenuje vedlejší věta, která vyjadřuje podmět své věty řídící? 

Které vedlejší větě říkáme předmětná? 

Který větný člen vyjadřuje věta přívlastková? 

Jak se jmenuje vedlejší věta, která vyjadřuje příslovečné určení své věty řídící? 

Kolikeré příslovečné věty znáš? 

Kterými spojkami jsou spojeny v podřadných souvětích hlavní věty s vedlejšími? 

11., 12. Souvětí souřadné (s. 147) 

Tento termín je pro žáky termínem novým, přesto není ani zde jasně vymezen. 

V úvodu lekce je krátký text (úryvek z básně Svatopluka Čecha), k němuž se váží otázky. 

Induktivní metoda tedy znovu jasně převažuje. 

Lešetínské zvony slyšet valné hony, 

přes pole a háje zní ten svatý hlas, 

hlaholí tak jasně, hlaholí tak krásně, 

lešetínské zvony rád bych slyšel zas. 

Z kolika vět se skládá úryvek této básně? Jaké jsou tyto věty? Jak se jmenuje souvětí, které se 

skládá z hlavních vět? Všímej se dobře, kterak jsou spolu spojeny věty v souvětí souřadném! 

Zdá se, že při objasnění tohoto učiva žák potřeboval pomoc učitele. S termínem 

„souvětí souřadné" se pracuje tak, jako by ho žáci měli již osvojený. Není jasně vysvětlen a 
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žáci jsou hned seznamováni s druhy poměrů mezi hlavními větami. Toto se děje ve cvičeních 

a úkolech, kde definice nejsou nijak graficky odděleny od ostatního textu: 

cv. 1. Pozoruj, jak se v následujících souvětích slučuje obsah jedné věty s druhou! 

Věty bývají sdruženy spojkami a, i (také, též, tolikéž). Místo těchto spojek klade se často 

v souvětích čárka: 

Den zhynul, cvrček hrany zvoní a staré duby hlavy kloní, spí v háji mech i kapradí. Mluvila 

tiše, nezřetelně a otec odpovídal zrovna tak tiše a nejasně. (...) 

V některých souřadných souvětích bývají hlavní věty spojeny tak, že obsah jedné se 

slučuje s obsahem druhé. To je souvětí souřadné, slučovací. V souvětí slučovacím bývají věty 

sdruženy spojkami: a, i (také, též, tolikéž). 

Pamatuj: Ve psaném souvětí se věta od věty odděluje čárkou. Jen před a, i, nebo v souřadném 

souvětí se zpravidla čárka nepíše. 

Autoři nehovoří o „poměru mezi větami hlavními", vždy hovoří o druhu souřadného 

souvětí. Kromě „souvětí souřadného slučovacího" rozeznávají: „souvětí souřadné 

odporovací", „souvětí souřadné důvodové" a „souvětí souřadné výsledné" (tj. takové, kde 

jedna věta vyjadřuje výsledek věty druhé). Také oni, stejně jako Müller, vůbec nerozlišují 

poměr alternativní (vylučovací) a vůbec se nezmiňují o spojce nebo, která je základním 

výrazovým prostředkem tohoto poměru. 

13. Přehled souvětí (s. 149) 

Tato lekce shrnuje dosud probrané učivo a uvádí jeho přehled. Je doplněna cvičeními, 

z nichž velmi netradiční zadání má cvičení první: 

cv. 1. Opiš báji .. O Ormovi" a naznač v ní růst myšlenek! Toto zadání je velmi netradiční. 

Pod pokynem „růst myšlenek" si podle uvedeného „vzoru" lze představit de facto rozbor 

souvětí a určování vět hlavních a vedlejších: 

Vzor: 

Za noci svítí mez nespočetnými hvězdami jedna veliká, 

bílá hvězda, 

která září ještě časně k ránu. 

Jest neklidná, mění stále své místo 

a kdo se na ni zadívá, 

vidí, 

že hvězda se netřpytí jako jiné 
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hvězdy, 

nýbrž visí tvrdá jako slzy chlapcovy. 

Autoři po žácích požadují v podstatě rozbor souvětí, tj. určování vět hlavních a 

vedlejších. 

14. Opakování. Návod k podrobnému rozboru souvětí (s. 150) 

Autoři doporučují následující rozbor souvětí: 

1. Rozděl souvětí nejdříve na jednotlivé myšlenky - věty. 

2. Zjisti, které věty jsou hlavní, které vedlejší! 

3. Urči, který větný člen vyjadřuje vedlejší věta! 

4. Pověz, co je větný celek! (Podřadné neb souřadné souvětí a o kolika členech - větách.) 

5. Vypusť spojky a rozebírej jednotlivé věty jako věty jednoduché! 

V této lekci si žáci ve cvičeních procvičují rozbory souvětí podle výše uvedeného návodu 

a doplňují interpunkční znaménka. 

15. Opakovací otázky z větosloví (s. 152) 

Tato lekce obsahuje 25 otázek, které prověřují teoretické znalosti žáků ze skladby. 

Týkají se veškerého dosud probraného syntaktického učiva, tedy i toho, které si žáci osvojili v 

prvním ročníku měšťanské školy. 

Za každou správně zodpovězenou otázku, jak uvádějí autoři, jsou žákovi předěleny 

čtyři body, maximálně může tedy získat sto bodů. Bližší hodnocení již však neuvádějí. 

Otázky jsou typu: 

Čím vyjadřujeme myšlenky? 

Kolik myšlenek vyjadřuje jednoduchá věta? Obracení se k myšlenkám je postup v současné 

syntaxi již nepoužívaný. 

(...) 

Z kterých vět se skládá souvětí souřadné? 

Kterému souvětí říkáme podřadné? 

Kterými větami se v podřadném souvětí ptáme? 

(...) 

Které jsou hlavní větné členy a kterak se na ně ptáme? 

Které jsou vedlejší větné členy a kterak se na ně tážeme? 

171 



3.2.2. Praha 1945, 

Statní nakladatelství, 229 s. 

Schváleno výnosem MŠANO ze dne 14. listopadu 1934, č. 136.306/34-1/1, jako učebnice pro 

druhou třídu měšťanských škol s československým jazykem vyučovacím v znění českém. 

Učivo, tedy i rozsah syntaktické látky, zůstává nezměněno. 

3.3. PRACOVNÍ UČEBNICE JAZYKA ČESKÉHO (3. díl); 

MATEŘÍDOUŠKA, díl VII. 

Třetí díl, pro třetí třídu měšťanských škol 

3.3.1. Praha 1936, 

Státní nakladatelství, 224 s. 

Schváleno výnosem MSANO ze dne 16. března 1936, č. 33.427/36-1/1, jako učebnice pro třetí 

třídu měšťanských škol s československým jazykem vyučovacím ve znění českém. 

Tento díl učebnicové řady bychom mohli charakterizovat stejně jako druhý díl. 1 tato 

učebnice v sobě zahrnuje čítanku a učebnici jazyka. Členění je obdobné, ovšem důležitou 

změnou oproti druhému dílu je dělení učiva pouze do dvou oddílů: A. „Čtení a sloh" a B. 

„Mluvnice a pravopis". Autoři tedy slučují literární a slohové vyučování do jednoho celku, 

stejně tak i vyučování gramatické a pravopisné. Oddíl A, tedy učivo literární a slohové zde 

výrazně převažuje, představuje přibližně 140 stran učebního textu., což je asi 62,5 %. 

V učebnici je také zastoupena neverbální složka, tentokrát v podobě portrétů 

spisovatelů, českých, slovenských i zahraničních (kreseb či fotografií je uvedeno jméno a 

symbol „ f " v případě, že spisovatel již nežije; životopisná data uvedena nejsou). 

V úvodu učebnice najdeme „Pracovní rozvrh", tedy rozvržení učiva do jednotlivých 

měsíců školního roku. Syntaktické učivo je doporučováno probírat v září a říjnu. 

Mluvnice a pravopis 

Věta jednoduchá. Opakování. 

Čárka ve větě jednoduché. 

Souvětí souřadné. 
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Souvětí podřadné. 

Jednoduché věty a souvětí (užití). 

Složené souvětí. Přímá řeč. 

věty. 

Závěrečná zkouška z větosloví. 

Také v tomto díle autoři stanovují požadavky z vyučovacího jazyka pro III. třídu 

(uvádím pouze ty, které se týkají syntaxe): Mluvnice: Věty rozebírali, zkracovati, rozšiřovali, 

obměňovali. Změnou v těchto požadavcích je, že již nejsou psány v 1. os. singuláru jako 

v předchozích dílech. 

Novinkou oproti předchozím dílům je rejstřík autorů a použitých pojmů „Jmenný a 

věcný seznam podle abecedy ze čtení a slohu". Jak název napovídá, jsou zde abecedně 

uspořádána jména spisovatelů, o nichž byla v učebnici řeč, a termíny z literární teorie. 

Například: divadlo, fraška, impresionisté, knihtisk, líčení, poesie osobní apod. Jazykové 

termíny se zde bohužel nevyskytují. 

Zajímavý je také způsob zpracování cvičení. Pokyny k vypracování jednotlivých 

úkolů jsou sice stále ve tvaru 2. osoby singuláru v imperativu, ale jsou vždy uvedeny až za 

samotným textem cvičení a to výrazně malým písmem. Důvod tohoto odlišného grafického 

zpracování jsem nezjistila. 

Rozsah syntaktické látky: 

Syntaxi je v této učebnici věnováno čtrnáct stran textu, což je přibližně 6,3 % 

z celkového počtu stran, kterých je 224. Kapitola „O větách" je součástí oddílu „Mluvnice a 

pravopis". 

I. O větách 

1. Věta jednoduchá (s. 153) 

Učivo je vyloženo pomocí přehledné tabulky. 

Věta holá. Slunce svítí. Holý podmět, holý přísudek. 

Věta rozvitá. Zlaté slunce svítí. 

Slunce krásně svítí. 

Zlaté slunce krásně svítí. 

Podmět rozvitý. 

Přísudek rozvitý. 

Oba hlavní větné členy rozvité. 
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Věta rozšířená. Slunce, měsíc a hvězdy svítí. Podmět rozšířený. 

Slunce svítí, září, hřeje. Přísudek rozšířený. 

Slunce je jasné, zářivé, Doplněk rozšířený. 

hřejivé. 

Zlaté, zářivé, hřejivé slunce Přívlastek rozšířený. 

vyšlo. 

Slunce zlatilo lesy, pole, louky Předmět rozšířený. 

i dědiny. 

Slunce svítilo jasně, vytrvale, Příslovečné určení rozšířené. 

bez únavy. 

Věta s nevysloveným Nebojím se. Podmět není vyjádřen, snadno 

podmětem. jej učíme. 

j Věta bezpodmětá. Prší. Nemá podmětu. 

Autori předkládají otázky, které shrnují to, co by žáci již měli znát: 

Kolik myšlenek vyjadřuje jednoduchá věta? 

Které jsou hlavní členy jednoduché věty? 

Kolikrát je v jednoduché větě spojen podmět s přísudkem? 

Které větě říkáme věta holá? 

Které jednoduché větě říkáme rozvitá? 

Které jednoduché větě říkáme rozšířená ? 

Které jednoduché větě říkáme věta se zamlčeným podmětem? 

Které jednoduché větě říkáme bezpodmětá? 

Z hlediska různorodosti činností je nejvíce zajímavé cvičení číslo 3: 

cv. 3. Výroční trh. 

