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Resumé 

Diplomová práce se věnuje zejména učebnicím občanské výchovy v období po roce 

1989 do současnosti. Uvádí rekapitulaci vývoje občanské výchovy jako 

vyučovacího předmětu a také vznik a vývoj vlastivědného přístupu. Obsahuje 

seznam všech učebnic občanské výchovy v tomto období s doložkou MŠMT 

pro použití na základních školách či víceletých gymnáziích včetně učebnic pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním tématem diplomové práce je 

analýza postavení vlastivědného učiva v současném základním vzdělávání se 

zaměřením na 2. stupeň a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. V této 

souvislosti je rekapitulována poslední významná kurikulární změna českého 

školství v podobě Rámcového vzdělávacího programu s důrazem na postavení 

vlastivědného učiva. Posledním cílem práce a současně její praktickou stránkou je 

identifikace a rozbor historické náplně vlastivědného učiva v současných 

učebnicích občanské výchovy, její komparace se současným stavem historického 

poznání a poukázání na časté historické nepřesnosti a stereotypy, které se 

v historických tématech vlastivědného obsahu učiva občanské výchovy vyskytují. 

Závěr je věnován snaze vyvodit ze závěrů práce doporučení využitelná při tvorbě 

učebnic občanské výchovy. 

Summary 

Regionalistic Issues in textbooks of Civic Education after 1989 

This thesis focuses on civic education textbooks in the period after 1989 to the 

present. It includes recapitulation of the development of civic education as school 

subject and of the regional approach too. Contains a list of all the civics textbooks 

authorized the Ministry of Education for use in primary schools and grammar 

schools, including textbooks for pupils with special educational needs. The main 

topic of this thesis is to analyze the status of regionalist curriculum in basic 

education, while focusing on the 2nd degree and equivalent years of grammar 

school. In this context, it recapitulated the last major curriculum change in the 

Czech education system in the form of general educational program with emphasis 

on the status of regionalist curriculum. The last purpose of the work and its practical 

aspect is the identification and analysis of the historical homeland of the current 
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contents of civics textbooks, its comparison with the current state of historical 

knowledge and pointing out the frequent historical inaccuracies and stereotypes, 

which are topics of regional history in the historical content of the curriculum of 

civics occur. The conclusion is devoted to recommendations which will be used in 

the creation of civics textbooks. 
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Úvod 

Didaktické zkušenosti učitelů v oblasti občanské výchovy, resp. ve výchově 

k občanství nejsou bohaté tak, jako v jiných předmětech, kupříkladu 

přírodovědných. Je to spojeno mimo jiné s výraznou společenskou a politickou 

změnou české společnosti na přelomu 80. a 90. let 20. století. Ani s vlastními 

tématy výchovy k občanství tak, jak je chápeme dnes, nemáme tak dlouhé 

zkušenosti, jak bychom si přáli. Svého času probíhaly diskuse o vlastním poslání a 

samozřejmě náplni občanské výchovy či jakékoliv jiné mutace tohoto předmětu. 

Smysl v nově se konstituující společnosti s výrazně akcentovanou pozicí občanství 

a s tím souvisejících potřebných znalostech, dovednostech a kompetencích byl 

obhájen a „občanská výchova“ či lépe prosazující se označení „výchova 

k občanství“1 vyšla z tohoto období spíše posílena. Větší nejasnosti však dodnes 

panují v problematice obsahu učiva. Výchova k občanství v sobě implicitně 

integruje nemálo mezipředmětových vztahů a širokých souvislostí a svým 

konkrétním obsahem tak zcela přirozeně zasahuje do dalších vzdělávacích oblastí či 

samostatných vyučovacích předmětů. Přesah je žádoucí a nutný, lze se však bavit 

o tom, do jaké míry a zda zbytečně není suplována náplň jiného předmětu.  

Základní oporou, vodítkem i pomocí v učebním procesu bývá jak pro žáky, tak 

i pro učitele učebnice, eventuelně jiná podobná forma učebního textu. i když právě 

výchova k občanství bývá jistou výjimkou.2 Jejich množství, pestrost, úroveň a 

kvalita většinou zaostávají za očekáváním. Je to dáno již samou povahou náplně 

výchovy k občanství. Zde nejde o exaktní předmět s téměř neměnnými vztahy a 

                                                 
1 Označení „Občanská výchova“ je patrně nejčastější dříve používaný název vyučovacího předmětu. 

V souvislosti se změnou významu a poslání předmětu se dnes prosazuje název „Výchova 

k občanství“, jak je obsaženo i v současném základním kurikulárním dokumentu RVP ZV viz 

nově pojatý vzdělávací obor s tímto názvem. V průběhu druhé pol. 20. st. se často objevoval název 

„Občanská nauka“, v meziválečné etapě i „mravouka“. Změna názvu od nauky, přes výchovu 

něčeho až k dnešnímu pojetí výchovy k něčemu zároveň symbolizuje změnu koncepce a poslání 

tohoto vzdělávacího oboru. V textu je nadále používán název korespondující s dobou příslušnou 

popisované problematice či konkrétním materiálem. V obecném významu a pro současný stav 

problematiky je používán autorem této práce již termín „výchova k občanství“. 
2 Křížová, Ivana a kol. Znalosti, dovednosti a postoje čtrnáctiletých žáků v oblasti výchovy 

k občanství. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, nakladatelství Tauris, 2001, str. 85. Více 

k tomuto tématu viz kapitola 3. 
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skutečnostmi, proto učební text nemůže být ani takto postaven. Jde tak vždy 

o konkrétní výběr témat, textů, návodů a doporučení, zkrátka o celou autorovu 

koncepci předmětu. Na druhou stranu v sobě logicky obsahuje mnoho poznatků a 

faktů z různých vědních a společenských oborů. Často je příliš patrná tendence 

jednostranného zaměření daného vlastní odborností autora či autorů učebnice. Zde 

pak bývá faktografická stránka obsahu příliš hluboká a podrobná na úkor vztahové a 

významové složky učiva ostatních odborností. Autoři přirozeně nebývají odborníky 

na celou škálu zastoupených oblastí a zde se dostáváme k dalšímu častému neduhu 

učebnic interdisciplinárních oborů a předmětů. Často dochází k mechanickému 

přebírání interpretace faktů, která je nepřesná či z pozice konkrétního oboru již 

překonaná. Tím dochází k nežádoucí fixaci nepřesností a stereotypů u žáků a tím 

přeneseně i ve společnosti. Většina lidí ve společnosti se s velkou částí toho, 

co slyšela na základní škole, již nikdy v procesu vzdělání nesetká a to ani v případě 

pokračování na střední škole (dnes předpokládané) či dokonce na škole vysoké. 

Buď tedy dále ve svém vzdělání z jakéhokoliv důvodu nepokračují, či se věnují 

zcela jinému oboru, který přirozeně nemá přesah do všech ostatních oblastí lidského 

vzdělání. Předpokládáme-li, že mnoho zjednodušených a účelově upravených 

interpretací ze školního prostředí se bez dalšího vysvětlení stávají často základem 

pro neopodstatněná tvrzení, přesvědčení, nálady a někdy dokonce činy, je tu tak 

v zárodku znemožněno splnění některých z výchovně-vzdělávacích cílů výchovy 

k občanství. Zvláště patrné je to v případě historie, konkrétně národních dějin, které 

jsou v jisté formě přirozeně součástí vlastivědného učiva a tedy i předmětem zájmu 

výchovy k občanství. Autoři učebnic občanské výchovy bývají málokdy vzděláni 

v oboru historie a lze tak předpokládat, že přes nejlepší vůli se občas nevyvarují 

v jakémkoli ohledu nevhodného postupu v historické náplni učiva občanské 

výchovy. 

Motivací pro tuto práci kromě výše uvedených postřehů je také vlastní zkušenost 

autora této práce, neboť sám je kromě oboru Občanská výchova, resp. Základy 

společenských věd studentem oboru Historie a navíc již sám několik let vyučuje 

na 2. stupni základní školy i na škole vysoké. Prošlo mu rukama větší množství 

učebnic různých předmětů a oborů, z nichž pro tuto práci jsou relevantní zejména 

učební materiály občanské výchovy, dějepisu a zeměpisu. Právě a především tyto tři 

složky v sobě integruje oblast lidského vzdělání, kterému říkáme vlastivědné. 

Z výše uvedených důvodů bude akcentována složka historická, resp. oblast 
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národních dějin, která se ukazuje jako důležitá oblast, zastoupená takřka bez 

výjimky v učební náplni dalších států, které mají výchovu k občanství zařazenu 

ve svých kurikulárních dokumentech.3 na této oblasti bude proveden pokus 

o identifikaci a analyzování historických stereotypů a nepřesností, které se 

v současných učebnicích občanské výchovy vyskytují. 

Učebnice je dle dostupných údajů stále pokládána za nejdůležitější pomůcku 

vzdělávacího procesu nejen v České republice. Jejich tvorba je poměrně 

komplikovaný proces a bohužel ne vždy vede k nejlepším výsledkům. Je s podivem, 

že zatímco v některých dalších státech s vyspělou a rozvinutou vzdělávací tradicí se 

řada institucí věnuje teoreticky i prakticky procesu tvorby, recenze, schvalování a 

využívání učebnic ve výchovně-vzdělávacím procesu, v naší zemi žádná taková 

neexistuje.4 V 90. letech proběhl v oboru školních učebnic živelný a 

nekoordinovaný vývoj v souvislosti s potřebou škol, společenskou objednávkou a 

možností soukromého podnikání v této dosud státem ovládané oblasti. Znamenalo 

to na jednu stranu celkem pestrou nabídku učebnic snad všech předmětů včetně 

specializovaných pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a svobodnou 

volbu pro školy a jejich učitele. Z jiného pohledu se však na trh dostalo mnoho 

nevyhovujících materiálů, z nichž se čerpá dodnes a podporuje se proces 

mechanického přejímání nepříliš šťastných formulací a interpretací. Důkazem toho 

je i časté poukazování učitelů všech stupňů škol na nedostatečnou kvalitu a úroveň 

učebnic. Tato práce si tak ve světle výše uvedeného klade za cíl být skromným 

příspěvkem ke stavu učebnic a jejich budoucímu vývoji v českém školství. 

 

                                                 
3 tamtéž, str. 78 
4 Průcha, Jan. Učebnice: teorie a analýza edukačního media. Brno: PAIDO, 1998. 
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1 Vývoj postavení Občanské výchovy v českém školství 

Přestože objektem zájmu této práce je vlastivědné učivo, zejména jeho historická 

složka, je nezbytné nejprve přiblížit alespoň stručně vývoj a proměny výuky 

Občanské výchovy v českém vzdělávacím systému až do jeho současné reformy 

spojené s významnou kurikulární změnou, neboť pozornost bude soustředěna 

na vlastivědné učivo obsažené právě v učebnicích tohoto předmětu či nově 

vzdělávacího oboru či oblasti. Občanská výchova či Výchova k občanství nebyla a 

není pochopitelně jediný předmět základní školy, kde je vlastivědná složka 

zastoupena. Zvláště v novém pojetí vzdělávacího systému nelze takto striktně 

rozlišovat „pole působnosti“ jednotlivých vzdělávacích oborů a z nich 

vycházejících vyučovacích předmětů. i proto je třeba na začátek zmínit některé 

důležité změny v přístupu k významu občanství a výchově k němu tak, jak se 

promítaly do podoby státního vzdělávacího systému. Navíc bude patrné, jak je 

vlastivěda a výchova k občanství spojena od počátků systematického vzdělávání co 

do obsahu i výchovných a vzdělávacích cílů. 

1.1 Pohled do minulosti aneb škola a občanská výchova před r. 1989 

Vznik a vývoj pojmu občanství, pozice občana a vývoj jeho práv je dlouhý 

historický proces, mající počátky ve starověkých řeckých „polis“. Proměny chápání 

občanství v průběhu staletí byly výrazné a význam často velice odlišný od moderní 

doby. Bouřlivý společenský vývoj konce 18. století v podobě americké a v rychlém 

sledu pak francouzské revoluce prosadil myšlenku občanství mezi široké vrstvy 

obyvatel (především měšťanské) nejen zmíněných zemí a dal jim praktickou 

podobu v nabourání stavovského rozdělení společnosti a feudálního systému 

správy. Proces emancipace třetího a později dokonce čtvrtého stavu ústil ve změnu 

společenského systému zdola.5 Úzce souvisel se změnou myšlení tak, jak ji přinesl 

osvícenský názor na svět. Myšlenka občanství je úzce spojena s principem rovnosti 