Zdaleka široka sjeli se kramáři. Pláteník stříhá. Bednář nabízí putýnky. Lidé prohlížejí 

perníkové zboží. Počasí je příjemné. Na cestách do města hrají kolovrátkáři. Vrzání 

kolovrátků doznívá mezi kopci. 

a) Opiš ten článek! - jde tedy o cvičení písemné 

b) Rozeber věty a označ graficky! 

c) Rozšiř věty v článku „ Výroční trh"! Napiš je! 

Stejnorodé větné členy spojuj spojkami a, i, nebo je odděl čárkami! 

podměty: přísudky: předměty: přívlastky: 
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ševci vychvaluje konve střižné 

krejčí měří škopky kožené 

kloboučníci trhá máselnice porculánové 

příslovečná určení: doplňky: 

na pěšinách jasné 

před domy tiché 

d) Proč slova z daleka široka nejsou oddělena čárkou? Ve větách, které lze včlenili do 

článku o výročním trhu, užij jiných slovních dvojic, které značí jediný pojem: sem tam, 

rád nerad, chtěj nechtěj, nahoru dolů, cestou necestou, křížem krážem. 

2. Čárka v jednoduché větě (s. 155) 

Učivo je opět prezentováno v přehledné tabulce: 

I Je pěkný podzimní den. Přívlastky nejsou odděleny čárkou, protože 

nelze mezi ně dáti a nebo a to. (Je to přívlastek 

rozvitý, nikoli rozšířený). 

Letos je podzim teplejší než loni. Před spojkou než nepíšeme v jednoduché větě 

čárku. 

Je podzim, měsíc sklizně a vzpomínek. 

Září, první podzimní měsíc, mívá ještě 

kouzlo léta. 

Přístavek oddělujeme jednou nebo dvěma 

čárkami. 

V září bývá život, zejména na lukách, velmi 

rušný. 

Vstavku oddělujeme čárkami. 

Podzime, jak tvé barvy hoří! 

Na podzim býváte, babičko, smutnější! 

Pátý pád se odděluje jednou nebo dvěma 

čárkami. 

Huúú, zpívá paní Meluzína. Citoslovce oddělujeme zpravidla čárkou. 

Listí žloutne, hnědne, šedne, rudne. 

Rozmarný zlatník vytepal listy ze zlata, 

z bronzu, ze zamžené mědi. (K. Toman) 

Rozšířené větné členy oddělujeme čárkou. 
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Tématu jsou věnována tři cvičení - rozborové a korektura (tento typ cvičení se u Můllera 

neobjevil ani jednou), 

cv. 3. Čárky na nepravých místech. 

Větrejte každé dvě hodiny, pět minut před spaním, deset minut. Od jednoho domorodce jsem 

získal luk vyrobený z roku pižmoně výměnou, za lehkou kulovničku. (...) 

Oprav! 

3. Souvětí souřadné - opakování (s. 156) 

Autoři zřejmě chtějí žákům předložit učivo přehledně a graficky výrazně, proto i tato 

učební látka je předložena v tabulce. Rozlišují se čtyři druhy poměrů mezi větami hlavními: 

slučovací, odporovací, příčinné (důvodové), výsledné. Terminologie „poměr mezi větami" se 

opět (stejně jako v předchozích dílech) nepoužívá, autoři mluví o druzích souvětí: „souřadné 

slučovací souvětí" apod. 

Stavba souvětí souřadného 

Vítr fouká, déšť bije 

do oken. 

Vítr fouká a déšť bije 

do oken. 

Souvětí souřadné slučovací. 

(Spojky: a, i, také, též, tolikéž; jednak-jednak, ani-ani, dílem-dílem). 

Spojka „nebo" se zde vůbec nevyskytuje. - pozn. A.B. 

Vítr fouká, ale déšť 

nebije do oken. 

Souvětí odporovací. (Ale, avšak, leč, než, nýbrž, přece, přes to.) 

Déšť bije do oken, 

neboť fouká vítr. 

Souvětí příčinně (důvodové). (Neboť, vždyť, totiž, zajisté.) 

Vítr fouká, proto 

déšť bije do oken. 

Souvětí výsledné. (Proto, pročež, tedy.) 

Pravopisná poznámka: Věty souvětí souřadného oddělujeme čárkou, nejsou-li spojeny 

spojkou a, i. 

Před spojkami a, i píšeme čárku, mají-li jiný význam než slučovací. Na př.: Slunce ještě za 

horami, a dědina je celá vzhůru. (Zde má spojka a význam odporovací = ale, avšak) 

Prohledali celý dům, i na půdě všechno zpřevraceli. (Zde má spojka i význam stupňovací = 

ba i.) 
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Použitá cvičení mají převážně charakter transformační, např.: Spojuj tyto jednoduché věty 

v souvětí souřadné! Upravený celek zapiš! 

Souvětí vylučovací stále nebylo do učiva zařazováno, spojka nebo jako kdyby 

neexistovala. 

4. Souvětí podřadné - opakování (s. 158) 

Stavba souvětí podřadného - přehled 

Druhy vedlejších vět žáci již znají ze druhého ročníku měšťanské školy. Tato lekce je 

proto pouze opakováním a shrnutím. 

I Rád vzpomíná na školu kdo si váží vzdělání. Věta hlavní. (Kdo rád vzpomíná na 

školu?) 

Vedlejší věta podmětná. 

Souvětí podřadné s vedlejší větou 

podmětnou. 

Lidé rádi vzpomínají na to, co zažili v dětství. Věta hlavní. (Nač rádi vzpomínají lidé?) 

Vedlejší věta předmětná. 

Souvětí podřadné s vedlejší větou 

předmětnou. 

Byl to slunný zářijový den, který mi utkvěl 

v paměti. 

Věta hlavní. (Který slunný zářijový den 

to byl?) 

Vedlejší věta přívlastková. 

Souvětí podřadné s vedlejší větou 

přívlastkovou. 

J Tvář učitelova nebyla taková, jakou jsem si ji 

představoval. 

Věta hlavní. (Jaká nebyla učitelova I 

tvář?) 

Vedlejší věta doplňková. 

Souvětí podřadné s vedlejší větou 

doplňkovou. 

Běžel jsem tam, kde mě čekala nová práce. Věta hlavní. (Kam jsem běžel?) 

Vedlejší věta místní. 

Souvětí podřadné s vedlejší včtou místní. 

I Když mě maminka přivedla k zápisu, prohlédl jsem 

si dohře třídu a pana učitele. 

Vedlejší věta časová. 

Věta hlavní. (Kdy jsem si prohlédl dobře j 
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třídu i pana učitele?) 

Souvětí podřadné s vedlejší větou 

časovou. 

Odpovídal jsem tak nebojácně, až se maminka 

podivila. 

Věta hlavní. (Jak nebojácně jsem 

odpovídal?) 

Věta vedlejší způsobová. 

Souvětí podřadné s vedlejší včtou 

způsobovou. 

Nebál jsem se školy, protože slibovala mnoho 

nového. 

Věta hlavní. (Pročjsem se nebál školy?) 

Vedlejší věta příčinná. 

Souvětí podřadné s vedlejší větou 

příčinnou. 

Tato „tabulková metoda" je dobrým nápadem, je přehledně a srozumitelně shrnuje 

všechny probírané jevy. Jen by ke každému jevu mělo být' zařazeno více rozmanitých 

příkladů, jeden je málo. 

Ve cvičeních mají žáci „rozebírat" souvětí a graficky podtrhnout větu hlavní (silně) a 

větu vedlejší (slabě). Ve větách pak mají určovat graficky větné členy. 

Dalším typem cvičení je cvičení obměňovací - nahrazování větných členů vedlejšími 

větami. 

cv. 2. Jednoduchá věta a souvětí. 

Šetrný má za tři. Poctivec klidně spí. Nerozhodný ztrácí mnoho času. Bázlivec se bojí tmy. 

(...) 

Proložená slova vyjádři vedlejší větou! 

5., 6. Jednoduché věty a souvětí - užití (s. 161) 

Tato lekce je zaměřena na praktické používání jazyka, proto zde najdeme pouze cvičení. 

Pokud autoři chtějí upozornit na nějakou teoretickou znalost, pak se na ni zeptají žáků. Jde 

tedy o opakování a procvičování učiva. Cvičení mají charakter transformační - obměňovací a 

přeměňování (modifikační). Obměňují se zde větné celky, zpravidla věty jednoduché 

v souvětí. 
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Príklad cvičení: 

cv. 8 Věty. 

Nedostatky ukazují malé potřeby lidí. Ctíme každou ruku poctivě pracující. Starostem 

chudého rozumí jen chudý. Pří návratu z procházky zapadalo slunce jako veliká rudá koule. 

Proložené členy větné vyjádři vedlejšími větami! Vzor: Nedostatky ukazují, jak malé potřeby 

lidé mají. 

7. Souvětí složené (s. 164) 

Z textu této lekce se žák nedozvěděl, co se tímto termínem myslí. Chybí jakákoli 

definice, a to i přes to, že se žáci setkávají s tímto termínem poprvé. Zajímavé, nicméně téměř 

nic neříkající je doporučení uvedené na konci lekce: Ve složených souvětích odděluj dobře 

myšlenky; jinak porušíš smysl souvětí! Neužívej složených souvětí, pokud je neumíš řádně 

tvořit! 

Z pokynů ke cvičení se žáci dovědí, že souvětí má „členy" a'„člen" rovná se „1 věta". Je 

to výklad jistě ne příliš srozumitelný z něhož lze snad vyvodit, že „složené souvětí" má 

několik členů, čili vět. 

a) Zlatý kolovrat 

Okolo lesa pole lán, 

hoj, jede, jede z lesa pán, 

na vraném bujném jede koni, 

vesele podkovičky zvoní, 

jede sám a sám. (K. J. Erben) 

Kolika větami je vyjádřen ten odstavec? 

Jaké jsou všecky věty? (Hlavní či vedlejší?) 

Kolikačlenné souvětí í e celek? (Clen = 1 věta.) 

b) Stín. 

Já věděla, že pomoci již není, 

jsem odhodlána, vítám svoje muky. (J. Vrchlický) 

Kolika větami jsou vyjádřeny myšlenky tohoto celku? Jaké jsou jednotlivé věty? Kolikačlenný 

je celek? 
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Myslím, že toto zadání není pro žáky srozumitelné. Není jasné, co vlastně mají žáci 

s větami dělat. Podobně matoucí je i pokyn ke cvičení číslo 2 (báseň „Tři doby země české" 

od B. Jablonského): Opiš tu báseň a označ obloukem, která slova tvoří jednu myšlenku! Na 

příklad: Byl jednou čas... Co je vlastně úkolem tohoto cvičení? Z uvedeného zadání lze 

předpokládat, ze žáci mají určovat „základní skladebnou dvojici", ale s jistotou to říci nelze. 

8. Věty neslovesné. Přímá řeč. (s. 166) 

V této lekci se definice uvedeného termínu vyskytuje: Věty, v nichž je vypuštěno 

sloveso, jsou věty neslovesné. Neslovesné věty dodávají řeči úsečnosti a jadrnosti. Zejména 

v příslovích se sloveso častou vypouští: Mladí ležáci, staří žebráci. Napřed Sobkovi, a potom 

Tobkovi. Každý sám sobě mistrem. (...) 

Učivo je uvedeno ukázkou báně K. J. Erbena a pokynem: Pozoruj věty: 

A zas do hrozného křiku! I bodejž tě sršeň sám! - A na okénko ťuk, ťuk, ťuk! O půlnoci buch! 

buch! zas na ty dveře zpukřelé! 

Co je v těch větách vypuštěno? 

První dvě věty doplň slovesy! V druhých dvou větách polož místo citoslovcí vhodné sloveso! 