                                                 
5 Třetím stavem bylo od dob francouzské revoluce označováno měšťanstvo a příslušníci inteligence, 

tedy ne šlechta a duchovenstvo, kteří tvořili první a druhý stav. V průběhu 19. století s pokračující 

průmyslovou revolucí a zavedením prací v továrnách se začala vyčleňovat početná třída dělníků, 

která začala být označována jako čtvrtý stav. Její zájmy a požadavky se zejména na konci 19. a 

počátku 20. století naprosto nekryly se zájmy třetího stavu.  
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občanů mezi sebou navzájem a před státní mocí a s osobní svobodou. To však 

vyžaduje zájem a účast na věcech veřejných, dostatečnou informovanost a zájem 

o své okolí, region, vlast. To vše v důsledku vede k schopnosti samostatného 

rozhodování a aktivní roli ve správě obecních věcí zejména. Implicitně je v těchto 

myšlenkách obsažen požadavek a nutnost vzdělání a možnosti vzdělávání, bez 

kterých nelze těchto výstupů dosáhnout. V tomto úhlu pohledu pak klíčovou úlohu 

hraje výchova k občanství a vlastivěda, ať už je obsah těchto oblastí vzdělání 

v jakékoli podobě. 

V našich zemích však výrazné emancipaci zdola, ústící v prosazení občanského 

principu, předcházel panovnický zájem o vzdělávání širších vrstev obyvatelstva, a 

to z ryze praktických důvodů. Pod vlivem osvícenské ideologie a prosazování 

odbornosti, specializace a vyšší efektivity ve věcech praktických, zejména správě a 

fungování státu, byla zaváděna povinnost vzdělávat se a objevují se první formy 

učebních plánů a osnov. Tento proces je spojen se jmény českých panovníků Marie 

Terezie a Josefa II.6 Cílem vzdělání však bylo vychovat „ ukázněného, poslušného, 

pokorného a mravného občana“ a v tomto smyslu byla zdůrazňována mravní 

výchova s prvky výchovy občanské.7 o samostatnosti, právech a podílu na správě 

věcí veřejných zde nenajdeme ani stopu. Motivace pro zavedení vzdělání 

pro nejširší vrstvy obyvatel tedy byla při procesu vedeném shora a zdola 

diametrálně odlišná, přesto ve svém důsledku vedla ke stejnému výsledku – vzniku 

systematického vzdělávání a povinnosti jedince se ho účastnit.  

Kromě výuky základní gramotnosti se vyučuje přírodopisné, dějepisné a také 

zeměpisné učivo o habsburské říši a blízkých krajích, které se souhrnně označuje 

jako „reálie. Zde se formuje pojetí pozdější vlastivědy tak, jak byla chápána a učena 

v průběhu 19. století. Obsah učiva byl výrazně tvořen a formován osobností učitele, 

jejím rozhledem a zejména původem. Přirozeně se tak obsah dějepisný a zeměpisný 

v různých školách soustátí zaměřoval na místní a národnostní úroveň, více než 

na upevňování „rakouské“ identity.  

                                                 
6 v roce 1774 byl vydán Všeobecný školní řád pro německé hlavní, normální a triviální školy 

ve všech císařsko-královských dědičných zemích. Byl to výsledek práce opata Ignáce Felbigera, 

osloveného za tímto účelem Marií Terezií. Ten současně sepsal tzv. Knihu metodní, která řešila 

jak praxi vyučovacího procesu, tak přípravu učitelů.  
7 Válková, Jana. Kurikulum výchovy k občanství v primární škole. Praha, 2002. Disertační práce 

na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, s. 74. 
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Školství v českých zemích prodělalo další významné změny až v druhé pol. 19. st. 

Pod vlivem revolučních událostí let 1848/49, následujícího absolutismu let 50. a 

krize habsburského státu pod vlivem mezinárodních i domácích událostí 60. let se 

proměnil politický systém říše i jeho správa a vznikla obecní samospráva. Tyto 

události spolu s modernizací společnosti měly zásadní dopad do všech oblastí 

lidského konání, podrobnější vysvětlení však není účelem této práce.  

Výrazně se také změnily požadavky na obsah a kvalitu vzdělávání. Dosavadní 

vzdělávací systém fungující takřka sto let byl „Velkým říšským zákonem“ roku 

1869 zrušen, nahrazen zcela novým a vznikl systém obecních a měšťanských škol. 

Proces byl spojen mj. se sekularizací školství, což mělo výrazný dopad 

na vzdělávací obsah učiva, zejména položení většího důrazu na složku vzdělávací 

oproti funkci výchovné. Vlastivědné učivo nadále zůstalo ve školních osnovách a 

bylo plněno množstvím faktografie a učeno nazpaměť. Současně sílilo prosazování 

národnostního principu, odklon od náboženství a zájem o národní dějiny spolu 

s vlastivědou regionu. Oficiální cíl vzdělávání však stále hovořil o výchově řádných 

a poslušných lidí a občanů, preferující státní zájem a vlastenectví, myšleno 

samozřejmě Rakousko-Uherské. Praxe však byla již výrazně jiná, preferující 

národní hledisko. 

Pokusy o zavedení samostatného předmětu občanské výchovy byly patrné zejména 

v r. 1915 při úpravě učebních plánů a osnov z roku 1874, resp. 1883. Snaha nebyla 

úspěšná, ale došlo k zavedení samostatného vyučovacího předmětu „vlastivěda“ 

do učebních osnov. Prosazení tohoto předmětu zaměřeného především na již 

zmíněné „reálie“ bylo jedním z důsledků sílícího požadavku po národní výchově. 

Ostatně v osnovách z roku 1915 je již jako základní výchovný princip stanoven 

„princip národnosti“.8 Reálie a mateřský jazyk byly středem vzdělávacího obsahu 

na obecních školách. Občanská výchova byla integrována do dalších předmětů. 

Samostatný vyučovací předmět pod názvem „Občanská nauka a výchova“ se 

objevuje v československém školství od školního roku 1923/24 jako předmět 

povinný na všech obecných školách, resp. ľudových na Slovensku a dále školách 

občanských. Je realizací nové oblasti vzdělávání se stejným názvem. Stalo se tak 

                                                 
8  Učebná osnova obecných škol osmitřídních s českým jazykem vyučovacím v království českém, 

s. 6 
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na základě tzv. „Malého školského zákona“.9 Obsah nového předmětu „Občanská 

nauka a výchova“ (dále jen ONV) dle Malého školského zákona tvořily „základní 

poznatky o státě československém, o státních formách a zřízeních vůbec a 

československé zvláště, o zařízeních života hospodářského, sociálního, politického 

a kulturního (…) Občanská výchova má býti výchovou k demokracii, k lásce 

k národu, ke vzájemné snášenlivosti, úctě a lásce….“.10 Formulace cíle ONV se 

dále týká především rozjitřených národnostních a náboženských sporů. Smyslem 

zdůraznění uvedené pasáže je poukázat na zásadní postavení vlastivědné složky 

v cíli celého, tehdy nově zavedeného předmětu. Je pochopitelné, že mladý, 

na demokratickém principu se právě konstituující stát kladl na výchovu 

k demokracii a občanství s vyzvednutím aktuálního stavu velký důraz, neboť 

s těmito hodnotami „stál a padal“. Předmět byl vyučován dvakrát týdně a zahrnoval 

širokou škálu učiva obsahující státoprávní, národohospodářskou, sociologickou a 

politologickou tématiku a v neposlední řadě i otázky zodpovědnosti za přírodu.11 

Přístup k učebním osnovám byl na svou dobu velmi moderní, zahrnoval tzv. 

„cvičení“, kterými se rozumělo pořádání exkurzí, výletů, her, návštěv úřadů atp.   

Těžiště vzrušených debat pedagogů se přesunulo z existence a postavení vlastivědy, 

jako těžiště výchovy národní, k debatám a smyslu a obsahu nového předmětu. 

Příznačné pro změnu státních a společenských poměrů s důrazem na demokratizaci 

a republikánství je formulování cíle ONV, která má „ (…) vésti k republikánské 

výchově občanstva československého tak, aby každý bez rozdílu (…) schopen byl 

pochopiti nejen svá občanská práva, nýbrž i svoje povinnosti k republice 

Československé, jíž je občanem“.12 Již se zde nemluví o mravnosti a poslušnosti, 

                                                 
9 Tzv. „Malým školským zákonem“ je myšlen zákon Republiky Československé „č. 226/1922 

Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských – tzv. malý školský 

zákon.“ Předpis upravil školství v celé republice. Především prodloužil povinnou dobu školní 

docházky na 8 let na celé území ČSR, podpořil rozšíření sítě mateřských škol apod. Stanovil a 

velmi omezil úlevy ze školní docházky, potvrdil zrušení povinného celibátu učitelek a mnoho 

dalších dílčích změn. Také upravoval záležitosti církevních škol a výuky náboženství. Kromě 

Občanské nauky a výchovy zavedl nově ještě předmět „ruční práce“ pro chlapce a obnovil 

tělesnou výchovu pro dívky. 
10 Piťha, Petr a kol. Úvod do výchovy k občanství. Praha: Orbis, 1992. str. 10. 
11 tamtéž, str. 12 
12 Válková, Jana. Kurikulum výchovy k občanství v primární škole. Praha, 2002. Disertační práce 

na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, s. 86. 
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ale o právech a povinnostech občana, což představuje středobod výchovy občana 

v demokratickém státě do dnešní doby a reforma českého vzdělávacího systému 

(viz kapitola 1.5) to jen potvrzuje. 

Stává se výrazně integračním faktorem učiva základní školy na místo vlastivědy, 

která omezuje svůj obsahový záběr a tak část svého výchovného cíle přenechává 

právě jí. Vlastivěda, kromě přestávky v 50. letech 20. století (viz později), se 

přesunuje pouze na 1. stupeň, kde působí jako integrační předmět a příprava 

pro výchovu k občanství a další předměty na druhém stupni.  

Obsah učiva ONV zahrnul i morální a etická témata, která byla dříve doménou 

výuky náboženství. Příliš se nemění ani základní tematické okruhy obsahu učiva. 

Nechť čtenář porovná níže uvedená témata s obsahem vzdělávacího oboru Výchova 

k občanství v současném Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání 

(dále RVP ZV). Základem ONV je vedení žáka k lásce k rodině, lidem, přírodě, 

vlasti, výuka základních znalostí o obci a jejím fungování a životě. K tomu 

přistupuje výchova k toleranci, solidaritě, k občanskému zájmu a vlastenectví, 

pracovitosti a úctě k práci, lásce k poznání, všímání si rozdílů a společných 

vlastností lidí, úctě ke státním symbolům, dále učení o státních a občanských 

zařízeních.13 RVP formuluje jednotlivá témata detailněji a navíc do obsahu učiva 

přistupuje evropský a globální rozměr. Další opravdu zásadní rozdíly ale nejsou 

patrné. 

Přes dílčí peripetie si ONV udržovala svou pozici a zaměření a postupně byla 

akceptována v běžné výuce a patrně plnila své stanovené cíle, jak uvádí Válková 

ve své disertační práci.14 

Události 2. světové války přerušily vývoj a chod vzdělání v českých zemích, 

vzbudily však výrazně vztah k národní historii a slavným postavám českých dějin 

více než obvykle. Historický rozměr byl přítomen ve výchově k občanství vždy a 

propojoval ji na jedné straně s vlastivědou, na druhé straně s historií v celé své šíři. 

Lze však říci, že po uskutečnění národních ambicí po první světové válce plnil 

historický obsah ONV jiný účel, zaměřený do současnosti a více se přibližoval 

dnešnímu pojetí. Během okupace a po 2. sv. válce pohled do minulosti poskytoval 

                                                 
13 Válková, Jana. Kurikulum výchovy k občanství v primární škole. Praha, 2002. Disertační práce 

na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
14 tamtéž 
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naději do budoucna a byl oporou v těžkých chvílích jednotlivců i celého národa. 

V takových chvílích se historie pojímá selektivně, bez kontextu a vyzdvihuje, či 

upravuje významné státní a národní okamžiky, často velmi nekriticky. Jsou 

akcentovány emocionálně silné momenty a hodnocení prováděno pod jejich vlivem. 

Tento trend přetrval a na školní úrovni (nikoli na úrovni odborné) byl přítomen 

po celou éru komunismu. Je patrný i v poválečných formulacích cílů občanské 

výchovy, které hovoří o pevnosti, hrdosti, vlastenectví, dokonce o přináležitosti 

ke Slovanům. O praktických aspektech, či právech a povinnostech občana 

neslyšíme nic. Logicky odpadá i morální apel na toleranci k jinému smýšlení a 

národnosti.  