Zde jsou sloučeny dva jazykové jevy: věty, ve kterých je přísudek nevyjádřen - jde vlastně o 

elipsu, a věty, ve kterých je přísudek vyjádřen jiným slovem než slovesem, konkrétně 

citoslovcem. 

Josef Müller chápe věty neslovesné jinak: Ve větách neslovesných bývá sloveso 

nahrazeno jiným slovem, nejčastěji citoslovcem. Vrabci hr na třešně. (3.díl, 1939). Takže 

vůbec do „vět neslovesných" nezahrnuje elipsy. 

Jan Gebauer termín „věta neslovesná" nepoužívá. Říká, že místo přísudkového slovesa 

bývá v jazyku obecném a v mluvě spisovné, když se hledí jazyku obecnému přiblížit i, slovo 

jiné, zejména: infinitiv (...), imperativ (...), citoslovce (...).131 

Autoři ani v definici ani v použitých cvičeních neupozorňují na to, že predikát může 

být vyjádřen i jiným slovním druhem než verbem. Neexistence slovesa je tak rozhodujícím 

kritériem pro definování tohoto termínu. 

Do stejné učební jednotky je začleněno i učivo o „přímé a nepřímé řeči". Opět chybí 

definice i zdůraznění pravidel zápisu přímé řeči, ačkoli se žáci s učivem setkávají poprvé. 

131 Gebauer, J.: Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé, Praha 1925, s. 226n. 
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Tématu jsou věnována dvě cvičení: diktát a obměňovací cvičení: Nepřímou řeč obměň řečí 

přímou! 

9. Závěrečná zkouška z větosloví (s. 167) 

Tato kapitola je shrnutím probraného syntaktického učiva. Opakování se děje pomocí 

25 otázek: 

/. Utvoř jakoukoli jednoduchou větu! 

2. - 12. Utvoř jednoduchou větu: 

a) oznamovací, 

b) rozkazovací, 

c) tázací, 

d) zvolací (Kéž se otec navrátí!), 

e) přácí, 

f ) holou, 

g) rozvitou, 

h) bezpodmětou, 

ch) se zamlčeným podmětem, 

i) slovesnou, 

j) neslovesnou! 

13. - IS. Utvoř jakékoli souvětí souřadné! 

Utvoř souvětí souřadné! 

a) slučovací, 

b) odporovací, 

c) příčinné (důvodové), 

d) výsledně! 

19. - 24. Utvoř jakékoli podřadné souvětí! 

Utvoř podřadné souvětí: 

a) s vedlejší větou podmětnou, 

b) s vedlejší větou předmětnou, 

c) přívlastkovou, 

d) doplňkovou, 

e) příslovečnou. 

25. Dej příklad složeného souvětí. 
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3.3.2. Praha 1945, 

Státní nakladatelství, 216 s. 

Schváleno výnosem MŠANO ze dne 16. března 1936, č. 33.427/36-1/1, jako učebnice pro třetí 

třídu měšťanských škol a československým jazykem vyučovacím ve znění českém. 

Učivo, tedy i rozsah syntaktické látky, zůstává nezměněno. 

3.4. PRACOVNÍ UČEBNICE JAZYKA ČESKÉHO (4. díl) ; 

MA TEŘÍDOUŠKA; IV. díl, pro jednoroční učebné kurzy při měšťanských školách 

3.4.1. Praha 1938, 

Státní nakladatelství, 180 s. 

Schváleno výnosem MŠANO ze dne 1. října 1937, č. 110.897/37-1/1, jako učebnice pro 

jednoroční učebné kurzy při měšťanských školách s československým jazykem vyučovacím ve 

znění českém. 

Ačkoli je díl také připisován autorskému kolektivu Žofková - Tožička, tento díl 

učebnice vytvořil pouze Bohumil Tožička. Tato informace se objevuje na titulní straně knihy. 

Důvod, proč tomu tak bylo, se mi nepodařilo zjistit. 

Tato skutečnost se však na způsobu zpracování knihy neprojevila. Učební text je 

zpracován shodným způsobem jako učební texty předchozích dílů. Učivo je také rozděleno do 

dvou hlavních kapitol: „A. Čtení a sloh" a „B. Mluvnice a pravopis". Syntaktické učivo je 

prezentováno v kapitole s názvem „O větách", která je součástí oddílu „B." 

Také v tomto díle autor na začátku knihy stanovuje cíle, jichž by mělo být během 

výuky dosaženo: 

Mluvnice: Rozebírat, zkracovat, rozšiřovat, obměňovat a tvořit věty, zejména souvětí 

složená. Pořad slov ve větě a pořad vět v souvětí. Interpunkce ve větách. 

Stejně jako v předchozích dílech je uveden „pracovní rozvrh", tedy rozvržení učiva do 

jednotlivých měsíců. Syntaktické učivo by mělo být, podle tohoto rozvrhu, probíráno 

v mčsících září až leden. 
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měsíc Mluvnice Pravopis 

září Věta jednoduchá. 

říjen Souvětí souřadné. 

listopad Souvětí podřadné. 

prosinec 

Souvětí složené. leden Souvětí složené. 

V úvodu učebnice se také vyskytuje kapitola s názvem „Návod k práci", kterou 

v předchozích dílech nenajdeme. Autor nabízí postupy pro výuku jazyka a literatury, které 

však věnuje žákům, nikoli učitelům. Pro studium „mluvnice a pravopisu" doporučuje: 

„V mluvnici zopakuješ a prohloubíš, čemu ses doposud naučil. Zvláštní péči věnuj tentokrát 

pořadu slov ve větě, pořadu vět v souvětí a rozboru souvětí složeného. Zakončujeme přehledy 

mluvnické soustavy, pokud jí potřebujeme k správnému ústnímu vyjadřování a k správnému 

psaní. " (s. 7) 

Učebnice má také část neverbální - několik stran portrétů spisovatelů, o nichž se žáci 

učí. Ilustrace zde nenajdeme žádné. Grafické zpracování učebnice je poměrně kvalitní, je 

využíváno tučného písma i kurzivy k odlišení různých typů textu. Často je učivo přehledně 

zpracováno v tabulkách. 

Na konci učebnice nalezneme dokonce i „Rejstřík jmenný a věcnýlí, v němž sice 

převažují pojmy z literatury, nicméně objevují se i lingvistické pojmy. Ze syntaxe jsou to: 

„interpunkce ve větě jednoduché", „interpunkce v souvětí souřadném", „interpunkce 

v souvětí podřadném", „interpunkce před spojkami nebo, než", „interpunkce před spojkami 

či, jako", „krácení vět", „obměny", „pořádek vět v souvětí souřadném", „pořádek vět 

v souvětí podřadném", „pořádek slov v souvětí složeném", „rozbor souvětí", „rozšiřování 

vět", „slovosled ve větě jednoduché", „souvětí", „souvětí podřadné", „souvětí složené", 

„souvětí souřadné", „spojování vět", „věta jednoduchá" a „věta vztažná". Rejstřík je 

neúplný, rozhodně neobsahuje všechny v učebním textu použité termíny. 

Kromě „rejstříku" autor zařadil také „Slovníček cizích slov", v němž se objevují i 

vlastní jména (např. Herkules, Orfeus apod.). Novinkou oproti předchozím dílům je i 

„Rejstřík článků a úryvků", které byly použity v učebnici, a také seznam „Použité literatury", 

z něhož však vyčteme pouze použitou literaturu k oddílu „Čtení", nikoli k „Mluvnici". 

Součástí této učebnice je také kniha Vypracovaná cvičení k 4. dílu „Pracovní 

učebnice jazyka českého. Odpovědi na opakovací otázky k pracovní učebnici jazyka českého 
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pro 4.třídu měšťanských škol. (Praha, Státní nakladatelství, 1938) , na niž autor v textu často 

odkazuje, např.: Odpovědi na otázky k opakování najdeš ve „ Vypracovaných cvičeních ". (s. 

111) 

Rozsah syntaktické látky: 

/ . O větách (s. 111) 

/., 2. Věta jednoduchá (s. 111) 

Tato lekce je opakováním toho, co již žáci znají z nižších ročníků měšťanské školy. 

Své znalosti si měli ověřit pomocí otázek, které se týkají teoretických znalostí: 

Které jsou hlavní členy věty jednoduché? 

Které větě říkáme holá a které rozvitá? 

Které jsou rozvíjející části? 

Které větě říkáme rozšířená? 

Autor zde v tabulce předkládá přehled větných členů, ke každému uvádí příklad. 

Např.: Věta rozvitá předmětem: Zelinář objednal semena. 

Věta rozšířená s několika podměty: Hochu, spadlý list a spadlý plod se 

na strom již nevrátí. 

S termíny „věta rozvitá" a „věta rozšířená" se žáci setkali již ve třetím ročníku, proto 

zde již nejsou znovu vysvětleny. Objevuje se zde však upozornění: Rozlišuj dobře výraz 

rozvitý (na př. sousedův nemocný chlapec) a výraz rozšířený (skromný, veselý chlapec = 

skromný a veselý)! Dá se tedy předpokládat, že žáci měli s rozlišením těchto termínů 

problémy. 

Slovosled ve větě jednoduché (s. 112) 

Součástí výkladu o větě jednoduché je i procvičování slovosledu. To se děje na 

několika cvičení, v nichž autor zdůrazňuje: 

a) hledisko významové (tento termín nepoužívají): 

cv. 2. Pozoruj, kde stojí větný člen, na němž je zvláštní důraz! Za jakých asi okolností takový 

slovosled vznikl? 

Takové štěstí mě nepotká. Mne takové štěstí nepotká. - Pan starosta přicházel. Vždyť je to 

pan starosta! Přece to byl pan starosta! - Tak hezký podzim nebyl už dávno. Tak hezký 

podzim dávno už nebyl. Už dávno nebyl tak hezký podzim. Už dávno nebyl podzim tak hezký! 

b) hledisko zvukové (tento termín nepoužívají): 

cv. 4. Vlož příklonku na vhodné místo: 
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Letadlo dostalo na kraj mraku. 

Jednou našel v lese mrtvou veverku. I jsem 

I jsem se -jsi mu 

se 

V rámci této kapitoly jsou žáci poučeni i o „samostatném větném členu", zde je však 

použito termínu „isolovaný člen věty". 

Větný člen, který chceme zvlášť silně zdůraznili, klademe někdy mimo větu (isolujeme jej). Na 

př.: Frantík, ten už je někde za horami! je to pro nemocného člověka dobrodiní, taková 

návštěva! Ano, šlo o přenocování v svatovítském chrámě. 

Použitá definice „mimo větu" není zcela přesná. Vyplývá z ní spíše to, že se jedná o 

„osamostatněný větný člen", který je v psaném textu oddělen koncovým znaménkem, nikoli 

čárkou. 

3. Souvětí (s. 114) 

Tato lekce je opět shrnutím učiva již známého. V tabulce je uveden přehled souvětí 

souřadných i podřadných, např.: 

Souvětí souřadné odporovací: Sucho bylo dlouhé, ale stromům neuškodilo. 

Souvětí podřadné s větou podmětnou: Kdo pěstuje zeleninu, nesmí se bál počasí. 

Souvětí podřadné je vymezeno: Podřadně jsou věty složeny, když jsou na sobě závislé. 

Na př.: 

Když jsme se vraceli z výletu, už se tmělo. (Tyto věty nejsou samostatné,; každá nemůže stát 

sama o sobě.) 

Souvětí souřadné: Souřadně jsou věty složeny, když nejsou na sobě závislé: 

Na oblohu vyšel měsíc a zazářily první hvězdy. (Tyto věty jsou samostatné, každá mže stát 

sama o sobě.) 