Ve školních osnovách je zdůrazňována vazba na historii a přibývají čerstvá témata 

spojená s válečnou zkušeností jako obrana vlasti a její bezpečnost, čs. armáda 

na různých frontách, budování nového státu, obětavost, pracovní nadšení atd. Posun 

cílů a obsahu učiva ve svobodných poválečných letech 1945 – 1947 vlivem 

zkušeností z okupace a války se ještě zvýraznil po další společenské změně 

v Československu po roce 1948. Dominujícím významem se stala výchova 

k politické loajalitě a výchova jako legalizace a obhajoba společenského 

uspořádání. Proto také osnovy nespočívají již valnou částí na učiteli a jeho 

kreativitě a aktivitě, ale jsou dopodrobna rozpracovány až na úroveň témat 

jednotlivých hodin. Nastával výrazný nesoulad mezi zkušeností žáků 

z mimoškolního prostředí a  učivem občanské výchovy.  

Legislativně byly nové poměry ve školství zavedeny Zákonem o jednotné škole 

v dubnu 1948, který zaváděl jednotnou nediferencovanou školu, tedy pro všechny 

stejnou bez ohledu na jejich vzdělávací potřeby.15 Měnil kompletně strukturu 

vzdělávacího systému, včetně předmětů a jejich vzdělávacích obsahů. Společenská 

objednávka v případě občanské výchovy rezignovala na etický rozměr a nahradila 

jej ideologicko-politickým. Občanská výchova jako předmět zmizela a byla 

nahrazena předmětem „politická výchova“. Škola se stala politickou institucí 

                                                 
15 Dne 21. 4. 1948 vstoupil v platnost zákon č. 95/1948 Sb. o základní úpravě jednotného školství. 

Myšlenka jednotné školy byla starší, objevovala se již před první světovou válkou, ale ve smyslu 

sjednocení organizačně různých stupňů školní výchovy. Jednotnou školu ve smyslu citovaného 

zákona prosazovali zejména komunisté v čele s ministrem školství Zdeňkem Nejedlým. Ostrý 

politický zápas byl veden již od roku 1945 o diferencovanou, či nediferencovanou jednotnou 

školu. Zákon také prodlužoval povinnou školní docházku. 
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vychovávající politicky uvědomělé občany lidově-demokratického státu, ochránce 

vlasti, zastánce pracujícího lidu a socialismu. Později se vrátil starý předmět, ale 

s novým obsahem.16 

Je třeba říci, že každá vzdělávací osnova je jistou realizací společenské objednávky 

s cílem formovat a vychovávat žáky žádoucím směrem nejen v obecné mravní 

rovině, ale i ve velmi konkrétní společenské a politické rovině, včetně států 

demokratických. Jistý nesoulad mezi učeným ideálem (např. fungování 

demokratických institucí) a životní praxí je také přítomný v každé době. Období 

první republiky ani současnost nejsou výjimkou. Přesto je mezi těmito obdobími a 

komunistickou érou zásadní rozdíl. Výchova k občanství ve smyslu připravování 

na negativa a pozitiva života v demokratickém státě nahradil v podstatě diktát 

občanovi ve smyslu: „takto to je, takto to dělej. Souhlasíš-li – je to samozřejmost, 

nesouhlasíš-li, nikde to neříkej, nebo se nediv“. Nediskutovalo se o problémech a 

úskalích společnosti. Ideologický rámec byl uzavřený, nedával a neměl dávat 

prostor pro jiný výklad. Logickým důsledkem bylo opuštění výchovy 

k angažovanosti občana a k jeho ovlivňování veřejných záležitostí. To vše vedlo 

nakonec k neplnění základních cílů předmětu ani v dřívější podobě, ani tak, jak 

definovaly osnovy po roce 1948. Jako výchova k občanství na základní škole 

přestaly pochopitelně plnit svou funkci i další společenskovědní disciplíny 

na vyšších vzdělávacích stupních, nebo byly dokonce likvidovány (např. 

sociologie). 

I v této etapě školství zůstala občanská výchova až na období 50. let 20. st., kdy 

byla nahrazena politickou výchovou, samostatným předmětem, navazujícím 

na vlastivědu na prvním stupni ZŠ. Obsah byl však zcela jiný. Vlastivěda jako 

samostatný předmět byla sice zrušena v roce 195317 při již zmíněné revizi školské 

reformy ve smyslu jednotné školy z roku 1948 (podobně jako psaní (!)), ale již roku 

196018 při další změně nevyhovujícího vzdělávacího systému byla obnovena.  

                                                 
16 Vališová, Alena, Kasíková, Hana. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, 

s. 85. 
17 Zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů z 24. dubna 1953 s cílem mj. zajistit 

v krátké době pro většinu dětí úplné jedenáctileté střední vzdělání; zkracuje dobu povinné školní 

docházky na 8 let, ruší některé tradiční předměty 1. stupně a přesouvá tam předměty ze stupně 2. 

18 zákon č. 186/1960 Sb. o soustavě výchovy a vzdělávání, opět došlo k prodloužení školní docházky 

na 9 let (základní devítiletá škola) a v některých věcech k návratu z roku 1948 
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Problém dvojí morálky, protikladu veřejné a soukromé sféry, změny či absence 

hodnot atp. je diskutován a řešen v mnoha konkrétních pracích a veřejné i odborné 

diskusi a dále v této práci nebude zmiňován. Praxe byla samozřejmě různá a mnoho 

vyučujících plnilo předepsané osnovy po svém. Osobně pamatuji na ZŠ před rokem 

1989 povídání o československých prezidentech včetně T. G. Masaryka a ukázku 

jejich školních portrétů, stejně jako o nežádoucích osobách literárního a kulturního 

života.  

Pro účely této práce je klíčové uvědomit si těsnou souvislost teoretickou, praktickou 

i historickou mezi vlastivědou a výchovou k občanství, kdy se stejný obsah a cíle 

současně objevovaly v obou těchto oborech vzdělávání. Současně oba propojoval 

dějepis, konkrétně oblast národní historie jako základní kámen společenskovědního 

vzdělávání již od 19. století a úzce související s naším kulturním, národním a 

státním vývojem do dnešní doby. 