Použitá cvičení mají charakter transformační: 

cv. 2. Převeď souvětí souřadná v podřadná: 

a A 

A B 

Vede se ti lépe, mám radost. 

Není mu rady, není mu pomoci. 

Pěstuji sport, a nezanedbávám svých povinností. 

že 

komu, tomu 

ačkoli 
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5. - 6 . Souvětí souřadné (s. 116) 

V této lekci je pozornost věnována především interpunkci a pořádku vět v souvětí 

souřadném. 

Pravidla pro psaní interpunkce v souvětí souřadném uvádí autor shodná jako 

v předchozím díle učebnice (viz str. —). Opět se vůbec nezmiňuje o spojce „nebo". 

Pravidlo pro pořádek vět v souvětí souřadném uvádí autor následující: Řiď se pravidlem, 

že na druhé místo klademe věty přízvučnější, s obsahem důležitější. Upozorňuje také na to, že 

v příčinném souvětí můžeme pořádek vět obrátiti, když je změníme v souvětí výsledné. Na př. 

Obilí hynulo, neboť dlouho nepršelo. Dlouho nepršelo, proto obilí hynulo. A naopak. Této 

teorii je věnováno krátké cvičení. 

V kapitolce „Tvorba souvětí souřadného" žáci ve cvičeních procvičují stavbu souvětí: 

cv. 5. Následující skupiny vět spojuj v souvětí souřadná! (Pozor na časový pořádek!) 

obilí zlátlo na polích syslové zmizeli v děrách 

žita valem bělela v lese zahouklo auto 

nikdo na žně nepomýšlel ptáci se zděšeně rozhlíželi 

7. - 9. Souvětí podřadné (s. 120) 

Úvodní část této lekce je věnována opakování a rozboru souvětí. 

Co vyjadřují vedlejší věty v souvětí podřadném? Jak se proto jmenují? Větu vedlejší 

oddělujeme od věty hlavní čárkou. 

cv. 1. Napiš podle nápovědi! Oprav podle tištěného! Vykonej větný rozbor! 

Splň, co jsi slíbil! Jak zavrzly dveře u síně, hned se ozývala drůbež. Kde se koně vzpínají, tam 

osi i mrtví padají. (...) 

Pořádek vět v souvětím podřadném (s. 120) 

Možnosti, které autor uvádí: 

Vedlejší věta bývá před svou větou řídící, ale někdy i za ní. 

Když vypukla světová válka, uniklo tisíce Čechoslováků přes hranice do Ruska. Bylo jich 

v Rusku asi sto tisíc, když se ruská armáda zhroutila. 

Vedlejší věta může být do své věty řídící vložena: Tenkrát, když panovala kněžna Libuše, 

šuměly okolo Vyšehradu veliké lesy. 

Je-li vedlejší věta napřed, klademe obyčejně hned za ní určité sloveso věty řídící a potom 

teprve podmět. Přesvědč se! (bez příkladu). 
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Jako v souvětí souřadném, tak i v podřadném klademe na druhé místo větu obsahem 

důležitější, tedy přízvučnější. Ověř si to na příkladech. 

Chceme-li vedlejší větu zvlášť silně zdůraznit, klademe ji mimo souvětí, osamostatníme ji: Je 

potřebí, aby každý chlapec byl co možná brzy samostatný. A nebyl rodině na obtíž. 

V lekci se objevují typy cvičení, se kterými se žáci již několikrát setkali, 

cv. 2. Doplň vhodně výrazy uvedenými po straně! 

Vrchol hory obletuje několik bezmotorových letadel. \ ve vlnovkách neobyčejně ladných 

Nemohu pochopit, jak se tyto mrtvé věci \ dosti těžké (s pilotem váží přes 200 kg) 

udrží ve vzduchu po několik hodin. (...) 

Stavba souvětí podřadného (s. 121) 

Tomuto tématu je věnováno pouze jedno cvičení, bez jakékoli teorie, 

cv. 4. Vedlejší věty vyjádři rozvíjejícími členy! Posuď, které znění je určitější a výraznější! 

Kde je kázeň, tam je stud a bázeň. Není-li vítr, vlny se nepohnou. Vydáme se na cestu, než 

vyjde slunce. (...) 

Vzor: Při kázni je stud a bázeň. 

Jak krátíme věty přechodníkem (s. 122) 

S učivem o přechodnících se žáci setkávají poprvé. Autor používá termíny: 

„přechodník přítomný" , „přechodník minulý" a „přechodník budoucí". Podává poučení o 

tom, kdy je lze použít, neuvádí však, jak se přechodníky tvoří. O tom se žáci dovídají až na s. 

153 učebnice v rámci morfologického učiva. Poučení o užití přechodníků tedy v učebnici 

předchází učivu o jejich tvoření. „Přechodník budoucí"132 je na straně 155 definován jako 

přítomný přechodník sloves dokonavých (Přijda uvidíš - až přijdeš, uvidíš.) 

Poučení: Přechodníkem krátíme jen takové věty, které mají společný podmět. Vždy 

krátíme větu významu podřízenějšího. Spojka se vypouští: Děti seděly kolem babičky a 

poslouchaly. Děti sedíce kolem babičky poslouchaly. 

Použití přechodníků přítomného: Jsou-li oba děje současné (ať je to v přítomnosti, 

minulosti nebo budoucnosti), krátíme je přechodníkem přítomným slovesa nedokonavého: 

132 O „přechodníků budoucím" pojednává F. Trávníček ve II. díle Mluvnice spisovné češtiny, 1949, s. 799 
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Stál jsem a psal. Psal jsem stoje. (...) 

Použití přechodníku minulého: Jsou-li děje nesoučasné a je-li dřívější děj v minulosti, 

krátíme přechodníkem minulým slovesa dokonavého: 

Když jsem napsal dopis, večeřel jsem. Napsav dopis večeřel jsem. 

Napsal jsem dopis a večeřím. Napsav dopis večeřím. (...) 

Je-li dřívější děj přítomný a druhý budoucí, nekrátíme: 

Píšu dopis a budu věčeřeti. 

Použití přechodníku budoucího: Jsou-li oba děje v budoucnosti nesoučasné, krátíme 

přechodníkem budoucím (přítomným s předponou): 

Až napíši dopis, budu večeřeli. Napíše dopis, budu večeřeli. 

cv. 5 Vyjádři vazbou přechodníkovou: 

Očekávám příznivou odpověď a jsem Vám oddaná Marie Vašáková. Děkuji za objednávku ze 

dne 23. t. m. a oznamuji, že ji ještě dnes vypravím (...) 

Vzhledem k tomu, že tvořit přechodníky se žáci mají podle „pracovního rozvrhu" až 

v měsíci květnu, je toto cvičení velmi náročné a je zařazeno zcela nesystémově. 

Věty vztažné (s. 123) 

V definici, která je žákům předložena, je chyba, která však mohla vzniknout 

nedopatřením: Vedlejším větám, které připojujeme k větám hlavním vztažnou spojkou který 

nebo jenž, říkáme věty vztažné. Slova „který" a , jenž" rozhodně nejsou spojkami. 

Jako příklad je uvedeno souvětí: Sovětský svaz je skupina republik, které mají společné 

vedení. 

Autor v této lekci podává jakési praktické rady pro používání těchto vět. Doporučuje 

například, aby nebyly zbytečně hromaděny vedlejší věty, zejména vztažné, neboť to bývá na 

újmu žádoucí zřelelnosli a rozmanitosti (To je ten člověk, jenž chytil vyzvědače, který byl 

přistrojen za ženu, která jela v autě.) nebo aby nebylo připojením vedlejší věty porušeno 

smyslu (Ženy vytahaly z košíku drůbež, jež ležela po zemi se svázanými nožičkami. - Ženy 

nemohly přece vytáhnou! z košíku drůbež, která už ležela na zemi!). 

10.-18. Souvětí složené (s. 124) 

„Souvětí složené" je definováno jako souvětí, které se skládá z více vět než dvou. To 

znamená, že pro klasifikaci souvětí jako složeného je rozhodující hledisko kvantitativní. Na 
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rozdíl od Müllera (3.díl, 1921, s.l33n.), který zastává hledisko kvalitativní, tedy takové 

souvětí, kde se vyskytuje jak vztah dominace, tak vztah zmnožení. 

Složené souvětí souřadné (s. 124) 

V této lekci si žáci prakticky procvičují „souvětí souřadné", v úkolech spojují 

jednotlivé věty v souvětí, nebo naopak rozkládají odstavce na několik vět. Např.: 

cv. 3. Z následujících vět slož pět souvětí! (Pozor na čárku před spojkou a!) 

Rybáři byli rádi a Jiřík pustil rybu zase do moře. Že tak dobře prodali. (...) 

Složené souvětí podřadné (s. 126) 

„Složené souvětí podřadné" je definováno: V složeném souvětí podřadném mívá hlavní 

věta víc závislých vět než jednu. Na příklad: Když přijeli do zámku, poručil král Jiříkovi, aby 

mu nalil do sklenice vína. (...) 

K tomuto vymezení se vztahují úkoly: Rozeber ta souvětí! Z kolika vět se které 

skládá? Z kolika hlavních, z kolika vedlejších? 

Pořádek vět v souvětí složeném (s. 126) 

Autor opět předkládá praktické rady: Je-li v souvětí několik vedlejších vět na sobě 

nezávislých, spořádáme je podle jejich důležitosti (zesilujeme nebo zeslabujeme), neboť 

neurovnané věty v souvětí složeném vedou k nezřetelnosti. Jak urovnali věty v souvětí 

složeném, o tom rozhoduje zpravidla pořádek, jímž se myšlenky vyvíjejí. 

cv. 5. Srovnej: 

Skřivan pěje 

když prší 

když slunce svítí 

když fouká vítr 

i když se krajem plouží mlha 

Spojování vět (s. 127) 

Ve cvičeních uvedených v této lekci žáci obvykle vytvářejí souvětí z vět 

jednoduchých. Jsou to cvičení, která mají velmi blízko i ke stylistice. Např.: 

cv. 7. Spoj věty každého odstavce v jedno souvětí: 

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nedělá, nic neudělá. 

Kovář všechno vypovídal po ulicích. Nejen to, co věděl, ale i to, co nevěděl. 
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Dívka měla na sobě německé šaty, pro jaké se tehdy malíři Němcům posmívali. Ale zde 

v těchto ulicích sejí velmi dobře hodily. 

Krácení a rozšiřování vět (s. 129) 

V této lekci si žáci mají procvičit různé způsoby vyjádření téhož, tedy pomocí věty 

jednoduché nebo souvětí. Jako příklad jsou uvedeny čtyři věty. 

Lovec, který přišel naposled, Lovec naposled přišlý držel 

držel v ruce medvědí kůži. v ruce medvědí kůži. 

Děti běžely, aby se podívaly na vojáky. Děti se běžely podívat na vojáky. (...) 

Podobné transformace mají žáci pak dělat ve cvičeních, 

cv. 12. Zkrať a obměň: 

Dítě, které se žencům ztratilo, leželo na zemi, která byl plna mateřídoušky. (...) 

Ve cvičení třináctém se procvičuje tzv. „sevřená forma" — i složené souvětí lze někdy 

vyjádřili jednou větou. Říkáme, že se vyjadřujeme sevřenou formóu. 

cv. 13. Vyjádři sevřenou formou (jednu větou nebo souvětím dvojčlenným): 

Bylo zajisté správně pověděno, že můžeme-li se v své zemi něčím opravdu pochlubili, je to 

veliké množství uměleckých památek z doby barokové. 