1.2 Přehled vývoje výchovy k občanství po roce 1989 

Po převratných událostech přelomu let 1989/90 vyvstala jednoznačná potřeba 

změnit dosavadní systém vzdělávání. Došlo k celé řadě změn v oblasti vzdělávací 

politiky. Legislativně zakotvil změnu vzdělávací soustavy nový školský zákon19, 

který mj. zaváděl právní subjektivitu škol, zavedl soukromé střední vzdělávání vč. 

církevních škol, zaváděl víceletá gymnázia a různé typy středních odborných škol, 

rozvoj nastal ve speciálním školství pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami atp. Přesto zůstala jednoznačná kontinuita se systémem před rokem 1989, 

mj. i v jednotlivých typech školských zařízení tvořících školský systém.20 v oblasti 

vzdělávacích obsahů a konkrétního učiva byl jasný úkol odstranit nežádoucí a 

nevhodná společensko-politická témata, fakta a tendence. Již tak jasné nebylo, jak 

se vydat dál. Započaly mnohačetné diskuse na odborné i veřejné úrovni o smyslu, 

poslání, formě a obsahu vzdělávání. V oblasti výchovy k občanství bylo možno 

                                                 
19 Zákon č. 171/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a 

středních škol (školský zákon) 
20 Vališová, Alena, Kasíková, Hana. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, 

s. 88. 
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uvažovat o několika cestách, z nichž každá měla svá pozitiva i negativa a především 

početnou řadu zastánců i odpůrců. Možné cesty lze formulovat takto:21  

• navázat a obnovit tradice první republiky a snažit se obnovit kontinuitu 

• zachovat dosavadní vzdělávací programy a pouze odstranit nežádoucí témata 

a ideologicky ovlivněná fakta 

• nově konstituovat tuto vzdělávací oblast jako výuku demokratických ctností 

ve smyslu plurality názorů a skutečného sociálního prostředí žáka 

• převzít zahraniční modely a programy 

 

Tyto možnosti lze vztáhnout nejen na výchovu k občanství, ale v podstatě na celou 

oblast základního vzdělávání. Situace připomínala etapu 20. let a debatu o poslání 

školy. Současně došlo k rozvoji mnoha alternativních pedagogických koncepcí od 

lehkých úprav po naprosto revoluční změnu pojetí výuky a vzdělávání. Dokonce se 

objevila polemika mezi povinností školní docházky a povinností vzdělávat se, která 

vedla až k úvahám o odstátnění vzdělávacího systému a ponechání odpovědnosti za 

způsob, úroveň a druh vzdělání zcela na žákovi, resp. jeho rodině.22 Praxe první 

republiky byla však v pozitivním i negativním smyslu pestřejší. Praktické kroky 

ve způsobu výuky a její organizaci po roce 1989 nebyly tak revoluční.  

V roce 1995 byl vytvořen Standard základního vzdělávání (dále SZV) jako základní 

dokument českého školství, na jehož základě měly být tvořeny vzdělávací 

programy. Jeho vzniku však předcházel projekt a vzdělávací program „Obecná a 

občanská škola“ prof. Piťhy, a částečně také projekt „Národní škola“, který byl 

dodatečně přizpůsobován. Zbývající oficiálně schválený vzdělávací program 

(kromě řady alternativních)23 pro základní školu, dle kterého probíhala výuka 

na většině základních škol až do zavedení RVP v roce 2007, již vznikl na základě 

existujícího SZV. Oficiálně schválené vzdělávací programy pro základní vzdělávání 

tak byly tři a nesly pojmenování „Občanská škola“ (pro 1. stupeň „Obecná škola“), 

„Základní škola“ a Národní škola“.  První je zaměřen pouze na 2. stupeň, který 

                                                 
21 Štech, S., Kalous, J., Válková, J. Občanská výchova v českých základních školách. Praha: ÚVRŠ, 

1997. s. 37. 
22 Kolektiv autorů. Vzdělávací program Obecná škola 6. - 9. ročník, s platností od 1. 9. 1997. s. 45. 
23 základním školám byl dán prostor pro tvorbu vlastních programů vázaných na schválení MŠMT, 

ale možnost využila jen malá část škol. 
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navazuje na tzv. „školu obecnou“, ostatní dva jsou pak zaměřeny na žáky od 1. 

do 9. třídy, tedy celou základní školu.  

1.2.1 Vzdělávací programy pro základní vzdělávání před 

zavedením RVP 

Všechny zmíněné vzdělávací programy vykazovaly mnoho společného. Především 

byla patrná snaha obrátit pozornost k žákovi a jeho osobnímu rozvoji ve všech 

složkách jeho osobnosti. Promítá se tu tendence neuzavírat žákovi cestu 

vzdělávacím systémem a netlačit ho předčasně k rozhodnutí o jeho další vzdělávací, 

popřípadě profesní dráze. Posunutí věku klíčových rozhodnutí je dnes obecným 

trendem nejen u nás, ale v celé Evropě a je v souladu s požadavky odborníků 

na vývoj a psychologii dítěte a dospívajícího. Společná je dále snaha diferencovat 

jednotný vzdělávací program různými způsoby, jako jsou volitelné předměty, 

disponibilní hodiny atp. K naplnění vzdělávacích cílů mohou vést různé způsoby a 

strategie. S tím souviselo i ponechání prostoru pro vlastní aktivitu školy ve skladbě 

a konkrétním obsahu předmětů. Tento proces liberalizace učebních plánů a osnov a 

plurality názorů a pedagogických koncepcí byl společností požadován a očekáván a 

pokračuje dodnes. V současné době však již zdaleka nepanuje v tomto shoda, natož 

nadšení. Ukazuje se (překvapivě (!)), že přílišná liberalizace bez dostatečného 

systému evaluace a zpětné vazby je nedostatečná a neplní svůj cíl v oblasti 

žádoucích výstupů a jejich kvalitě. Dokazují to mj. i výsledky mezinárodního 

výzkumného projektu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) v oblasti měření výsledků vzdělávání, který se uskutečňuje od roku 1995 

ve čtyřletých cyklech v mnoha zemích celého světa. Výzkum je zaměřen 

na zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v matematice a v přírodovědných 

předmětech.24 Dále zmíníme mezinárodní projekt organizace OECD PISA, jehož 

cílem je opakované zjišťování výsledků patnáctiletých žáků různých zemí v oblasti 

čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Cíl je zaměřen na tvůrce 

                                                 
24 Projekt organizuje Mezinárodní organizace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA). Česká 

republika se zapojila do prvního cyklu výzkumu TIMSS 1995, do druhého cyklu TIMSS 1999 a 

do čtvrtého cyklu TIMSS 2007. Zdroj: <www.uiv.cz> [cit. 22. 3. 2011] 



Vlastivědné učivo v učebnicích Výchovy k občanství na ZŠ po roce 1989 diplomová práce 

 

 21

školské politiky a úspěšnosti a efektivitě vzdělávacích systémů v zúčastněných 

zemích.25 v obou projektech vykazují výkony českých (nejen) žáků trvalý sestup. 

Pro dobu vzniku programů je také typické výslovné kladení výchovných cílů před 

vzdělávací jako reakce na devalvaci až absenci morálních a společenských hodnot 

v předchozím období. Tendence je zvláště patrná u Občanské a Národní školy. 

Základní škola je svým obsahem učiva přece jen orientována více na vědomosti. 

Důležitá obecně a pro občanskou výchovu a vlastivědu zvláště je snaha obnovit 

dříve tradiční vazby mezi školou, rodinou a obcí. Obě prolínající se vzdělávací 

oblasti tímto způsobem formulují jeden ze svých cílů. Ideál je spatřován ve škole 

jakožto kulturním centru obce. Je však otázka, zda je to dnes takto možné. Přece jen 

je zde příliš patrná snaha navázat na předválečnou tradici školství a obnovit pozice 

školy v obci, jakou měla v době absence jiných kulturních a obecních center.  

Vzájemná vazba je nicméně důležitá a plně ve smyslu stanovených cílů vzdělávání.   

Duch všech vzdělávacích programů spojuje pohled do budoucnosti, typický 

pro dobu vzniku, kdy se s očekáváním hledělo dopředu, panovalo přesvědčení 

o potřebě vše zásadně změnit a přemýšlelo se pozitivně. Příliš si nikdo nedovedl 

reálně představit neúspěch a vážná úskalí stanovené koncepce a cílů. Komplexnost, 

tvořivost, samostatnost, možnost volby, využitelnost, aktivita, efektivita. To jsou 

společná klíčová slova objevující se v programech. Obecný cíl je možno shrnout 

jako zvládnutí učiva, ale také vytváření hodnot a zaujímání postojů, zodpovědnost a 

aktivní účast, být si vědom smyslu vzdělání. Základní vzdělání je chápáno jako 

počátek pohledu na vlastní cestu životem. 

V konkrétní struktuře se neliší skladbou povinných předmětů a jen minimálně jejich 

hodinovou dotací. Jejich podoba odpovídá předmětovému přístupu, čímž vlastně 

zachovává kontinuitu vzdělávání v českých zemích od počátku systematického 

vzdělávání. První stupeň základního vzdělávání je postaven na prvouce a na ní 

navazující vlastivědě a přírodovědě. Druhý stupeň pak obsahuje tradiční skladbu 

předmětů včetně občanské výchovy, rodinné výchovy, zeměpisu a dějepisu atd. 

                                                 
25 Projekt PISA netestuje žáky určitého ročníku, jako je tomu v případě projektu TIMSS, ale žáky 

určitého věku. Ten je stanoven na 15 let, což odpovídá přibližně konci povinné školní docházky 

ve většině zemí OECD. Výzkum PISA probíhá v devítiletých cyklech. V každém je třetina 

věnována jedné z oblastí čtenářské, matematické, nebo přírodovědné gramotnosti. ČR se 

zúčastnila fází PISA 2000, 2003 a 2006 – tedy kompletního cyklu. Zdroj: <www.uiv.cz> 

[cit. 22. 3. 2011]. 



Vlastivědné učivo v učebnicích Výchovy k občanství na ZŠ po roce 1989 diplomová práce 

 

 22

Společenskovědní vzdělávání, jehož je občanská výchova přirozenou součástí, je 

dle SZV založeno na historických, geografických a státoprávních skutečnostech, 

rozvoji národní identity a tradičních morálních hodnotách. V souladu s tím vypadá 

výběr tematických okruhů a definování cílů výuky VkO. Ani v jednom z programů 

není vyčleněna zvlášť na prvním stupni ZŠ, na druhém naopak ve všech. 

Význam občanské výchovy po roce 1989 výstižně vyjadřuje Piťha, hlavní tvůrce 

programu „Občanská škola“: Úkolem výchovy k občanství je pomoci k přeměně při 

přechodu od psychologie nesvobodných lidí k psychologii svobodných občanů. 

Proto naše programy musí vypadat jinak než programy podobných předmětů 

v zemích, kde demokratická tradice nebyla narušena.26 Tomuto programu se 

budeme věnovat nejvíce, protože poskytuje podrobný popis postavení a pojetí 

občanské výchovy v teoretické rovině v etapě před zavedením RVP. Neméně 

významným faktorem je skutečnost, že autorem programu je Petr Piťha, který 

působil jako ministr školství a měl tak nezanedbatelný vliv na vývoj vzdělávacího 

systému a dlouhodobě promýšlel význam a postavení výchovy k občanství ve všech 

jeho složkách, zvláště pak vlastivědné. 

Nejprve považujeme za nutné se stručně věnovat ostatním dvěma vzdělávacím 

programům, z nichž program „Základní škola“ byl mezi základními školami 

zastoupen naprosto dominantně. Program „Národní škola“ pak představoval 

zajímavou alternativu k činnosti státu, který předběhl vznik SZV a byl dodatečně 

upravován. 