Rozbor souvětí (s. 132) 

Postup při rozboru souvětí: 

1. Rozděl souvětí na jednotlivé věty! 

2. Urči, které jsou hlavní a které vedlejší! 

3. Která věta kterou řídí, která je které podřízená? 

4. Urči, který člen věty vyjadřuje věta vedlejší! 

5. Co je větný celek? Souvětí podřadné či souřadné? 

6. Vypusť spojky a rozebírej jednotlivé věty! 

a A B b 
Vzor: Když se blíží špatné počasí, létají vlaštovky při zemi, neboť loví hmyz, který se před 

deštěm udržuje nízko u země. 

1. Souvětí má 4 věty. 

2. A, B = hlavní-a ,b = vedlejší. 
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3. Věta a je podřízena větě A, věta b je podřízena větě B. A, B - věty řídící - a, b = věty 

podřízené atd. 

4. Vedlejší věta a vyjadřuje určení času, vedlejší věta b vyjadřuje přívlastek. 

Zajímavé je, že autor žákům zdůrazňuje důležitost mluvnického rozboru pro praxi: 

Cílem mluvnického rozboru jest vniknouti do smyslu souvětí, naučiti se správnému hlasitému 

čtení a odůvodniti interpunkci. Pro lepší porozumění provádíme dlouhá souvětí v kratší větné 

celky, měníme pořádek vět a hledáme myšlenkové jádro. - V rozboru slovním neurčujeme 

jenom druh slova a tvar, ale ověřujeme si zároveň význam a vhodnost každého slova. 

Zajímavé je, že nezdůrazňuje také důležitost mluvnického rozboru pro pravopis při shodě 

přísudku a podmětem. 

3.4.2. Praha 1940, 

Školní nakladatelství 

Schvalovací doložka není uvedena. 

3.4.3. Praha 1945, 

Státní nakladatelství, 180 s., dotisk prvého vydání z roku 1938 

Schváleno výnosem MŠANO ze dne I.října 1937, č. 110.897/37-1/1, jako učebnice pro 

jednoroční učebné kurzy při měšťanských školách s československým jazykem vyučovacím ve 

znění českém. 

Učivo, tedy i rozsah syntaktické látky, zůstává nezměněno. 

3.5. SHRNUTÍ UČEBNIC L. ŽOFKOVÉ - B. TOŽIČKY 

Učebnice Ludmily Žofkové a Bohumila Tožičky vycházejí ze zásad „pracovní školy". 

Svou představu realizovala nejen v praxi - v Bakově nad Jizerou (proto se někdy hovoří o tzv. 

bakovském plánu), ale i prostřednictvím učebnic českého jazyka. 

Podle Čepičkové k realizaci svých idejí použila Žofková tyto prostředky: 

1. Správnému poměru k práci se žák učí tím, že se vyhoví jeho pracovnímu tempu i 

možnostem jeho stupně vývoje. Ze se mu umožní radost z práce a samostatného objevování. 
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2. K sebekázni a k sebehodnocení se vychovává přesným hodnocením správnosti, 

rychlosti a kvality práce. Naučí se správnému odhadu svých sil, které nepodceňuje ani 

nepřeceňuje, pochopí závislost svého vědění na vlastní aktivitě a nutnosti spolupráce. 

3. Zodpovědnosti se žák naučí v různých formách samostatné práce, za jejíž výsledky je 

hodnocen. 

4. Pracovní ekonomii se žák učí znalostí cíle práce, vytvářením dovedností k jeho 

optimální realizaci, které vedou k hospodaření s časem a silami.1,133 

Všechny tyto uvedené ideje se více či méně projevily v „Pracovních učebnicích jazyka 

českého 

Učivo bylo v učebnicích uspořádáno lineárně, takže motivace poznáváním nového byla 

splněna. Syntaktické učivo bylo vyvozováno především na základě pozorování jazykových 

jevů, teoretické závěry pak vyvozeny na základě indukce. Ve výstavbě textů učebnic je 

patrné, že autoři zvyšují odbornost text, v učebnicích pro třetí a čtvrtou třídu měšťanských 

škol se objevují i postupy založené na dedukci. 

To, že autoři kladli důraz na samostatnou práci žáků dokládá i Návod k práci uvedený 

na začátku knihy. Cíle výuky zde byly většinou formulovány ve tvaru 1. os. singuláru. Jak už 

bylo několikrát zmíněno, žáci přijali tyto cíle za své. 

Skladbě byla ve všech ročnících měšťanské školy věnována náležitá pozornost. Při 

procvičování učiva se objevují různé typy cvičení, ale lze říci, že převažují cvičení 

vyhledávací, ale i konstrukční. Důraz tedy nebyl kladen pouze na analýzu věty, ale i na 

vypěstování dovednosti tvořit věty. Také tito autoři, stejně jako Müller, postavili syntax na 

větnččlenských vztazích. I zde se při určování větných členů a druhů vedlejších vět pracuje 

převážně s otázkami. S otázkami se pracuje i při tvorbě vět (např. Odpověz písemně větami 

s několika předměty: Co dělají truhláři? - ]. díl, 1933, s. 99) 

Autoři podporují grafické znázorňování větných členů. Způsob značení (rovné čáry a 

vlnovky) zachovávají ve všech dílech učebnice. Graficky se znázorňují větné členy, shodně 

pak i druhy vedlejších vět. (Jde pouze o vyznačení větných členů, nikoli vztahů závislosti.) 

Pokud se zaměříme na jazyk, který autoři používají, můžeme říci, že texty, vzorové věty 

i obsahy cvičení jsou psány srozumitelným, žákům přiměřeným jazykem. Obsahy věty a textů 

vycházejí zběžného života, ze situací, které jsou žákům blízké a známé (Přijdeš k nám 

v neděli? Kam pojedeš na prázdniny? - I. díl, 1933). Nejčastěji se objevuje tematika přírodní 

133 v 
Cepičková, V.: Ludmila Zotková, Postavy české pedagogiky, sv. 11, Ustav školských informací, Praha 1989, 

s. 17n. 
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{Kdo pěstuje zeleninu, nesmí se bát počasí. Sucho bylo dlouhé, ale stromům neuškodilo.- díl 

IV., 1938), rodinná (Naše dobrá maminka pilně pracuje ve své domácnosti. - I.díl, 1933) a 

školní {Jakpíše vzorný žák? Jak mluví učitel? - I.díl, 1933). 

Ačkoli se občas objevují přísloví a pořekadla, rozhodně ne v takové míře jako u J. Müllera. 

Pokyny, instrukce a návody, které řadíme k aparátu řídícímu proces osvojování učiva, 

prostupují v Pracovních učebnicích celým textem. Tyto pokyny jsou psány v 2.os. sg. 

imperativu (v prvních třech dílech jsou ukončeny vykřičníkem, ve čtvrtém díle se objevuje i 

dvojtečka). V Pracovních učebnicích se objevují jak pokyny k činnostem, které se váží 

k výchozímu textu (větám) v lekci učebnice: Z následujících vět slož pět souvětí! (IV.díl, 

1938), tak pokyny k trvalému osvojení učiva: Pamatuj: Ve psaném souvětí se věta od věty 

odděluje čárkou. Jen před a, i, nebo v souřadném souvětí se zpravidla čárka nepíše. (II.díl, 

1935). Tento pokyn však není tak častý jako u Müllera. K trvalému osvojení učiva jsou 

zaměřeny i otázky, které se pravidelně objevují na konci každé lekce (Které znáš větné členy? 

Kterak se ptáme ne podmět? Kterak se tážeme na přísudek? Kterým větám říkáme 

bezpodmětné?) Z nich můžeme usuzovat, že po žácích bylo • požadováno nejen to, aby 

syntaktickou teorii ovládali prakticky, ale i to, aby si syntaktické termíny osvojili a uměli je 

vymezit. 

3.6. GLOSÁŘ TERMÍNŮ Z UČEBNIC L. ŽOFKOVÉ A B. TOŽIČKY 

3.6.1. Způsob zpracování glosáře 

Lingvistické termíny jsem vybírala z celé učebnicové řady pro měšťanské školy 

„Mateřídouška - Pracovní učebnice jazyka českého". Tento glosář je souhrnem všech 

termínů, bez ohledu na to, v jakém díle učebnicové řady se vyskytují. 

Systém řazení termínů je podle abecedního pořádku. 

Vymezení jednotlivých termínů jsem převzala z výkladové části učebního textu, ve 

kterých autoři definují pojmy. Také tento autorský kolektiv, stejně jako J. Müller, je v užívání 

příkladů v jednotlivých definicích nedůsledný. Příklady jsou užívány nepravidelně a velmi 

zřídka. Pokud je autoři používají, zaznamenává je (podtrženým písmem) ve svém přepisu i já. 

Také ve vymezování termínů jsou autoři nedůslední, často je v učebním textu použit 

pojem, který není blíže objasněn. Vzhledem k charakteru Pracovní učebnice, kde byl důraz 

kladen na samostatnou práci žáků, převládá i ve vymezování termínů induktivní metoda. 

Často jsou proto místo definice uvedena otázka, například u vedlejší věty předmětné: Které 
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vedlejší větě říkáme předmětná? Můžeme říci, že se autoři převážně vyhýbají dlouhým a 

podrobným definicím, naopak vše je předkládáno jednoduše, často na základě toho, co žáci již 

znají. 

Učivo je v „Pracovních učebnicích jazyka českého" upořádáno lineárně, takže 

převážná část termínů je vymezena v rámci učebnicové řady jen jednou. Ale není to 

pravidlem, s definicemi téhož termínu, i různými, se lze setkat i v různých dílech. Například 

vymezení souvětí složeného: ve 3. díle: souvětí má „členy", „člen" rovná se „1 věta" a ve 

4.díle: souvětí, které se skládá z více vět než dvou. Definice téhož lingvistického termínu, 

které se objevují v různých dílech učebnicové řady, jsem v tomto glosáři sloučila. 

Ačkoli lze některé termíny chápat jako synonyma, ve svém glosáři tyto termíny 

neslučuji do jednoho hesla, pouze na tento fakt upozorňuji. 

3.6.2. Charakteristika termínů 

Ani tito autoři, stejně jako J.Müller, nejsou ve vymezování lingvistických termínů 

zcela jednotní. 1 když můžeme říci, že rozkolísanost lingvistické terminologie je mnohem 

menší a autoři se v podstatě drží zavedené terminologie ve všech dílech učebnicové řady. 

V učebnicích lze nalézt několik synonymních termínů pro označení téže skutečnosti: „souvětí 

souřadné" a „souřadné složení vět" , „souvětí podřadné" a „podřadné složení věr a „věta 

s nevysloveným podmětem" a „věta s nevyjádřeným podmětem". Můžeme říci, že ostatní 

lingvistické termíny mají vymezují vždy pouze jednu skutečnost. 

Také v tomto případě dříve používané lingvistické termíny se dnes již ve školské praxi 

nepoužívají. U řady z nich zůstal význam stejný, označení se ovšem změnilo: „části věty" 

stejně jako u Müllera odpovídalo větným členům, „části rozvíjející" větným členům 

rozvíjející, „vstavka" odpovídá vsuvce, „souřadné spojení vět" souvětí souřadnému, obdobně 

pak „podřadné složení věr souvětí podřadnému. 

Většina definic je stručná a srozumitelná, například definice přívlastku: bližší určení 

podst. jména na otázky jaký, který, čí, kolik, kolikátý, kolikerý, některé jsou naopak velmi 

matoucí, například definice přístavku - je vyjádřen podstatným jménem a stojí za podstatným 

jménem, k němuž je volně připojen nebo definice souvětí složeného ve třetím díle učebnice: 

souvětí má „členy", „člen" rovná se „1 věta", kde teprve na základě uvedených příkladů 

můžeme odvodit, co vymezením autoři míní. 
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3.6.3. Glosář termínů používaných v učebnicích 

části rozvíjející - definice či vymezení v učebnicích chybí 

části věty - definice či vymezení v učebnicích chybí 

doplněk - doplňuje sloveso a zároveň určuje blíže podstatné jméno 

podmět - značí osobu, zvíře, věc, o kterých se ve větě mluví. Odpovídá na otázku kdo? co?, je 

ledy vždy v I. pádě. 

podřadné složení vět - podřadně jsou věty složeny, když j sou na sobě závislé 

předmět - bližší určení slovesa na pádové otázky koho? čeho?, komu? čemu?, koho? co?, o 

kom? o čem?, s kým? čím? 

příslovečné určení - definice či vymezení v učebnicích chybí 

přístavek - shodný přívlastek, obyčejně rozvitý 

-je vyjádřen podstatným jménem a stojí za podstatným jménem, k němuž je volně připojen 

- oddělujeme jej čárkou 

přísudek - všecko, co pravíme o podmětě 

- odpovídá na otázky: Co je podmět? Co dělá podmět? Co se děje? 

přívlastek - bližší určení podst. jména na otázky jaký, který, čí, kolik, kolikátý, kolikerý 

- přívlastky stojí ve větě při podstatném jméně 

přívlastek neshodný - neshoduje se s určeným jménem v pádě, v rodě a v čísle (silnice 

v horách, cesta lesem, dopis od úřadu, tekutina bez barvy, lžička ze stříbra) 

přívlastek shodný - shoduje se s podstatným jménem v pádě, rodě i čísle (modré nebe, bílá 

oblaka, zlaté slunce, bledý měsíc, třpytivé hvězdy) 
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sevřená forma - složené souvětí lze někdy vyjádřit i jednou větou; říkáme, že se vyjadřujeme 

sevřeno u formo u 

souřadné složení vět - souřadně jsou věty složeny, když nejsou na sobě závislé 

souvětí -jsou-li spojeny v jeden celek dvě nebo několik myšlenek, které k sobě patří 

souvětí podřadné - v němž se spojuje hlavní věta s vedlejší 

souvětí složené podřadné - hlavní věta mívá v tomto souvětí víc závislých vět než jednu 

(Když přijeli do zámku, poručil král Jiříkovi, aby mu nalil do sklenice vína.) 

souvětí složné - souvětí má „ členy ", „ člen " rovná se „ 1 věta " 

- souvětí, které se skládá z více vět než dvou 

souvětí souřadné - v němž se spojují věty hlavní 

souvětí souřadné odporovací - definice či vymezení v učebnicích chybí 

souvětí souřadné příčinné (důvodové) - definice či vymezení v učebnicích chybí 

souvětí souřadné slučovací - v některých souřadných souvětích bývají hlavní věty spojeny 

tak, že obsah jedné se slučuje s obsahem druhé 

- v souvětí slučovacím bývají věty sdruženy spojkami: a, i (také, též, tolikéž) 

souvětí souřadné výsledné - jedna věta vyjadřuje výsledek věty druhé 

věta bezpodmětá - má jen přísudek: Prší. Hřmí. Taje. 

- nemá podmětu 

věta hlavní - věta, která může stát sama o sobě 

věta holá - má holé členy 
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věta jednoduchá - vyjadřuje-li věta jen jednu myšlenku (podmět s přísudkem je spojen jen 

jednou) 

věta neslovesná - věta, v níž je vypuštěno sloveso 

- dodává řeči úsečnosti a jadrnosti 

- zejména v příslovích se sloveso častou vypouští: Mladí ležáci, staří žebráci. 

věta rozšířená - definice či vymezení v učebnicích chybí 

věta rozvitá - některý její člen je rozvitý 

věta s nevyjádřeným podmětem - skrývá podmět v určitém slovesném tvaru, na příklad: 

Bojím se tmy. (Já.) Chodíme do školy. (Mv.) 

- věta se zamlčeným podmětem) 

věta s nevysloveným podmětem - podmět není vyjádřen, snadno jej učíme 

věta slovesná - definice či vymezení v učebnicích chybí 

věta vedlejší - věta, která nemůže stát sama o sobě 

- vedlejší věty s hlavními spojují spojky: aby, ačkoli, ať, až, jak, jelikož, ježto, kdyby, když, než, 

poněvadž, protože,zda, zdali, že. 

věta vedlejší doplňková - vyjadřuje doplněk hlavní věty 

věta vedlejší podmětná - vyjadřuje podmět své věty hlavní 

věta vedlejší předmětná - definice či vymezení v učebnicích chybí 

věta vedlejší příslovečná - vyjadřuje příslovečné určení své věty řídící 

VY příslovečná časová vyjadřuje příslovečné určení času 

VV příslovečná místní vyjadřuje příslovečné určení místa 
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VV příslovečná příčinná vyjadřuje příslovečné určení příčiny (při vyhledávání této VV má 

žákům pomoci: Ptej se dobře! Proč? Proč přece? Přes co? Při které podmínce?) 

VV příslovečná způsobová vyjadřuje příslovečné určeni způsobu 

věta vedlejší přívlastková - vymezení nemá podobu oznamovací věty, ale otázky: Jak se 

jmenuje věta, která vyjadřuje přívlastek své věty řídící (hlavní)? 

věta vztažná - vedlejší věta, kterou připojujeme k větě hlavní vztažnou spojkou který nebo 

jenž (o nesprávném označení „který" a J e n ž " viz str. 186) 

větné členy hlavní - podmět a přísudek 

větné členy souřadné - na sobě nezávisí, ale týmž způsobem závisí na jiném členu, jsou 

souřadné a tvoří dohromady rozšířeny člen věty 

větné členy stejnorodé - definice či vymezení v učebnicích chybí, ale termín lze považovat 

za synonymum k termínu „větné členy souřadné" 

větné členy vedlejší - přívlastek, předmět, doplněk, příslovečné určení 

větný člen holý (jednoduchý) -je-li větný člen vyjádřen jedním slovem 

holý (jednoduchý) výraz - za holý výraz pokládá se: a) předložka se svý'm pádem, na př. na 

skále, pod stromem, b) sloveso se zvratným zájmenem, na př. česám se, hraji si, c) sloveso 

s pomocným slovesem býti, na př. šel jsem, budu jisti, bvl bych býval ztracen. 

větný člen isolovaný - člen, který chceme zvlášť silně zdůraznili, klademe někdy mimo větu 

(isolujeme jej). Např.: Frantík, ten už je někde za horami! je to pro nemocného člověka 

dobrodiní, taková návštěva! Ano, šlo o přenocování v svatovítském chrámě. 

větný člen rozvitý -je-li větný člen vyjádřen několika slovy 
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vstavka - definice či vymezení chybí, pouze informace: oddělujeme ji čárkami (Př. V září 

bývá život, zejména na lukách, velmi rušný.) 
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IV. ZÁVĚR 

1. SHRNUTÍ A KOMPARACE ZÍSKANÝCH POZNATKŮ 

Měšťanské školy byly v českých zemích zřízeny školským zákonem z roku 1869. 

Zanikly školským zákonem roku 1948. Počet měšťanských škol během tohoto období stále 

vzrůstal. Především v období první republiky, druhé republiky a protektorátu zde většina dětí 

plnila povinnou školní docházku. 

Název pro předmět český jazyk se v dobových legislativních i edukačních materiálech 

v průběhu sledovaného období měnil. Existoval název Jazyk vyučovací", „vyučovací jazyk 

s naukou o písemnostech", „vyučovací jazyk československý", „český jazyk". Změny v názvu 

souvisely také s dobovou politickou situací. 

Předmět český jazyk (případně „vyučovací jazyk") byl obsažen ve všech 

analyzovaných učebních osnovách pro měšťanské školy a vždy byl charakterizován jako 

předmět povinný. 

Hodinová dotace pro tento předmět se v průběhu vývoje také proměňovala. Počet 

hodin týdně se pohyboval okolo tří až pěti vyučovacích hodin. 

Obsah syntaktického učiva byl v učebních osnovách pro měšťanské školy vymezen 

různě. V obou sledovaných učebních osnovách (1907, 1932) byla převážná část syntaktického 

učiva soustředěna do první a druhé třídy měšťanské školy. 

Žák si měl během školní docházky na měšťanské škole ze syntaktického učiva osvojit: 

rozdíl mezi jednoduchou větou a souvětím; základní syntaktickou terminologii týkající se věty 

jednoduché (členy hlavní, rozvíjející; člen holý, rozvitý; přísudek, podmět, předmět, 

přívlastek, doplněk, příslovečné určení a jeho základní druhy); poznání členů věty 

jednoduché; základní syntaktickou terminologii týkající se souvětí (věta hlavní, věta vedlejší, 

souvětí souřadné a poměry mezi větami hlavními, souvětí podřadné, druhy vedlejších vět, 

souvětí složité a některé další termíny, které autoři zaváděli, např. obvětí); rozbor věty 

jednoduché i souvětí; modifikaci vět, například zkracování či rozšiřování vět. 
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Můžeme říci, že rozsah syntaktického učiva na měšťanských školách v letech 

1907-1939 odpovídal rozsahu učiva, který si mají osvojit žáci současných základních škol.134 

Pro studenty učitelství a pro učitele v praxi existovala v meziválečném období řada 

metodických příruček. Ne všechny byly kvalitními texty, mnozí autoři pouze přejímali a 

upravovali názory starší. V práci jsem analyzovala následující texty: E. Rufer: Speciální 

methodika jazykového vyučování pro kandidáty učitelství, od K. Nováka: „O vyučování 

jazyku českému na školách měšťanských1', „O vyučování mluvnickém na ústavech 

učitelských a školách středních", Náklady metodiky jazyka českého na školách národních 

pro kandidáty učitelství, od F. V. Autraty „Mluvnický rozbor vět, od T. Glose ,Metodiku 

českého jazyka pro školy obecně a měšťanské" a od autorů V. Komárka a F. Trávníčka 

„Mluvnické vyučování. 

Všichni didaktici se shodli na tom, že „větosloví" je třeba cvičit prakticky. Shodli se 

tedy na tom, že „příčinu neúspěchu vyučování skladby" je třeba hledat ve velkém množství 

teorie. Proto je, podle jejich názoru, třeba teorii ze syntaktického vyučování téměř odstranit, 

tj. nezahlcovat žáky různými definicemi a rozsáhlou terminologií. Důvod, který vádí E. Rufer, 

tedy že „učené Iheorie, jichž v praktickém životě nepotřebuje nikdy nikdo"n* nelze dnes 

samozřejmě přijmout. 

Skladbu považovali mnozí z didaktiků za střed mluvnického vyučování. Kladli důraz 

nejen na rozbor vět, který měl být jednotný, ale i na tvoření vět. Mnozí zdůrazňovali nutnost 

propojení syntaktického učiva s pravopisem (zvláště s interpunkčními pravidly) a slohovým 

vyučováním. S těmito požadavky lze jistě při dnešních požadavcích na integrovanost učiva 

zcela souhlasit. 

Metodická příručka E. Rufera je velmi orientována směrem k agramatismu Antonína 

Janů, sám Rufer opakuje jeho názory, ve své práci není tudíž příliš původní. 

Tomáš Glos se ve své metodice staví k některým Janovým názorům kriticky, odmítá 

myšlenku, že je možné mluvnické vyučování nahradit pouze praktickým výcvikem (tedy 

„mluvními cviky"), a říká, že soustavné mluvnické vyučování je nutné. 

Velmi rozšířená metodika Karla Nováka byla hodnocena v pozdější době spíše 

negativně, neboť podle J. Jelínka byla založena pouze na přejatých názorech a „čistý 

134 Vzdělávací program „Základní škola", MŠMT ČR, Frotuna, Praha 1996 
135 Rufer, E.: Speciální methodika jazykového vyučování, Kutná Hora 1905, str. 64 
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prakticismus", který je zde vyzdvihován, „nemohl dát příštímu učiteli teoretickým základ, bez 

něhož uvědomělá a tvořivá praxe není možná".136 

Také autorská dvojice „nejmladší" metodické příručky (Komárek, Trávníček) odmítala 

teoretický výklad syntaktického učiva a upozornila na potřebu „cvičit větosloví prakticky". 

Tito autoři upozornili především na nutnost, aby žáci pochopili logickou stavbu věty, poznali 

její myšlenku, aby tedy pouze mechanicky neaplikovali naučené poznatky. S tímto názorem 

lze dnes samozřejmě souhlasit. 

Pro školy měšťanské byly v období let 1918 - 1953 vydávány několikerý učebnice a 

mluvnice. Podrobný seznam s bibliografickými údaji uvádím v seznamu literatury a pramenů 

na konci práce. 

Ve své rigorózní práci jsem se zaměřila pouze na dvě učebnicové řady, které byly 

vdaném období nej vydávanější: Josefa Müllera „Učebnice jazyka českého s cvičebnici pro 

školy měšťanskéa autorské dvojice Ludmila Žofková - Bohumil Tožička „Pracovní 

učebnice jazyka českého pro školy měšťanské". 

Tyto učební texty více či méně vycházely ze středoškolské učebnice Jana Gebauera 

,Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelskéDalší analýza a komparace učebnic 

pro měšťanské školy a mluvnice Jana Gebauera budou předmětem mé doktorské práce. 

V závěru porovnávám učebnicové řady pro měšťanské školy Josefa Müllera a dvojice 

Ludmila Žofková, B. Tožička z několika pohledů. Zaměřím se na tyto okruhy: 

1. akceptabilita a komunikativnost textu, 

2. rozsah syntaktického učiva, 

3. práce s příklady a vzorovými větami, 

4. cvičení, 

5. terminologie. 

• akceptabilita a komunikativnost textu 

Rozsah syntaktického učiva byl dán osnovami. Ale vzhledem k tomu, že předválečné 

osnovy byly rámcové a stručné, měli autoři při tvorbě učebnic poměrně velké možnosti. 

Autoři, jak J. Müller, tak L. Žofková - B. Tožička, učivo dále rozšiřovali a doplňovali. 

136 Jelínek, J.: Nástin dějin vyučování českému jazyku v letech 1774 - 1918, SPN, Praha 1972 
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V obou učebnicových řadách najdeme přibližně stejný rozsah syntaktické látky. Odpovídaly 

učebním osnovám pro měšťanské školy z roku 1907 a 1932. Pouze výjimečně bylo učivo 

nepatrně upraveno, či zařazeno do jiného ročníku měšťanské školy, než navrhovaly osnovy. 

Už ve 30. letech 20. století, především v souvislosti se schválením nových osnov, si 

pedagogové a didaktikové uvědomovali nutnost přiměřenosti a srozumitelnosti učebního 

textu. Podrobněji o tom psal například Jaroslav Nykl v periodiku Škola měšťanská (jeho 

závěry jsem uvedla na str. 62). 

Autoři učebnic a mluvnic pro školy měšťanské při tvorbě textu počítali s konkrétním 

adresátem - se žákem měšťanské školy, tedy s dítětem ve věku 11-14 let. Můžeme říci, že 

obě učebnicové řady (Můllerova i Žofkové - Tožičky) v zásadě naplnily požadavek 

přijatelnosti a srozumitelnosti. V obou učebnicích je však možné nalézt definice či výklady, 

které nemusely být žákovi vždy zcela jasné a srozumitelné, například „věta vedlejší" - věta, 

která nemůže stát sama o sobě (Žofková, Tožička, I. díl, 1933, str. 89) nebo „přístavek" - je 

přívlastek, vyjádřený podstatným jménem, které má zpravidla také přívlastek (Müller, II. díl, 

1918). 

Autoři s žákem prostřednictvím učebnicového textu komunikovali, projevuje se to 

především ve formě pokynů k cvičením a úkolům (ty jsou u Müllera v 2. os. pl. např. 

„Určujte!" , u Žofkové v 2. os. sg., např. Napiš\). 

Výklad byl tedy podáván formou příkazů („Čti", „Určí, „Napiš") a návodných 

otázek, podle kterých měli žáci sami postupovat. To odpovídalo, především v učebnicích 

Žofkové - Tožičky, tzv. pracovní metodě, která byla do praxe zaváděna podle pedagogických 

zásad činné školy. Důraz byl tedy kladen na samoučení, na aktivitu a samostatnost žáků při 

vyučování a omezována byla úloha učitele. 

Výklad obvykle tvořilo pouze shrnutí nebo poučka na konci lekce (u Müllera 

„poučení", u Žofkové - Tožičky bez označení). Tento způsob vycházel z metody analyticko-

indukční. V pozdější školské praxi byl hodnocen spíše negativně, „.... takové krácení není na 

prospěch zřetelnosti a i didakticky je nevhodné. "I3? 

Akceptabilita učebního textu byla v obou analyzovaných učebnicových řadách 

porušena především v oblasti terminologie. Často byly použity termíny, které nebyly jasně 

definovány, ale které byly běžně používány. Některé definice, především u Žofkové, měly 

charakter tázací věty. Správné odpovědi na tyto otázky nebyly v učebnici uvedeny, a tak 

137 Mauser, P.: Poznámky k teorii učebnic českého jazyka. In: Sborník PedF UK, Filologické studie, Praha 1970, 
s. I62n. 
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v některých případech se žákovi mohl zůstat význam termínu nejasný (,Jak se jmenují věty, 

které mohou stát samy?; Které věty v souvětí by nemohly stát samy? ", I. díl, 1933). 

Při hodnocení prezentace učiva lze pozitivně hodnotit přehledné tabulky ve 3. a 4. díle 

„Pracovní učebnice jazyka českého" Žofkové - Tožičky a přehled učiva v tabulkách u J. 

Müllera v učebnicích vydaných po roce 1932. Další neverbální komponenty (jako obrazy, 

schémata, diagramy) nejsou téměř vůbec zastoupeny (výjimkou je 2. díl Pracovní učebnice). 

Relativně kvalitní orientační aparát (nadpisy, rejstříky, obsah) je v učebnicích Žofkové, 

Tožičky, v učebnicích J. Müllera pak v učebnicích vydaných po roce 1932. 

• rozsah syntaktického učiva 

Rozsah syntaktického učiva byl dán osnovami. Autoři, jak J. Müller, tak L. Žofková, 

však učivo dále rozšiřovali a doplňovali. V obou učebnicových řadách najdeme přibližně 

stejný rozsah syntaktické látky. Rozdíly ve způsobu výkladu jednotlivých syntaktických témat 

uvádím v průběhu analýzy učebnic. 

Od současného rozsahu učiva se však v některých výkladech liší. Zajímavý je 

například fakt, že v rámci poměrů mezi větami hlavními v souvětí souřadném autoři zmiňují 

pouze vztah „slučovací", „důvodový", „odporovací" a „výsledný" (tj. důsledkový), o poměru 

gradačním, disjunkčním a alternativním se vůbec nezmiňují. (Spojka „nebo" není vůbec brána 

v úvahu.) 

V této souvislosti je třeba také poznamenat, že rozsah syntaktického učiva 

prezentovaný v těchto učebnicových řadách více méně odpovídá současnému rozsahu učiva 

na základních školách. Dnes je však více pozornosti věnováno tvoření vět (základní informace 

o valenci) a textové stavbě. 

• práce s příklady a vzorovými větami 

Struktura obou učebnicových řad je více méně shodná. Základní jednotkou jsou v obou 

případech lekce, které se spojují do větších oddílů, kapitol. Charakteristickým metodickým 

rysem obou učebnicových řad byla práce s textem. Vycházelo se ze záměru předložit souvislý 

text (nebo izolované věty bez koherence), jako východisko induktivního výkladu, i 

z požadavku předvést jazykový jev v souvislosti. Většinou byly tyto texty / věty tvořeny 

samotnými autory učenice, někdy se objevují i umělecké texty (v obou učebnicových řadách). 

Porovnáme-li obsah těchto ilustrativních vět i vět ve cvičeních, můžeme říci, že se 

značně liší. Zatímco Žofková, Tožička používali srozumitelný jazyk a obsahy vět se 

204 



tematicky vázaly na oblasti, které byly žákům blízké a dobře pochopitelné (rodina, příroda, 

škola), Müller používal ne příliš živého jazyka a jako příklady uváděl většinou přísloví, 

pořekadla, pranostiky, takovým jazykem mluvil v té době jistě již málokdo. 

• cvičení 

Zvlášť důležitou částí lekcí byla cvičení. V obou učebnicových řadách se uplatnily 

nejrůznější typy. Cvičení nejsou u jednotlivých lekcí zastoupena rovnoměrně, naopak jejich 

počet je různý. Různá je také jejich délka, ale lze říci, že ta je úměrná a odpovídá délce 

cvičení v současných učebnicích. 

Z hlediska formy se v obou učebnicových řadách vyskytují jak cvičení písemná, tak 

ústní. V učebnicích J. Müllera převažují cvičení vyhledávací („Vyhledávejte otázkami...'1). U 

Žofkové-Tožičky pak především cvičení konstrukční („Tvoř věty... "). 

• terminologie 

Autoři se v terminologii od sebe odlišují. Obecně lze říci, že terminologie je značně 

rozkolísaná, pro vyjádření téže skutečnosti existuje hned několik termínů. 

Josef Müller ve svých učebnicových řadách (slučuji ty, které byly vydané před rokem 

1932, a ty, které byly vydané po tomto datu) použil přibližně 80 různých syntaktických 

termínů, Ludmila Žofková-B. Tožička použili přibližně 55 různých syntaktických termínů. 

Z tohoto číselného zpracování je jasné, že Müller používá rozsáhlejší terminologii. Uvážíme-

li však, že řada termínů je synonymních, pak můžeme říci, že rozsah terminologii v jeho 

učebnicích přibližně odpovídá rozsahu terminologii v učebnicích Žofkové-Tožičky. 

Detailnější analýza a porovnání obou glosářů bude předmětem doktorské práce. 

Jsem si vědoma toho, že uvedené téma je široké a nabízí další možnosti zkoumání. 

Především ve studiu dalších pramenů - učebnic, mluvnic a cvičebnic českého jazyka. Pro 

získání většího množství srovnávacího materiálu je samozřejmě nutné analyzovat větší počet 

učebních textů. V takovém případě by vyvozené závěry byly přesnější. 

Oblast vzdělávání českému jazyku poskytuje širokou nabídku dalších textů: 

písemných příprav učitelů na vyučovací hodinu, školních sešitů a dalších písemných úkolů 

žáků, které jsou dokladem toho, jak byly teoretické požadavky na výuku syntaxe realizovány 

v praxi. I ty, v rámci možné dostupnosti, by bylo vhodné podrobit analýze. 

Tato rigorózní práce je však převážně teoretického charakteru, snaží se zmapovat 

jednak výsledky dosavadního zkoumání, jednak podat přehled o tom, jak byla syntax 
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prezentována ve vybraných učenicích. Proto bude zkoumání toho, jak byla teorie realizována 

v praxi, předmětem mé doktorské práce. Jak jsem již uvedla, možností je mnoho a cílem této 

práce nebylo je všechny vyčerpat. 

Domnívám se, že cíle, které jsem stanovila na začátku této rigorózní práce, byly 

splněny. 

Zjistila jsem, že syntaktická jazyková témata byla zakotvena ve všech učebních 

osnovách vletech 1908 - 1948. Syntaktická témata jsou v osnovách postupem času 

v osnovách stále detailněji zpracovávána a upřesňována. Jestliže v roce 1908 bylo učivo 

navrženo jen v hrubých rysech, pak např. v osnovách z roku 1948 jsou zpracovány velmi 

detailně. 

Na základě zkoumání osnov z let 1907-1939 i na základě zkoumání učebnic jsem 

zjistila, jaký byl rozsah syntaktického učiva v jednotlivých ročnících měšťanské školy 

(detailněji viz tabulky v příloze). 

Porovnáme-li tyto osnovy (1907, 1932) mezi sebou a také se současnými platnými 

osnovami vzdělávacího programu „Základní škola", které jsou piatné od 1. 9. 1996, zjistíme, 

že požadavky na žáky stále narůstaly. Komparací těchto osnov s osnovami současně platnými 

dojdeme k závěru, že dnes jsou požadavky na zvládnutí syntaktického učiva nejvyšší. 

Závěrem lze říci, že výuce syntaxe byla v meziválečném období věnována značná 

pozornost. Skladba byla dokonce postavena do středu jazykového vyučování a všichni autoři 

toto učivo do svých učebnic hojně zařazovali. Syntaktickým tématům se vyučovalo v každé 

třídě měšťanské školy. Syntaktické otázky se řešily i v dobových metodikách a didaktikách. 

Při výuce syntaktického učiva se kladl důraz na pozorování jazyka, na metodu 

analyticko-indukční. Rozbor věty byl založen na poznání větných členů a skladebných dvojic 

pomocí tzv. otázkovací metody. Ačkoli byla pozdějšími lingvisty tato metoda hodnocena 

převážně negativně, je nutné říci, že vycházela z psychiky žáka a jeho znalostí o světě. 

Učebnice, především Žofkové - Tožičky, nezatěžovaly žáky vědeckými teoriemi, naopak 

podporovaly vztah jazykové teorie a běžné životní praxe. Pracovní učebnice Ludmily 

Žofkové a Bohumila Tožičky lze ve své době hodnotit jako nejlepší. 

Tyto učebnice jsou výborným zdrojem inspirací pro výuku syntaxe na současných 

základních školách. 
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2. SOUPIS UŽITÝCH ZKRATEK 

v 

C J - český jazyk 

ČJL - časopis Český jazyk a literatura 

ČR - Česká republika 

ČSR - Československá republika 

JUK - jednoroční učební kurz 

LN - Lidové noviny 

MŠ - ministerstvo školství 

MŠMT - ministerstvo školství a tělovýchovy 

MŠANO - ministerstvo školství a národní osvěty 

MŠO - ministerstvo školství a osvěty 

PedF UK - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

NPKK - Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze 

SPN - Státní pedagogické nakladatelství 

VMŠ-Věs tn ík ministerstva školství (1942 - 1945; 1953 - 1956) 

VMŠO - Věstník ministerstva školství a osvěty (1945 - 1948; 1953) 

VMŠANO - Věstník ministerstva školství a národní osvěty (1918 - 1941) 

VV - vedlejší věta 

ZŠ - základní škola 
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6. ANOTACE 

Základní údaje: 

jméno autora: 

název práce: 

místo zpracování: 

počet stran: 

počet příloh: 

Alena Novotná (rozená Bukvičková) 

Výuka syntaxe na měšťanských školách v první polovině 20. století 

Praha 
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Popis obsahu: 

Tato práce se věnuje problematice vyučování syntaxe na měšťanských školách 

vletech 1907-1939. 

Popisuje vývoj měšťanské školy jako takové, vývoj učebních plánů a osnov pro 

měšťanské školy ve vymezeném období. Řeší otázky, jaká byla pojetí výuky českého jazyka a 

jaké didakticko-metodické postupy navrhovaly tehdejší didaktiky a metodické příručky pro 

učitele. 

Především se tato práce věnuje analýze dvou učebnicových řad pro měšťanské školy 

autorů Josefa Müllera a autorského kolektivu Ludmila Žofková - Bohumil Tožička. 

Na základě obsahové analýzy je zjišťováno, jak byla syntaktická témata zakotvena 

v učebních osnovách pro měšťanské školy a jakým způsobem autoři učebnic a mluvnic 

syntaktické učivo v jednotlivých ročnících měšťanské školy prezentovali. 

Klíčová slova: 

měšťanská škola, učební osnovy, učebnice pro měšťanské školy, Ludmila Žofková, Josef 

Müller, F. V. Autrata, syntax, větosloví, věta, souvětí 
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I. třída 
měšťanské školv 

II. třída 
měšťanské školy 

III. třída 
měšťanské školy 

IV. třída (JUK) 
měšťanské školy 

1 1908 - Rozeznávat jednoduché a 
složené věty. 
- Jednoduchá věta zvláště. 
- Znaménka rozdělovači 
v souvislosti se skladbou. 

- Nacvičit i rozličné druhy a 
tvary jednoduché věty. 
- Jednoduché souvětí. 
- Interpunkce v souvislosti se 
skladbou. 

- Složené souvětí. 
- Nacvičiti interpunkci na tom, co 
bylo čteno a psáno. 

1932 - Jednoduchá věta. 
- Pojem souvětí, věty hlavní 
a vedlejší. 
- Povšechné poučení o 
interpunkci. 
- Žáci rozeznávají na 
jednoduchých příkladech 
větné členy. 

- Hlavní a vedlejší věta. 
- Podřadné a souřadné 
souvětí. 
- Zkracování vět 
přechodníkem. 

- Slovný a větný rozbor 
jednoduchých souvětí. 
- Interpunkce. 

- Rozbor složených souvětí. 
- Pořad slov ve větě. 
- Zvláštnosti v členění větném. 

1945 - Jednoduchá věta. 
- Větné členy a rozbor 
slovní. 
- Pojem souvětí. 
- Sloveso ve větě. 
- Shoda podle tvaru a 
smyslu; shoda podmětu a 
přísudku, shoda u 
přívlastku. 
- Základní znalost 
interpunkce. 

- Stavba věty jednoduché. 
- Větné dvojice. 
- Přísudek neslovesný. 
- Věty jednočlenné. 
- Doplnění učiva o 
rozvíjejících členech větných, 
zejména o přívlastku. 
- Pořádek slov ve větě. 
- souvětí souřadné a 
podřadné (pojem). 
- Souvětí podřadné. 
- Správné užívání spojek 
v souvětí. 
- Jazykový výcvik směřuje 
k správnému užívání 
nesložitých syntaktických 
útvarů. 

- Stavba věty jednoduché (přehled a 
doplnění učiva). 
- Souvětí souřadné. 
- Parataxe a hypotaxe. 
- Cvičí se dále interpunkce 
v souvislosti se souvětím souřadným 
a podřadný a s druhy a tvary slov ve 
funkci větné. 

- Opakování učiva o souvětí. 
- Odchylky ve větném členění řeči. 
- Souhrnné opakování o 
interpunkci. 

- Opakování a prohloubení učiva 
z nauky o větě, zejména se 
zřetelem k písemnému i ústnímu 
vyjadřování. 
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I. třída II. třída III. třída IV. třída (JUK) 
měšťanské školv měšťanské školy měšťanské školy měšťanské školy 

1948 - Druhy vět (podle obsahu). - Podrobnější poznávání vzájemných - Souvětí podřadné. - Shrnutí učiva o 
- Základní a rozvíjející členy větné, vztahů větných členů a jejich funkce ve - Vsuvky a věty vložené. větě, o souvětí a 
jejich funkce ve větě a vzájemné vztahy. větě. - Samostatné členy větné. interpunkci. 
- Určité sloveso a jeho základní tvary a - Opakování jednoduché věty. - Elipsa. - Pořádek slov a 
postavení ve větě. - Věty jednoduché a věty s podmětem - Vazby přechodníkové. vět. 

I - Věta jako nejkratší slohový celek. neurčitým. - Nej důležitější vazby - Opakování učiva 
- Větné dvojice; shoda, závislost. - Přísudek neslovesný. slovesné. o druzích vět, o 
- Větné členy holé, rozvité, rozšířené. - Doplnění učiva o rozvíjejících větných - Přehled a doplnění učiva o souvětí a 
- Základní členy větné: Podmět a členech: Slovesa s předmětem v genitivu, větných členech, zejména o interpunkci. 
přísudek. akusativu a dativu. Přístavek těsný a přívlastku hodnotícím a 
- Shoda přísudku s podmětem. volný. Shoda u přístavku. Doplněk určujícím, těsném a volném. 
- Věty s podmětem nevyjádřeným. vyjádřený jménem a podstatným jménem. - Stavba věty jednoduché. 
- Rozvíjející členy větné: Předmět, - Pořádek slov ve větě jednoduché. - Zápor ve větě. 
Příslovečné určení; určení místa, času, - Souvětí souřadné a podřadné - Poměr a spojování vět 
způsobu a příčiny slovesného děje. (rozlišení). v souvětí souřadné. 
Přívlastek; přívlastek shodný a - Souvětí podřadné se zvláštním zřetelem - Prohlubování znalosti 
neshodný, shoda u přívlastku. k užívání spojek. interpunkce. 
Doplněk; přídavná jména v doplňku. - Spojování vět v souvětí. 
shoda u doplňku. - Souvětí podřadné. 
- Pojem souvětí. - Interpunkce věty jednoduché a souvětí. 
- Přímá řeč. - Obměny souvětí 
- Obměňování jednoduché věty. 
- Stavba věty a základní znalost 
interpunkce. 
- Jasnost a přehlednost věty. 
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Vzdělávací program „Základní škola" - současné platné osnovy 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1996 - základní větné 
členy 
- rozvíjející 
větné členy 
- věta 
jednoduchá 
- souvětí 
- interpunkce v 
souvětí 

- druhy vět podle postoje 
mluvčího 
- otázky doplňovací a zjišťovací 
- věty dvojčlenné a jednočlenné 
(i s nevyjádřeným podmětem) 
- základní větné členy holé, 
rozvité, několikanásobné 
- vyjádření podmětu různými 
slovními druhy 
- vyjádření přísudku (slovesný, 

jmenný) 
- rozvíjející větné členy: 
přívlastek, předmět, příslovečné 
určení, přístavek, doplněk 
- seznámení s druhy vedlejších 
vět 

- věta jednoduchá a souvětí 
- druhy vedlejších vět 
- významový poměr mezi souřadně 
spojenými větami hlavními 
- souvětí souřadné: hlavní věty v poměru 
slučovacím, odporovacím, stupňovacím, 
vylučovacím, příčinném, důsledkovém 
- významový poměr mezi jednotlivými členy 
v několikanásobném větném členu 
- souvětí souřadné a podřadné 
- interpunkce v souvětí 

- věty podle postoje mluvčího 
- mluvnický zápor 
- věta jednoduchá a souvětí 
-skladební dvojice 
- shoda, řízenost, přimykání 
- věty dvojčlenné a jednočlenné 
- sponová slovesa 
- shoda přísudku s podmětem 
- přívlastek těsný, volný 
- doplněk a jeho zvláštnosti 
- věta hlavní a vedlejší 
- věta řídící a závislá 
- souvětí souřadné a podřadné 
- druhy vedlejších vět 
- druhy významového poměru mezi 
souřadnými spojenými větami nebo 
větnými členy 
- složité souvětí 
- řeč přímá a nepřímá 
- samostatný větný člen (oslovení, 
vsuvka, věta neúplná) 
- pořádek slov 
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