 

Vzdělávací 

programy 
školy 

běžné 

třídy 
žáci 

Základní škola 3 551  38 625  836 468  

Obecná škola 312  2 389  50 703  

Národní škola 46  457  10 065  

Waldorfská škola 2  15  347  

Vlastní VP 33  409  9 308  

Domácí vzdělávání 6  18  339  

Tabulka č. 1: Přehled zastoupení jednotlivých vzdělávacích programů před zavedením RVP ZV dle 

stavu z 30. 9. 2004 (www.uiv.cz) 

                                                 
26 Piťha, Petr. Učební osnovy pro 6. -  9. ročník základní školy a příslušné ročníky osmiletého 

gymnázia: Občanská výchova. Praha: AVED, 1991. s. 7 – volně. 
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Obrázek č. 1: Procentuální vyjádření podílů zastoupení jednotlivých vzdělávacích programů 

základního vzdělávání před zavedením RVP ZV 

Vzdělávací program Občanská škola je koncipován pro širokou pospolitost žáků 

ve věku 11 – 15 let, kde předpokládá spektrum různých dětí s nejrůznějšími 

vlastnostmi a schopnostmi. Navazuje na „obecnou školu“ a odpovídá 2. stupni 

základní školy. Obecným cílem je poskytnout žákům vysoký stupeň obecného 

vzdělání s prvními náznaky rozvinutí individuálních vloh a zájmů tak, aby žák mohl 

zaujmout zodpovědné místo ve společnosti. Nebrání se ucelenému základu 

encyklopedických znalostí, neboť si klade za cíl zajistit minimum v těch 

vzdělávacích oblastech, které žák již v dalším životě nebude rozvíjet. Toto pojetí 

koresponduje s tezí v úvodu této práce, kdy základní škola je pro značné množství 

lidí v mnoha oblastech vzdělání jedinou a poslední příležitostí k získání základních 

vědomostí.27 

Také se odvolává na dobré tradice československého školství, ale nebrání se ani 

inspiraci jiných pedagogických škol. Je však zpochybněna schopnost současné 

generace dostatečně předjímat potřeby a specifické požadavky generací příštích, a 

                                                 
27 Dle posledního vyhodnoceného sčítání lidí domů a bytů v roce 2001 mělo dle Českého 

statistického úřadu pouze základní vzdělání cca 25 % obyvatel a střední vzdělání bez maturity 

(vyučení, dvou- a tříleté odborné obory apod.) cca 37 % obyvatel. Více jak 50 % populace tak má 

vzdělání takové úrovně, že lze předpokládat velice krátkou dobu vzdělávání v oblasti základů 

společenských věd, historie, a exaktních oborů typu biologie či úplnou absenci vzdělávání v těchto 

oblastech. pro většinu z nich představuje základní škola jediný systematický zdroj vzdělávání.   
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proto pokládá důraz na „hodnoty trvalé a poznatky základní“ a obrací pozornost 

k tomu, co je „pedagogicky nadčasové“.28 i tento program tak svým pojetím hledí 

více do minulosti a hledá ztracenou kontinuitu, i když je tento postup vědomý a 

koncepčně obhájený v porovnání se školou Národní. 

Občanská výchova má v tomto výukovém konceptu klíčovou pozici. Představuje 

jednotící faktor všech roztříštěných poznatků z ostatních naukových a výchovných 

předmětů. Stojí v centru vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů, je osou 

vzdělávací struktury a zásadním způsobem přispívá k rozvoji a formování osobnosti 

žáka. OV odvádí od jednotlivých odborných předmětů, vytváří prostor pro vidění 

souvislostí jiných, než školních a odborných. Zahrnuje témata z několika 

společenskovědných disciplín:29 

• vlastivěda 

• právo 

• ekonomie 

• antropologie 

• ekologie 

• politologie 

• etika - integrovaně v každé složce, všudypřítomná mravní dimenze 

Každá z nich zahrnuje další dílčí poznatky např. historie, regionalistiky, sociologie, 

filosofie apod. Výchova k občanství se tak stává praktickým úvodem k základům 

společenských věd. Toto pojetí se prosadilo i ve výchově nových pedagogů 

na Pedagogické fakultě UK, když vzdělávací obor Občanská výchova, vedený 

katedrou občanské výchovy a filosofie, byl přejmenován na Základy společenských 

věd a jehož dílčí složky se přesně shodují s výše uvedenými ve vzdělávacím 

programu, navíc doplněné dominantní složkou filosofie. Přesto je na místě 

připomenout, že občanská výchova na základní škole není konglomerát dílčích 

faktů jednotlivých disciplín. Je především výchovou, ne naukou, proto přinášení 

nových informací není funkcí prioritní. Má vychovávat k občanským postojům a 

přispívat ke komplexnímu pohledu na svět a vzdělanost jako celek, což je jejím 

největším úkolem. 

                                                 
28 Kolektiv autorů. Vzdělávací program Obecná škola 6. - 9. ročník, s platností od 1. 9. 1997. s. 26. 
29 Piťha, Petr. Učební osnovy pro 6. -  9. ročník základní školy a příslušné ročníky osmiletého 

gymnázia: Občanská výchova. Praha: AVED, 1991. s. 14. 
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Přesto je část vzdělávacího obsahu originální, tedy se s ním žáci nesetkávají v jiném 

předmětu. Máme na mysli informace ekonomického a právního charakteru. 

Všechny ostatní složky jsou více či méně zastoupeny v jiných výukových 

předmětech, což přispívá k možnosti změny úhlu pohledu a vystavení známých 

faktů širším souvislostem a různým výkladům. To v představě autorů mělo 

podporovat demokratický způsob uvažování ve smyslu chápání a zvládání 

pluralitních názorů. 

Snad nebylo správné uvést etiku jako jednu ze složek, protože ta je zastoupena 

ve všech oblastech a v každém tématu, je vlastním obsahem výchovného procesu. 

Etika by žáka vlastně měla přivést na práh filosofie a pomoci mu rozlišovat a 

poznávat v dennodenních situacích dobro a zlo, pravdu a lež, přátelství, lásku, zradu 

a faleš.  

Význam a postavení výchovy k občanství v programu Občanská škola je tedy 

naprosto dominantní a ústřední. Její cíle jsou zároveň obecnými cíly základního 

vzdělávání, zastřešují ostatní dílčí výchovné cíle předmětů. V tomto pojetí dává 

výchova k občanství vzdělávacímu systému smysl.  

 

Vzdělávací program Základní škola si klade za cíl poskytnout základy moderního 

všeobecného vzdělání. Klade důraz na osvojení poznatků a funkčních dovedností, 

jejich aplikaci na řešení úkolů ve škole i v životě. Souhrnně je použito označení 

„způsobilost“ neboli „kompetence“. Rozlišuje kompetence elementární a specifické 

dovednosti a kompetence průřezové, sociální a komunikativní.  

Občanská výchova zde nemá žádné výjimečné postavení. Je jedním 

ze společenskovědních předmětů druhého stupně. Jeho vazba ve struktuře ostatních 

vzdělávacích předmětů je obdobná jako v ostatních vzdělávacích programech. 

Navazuje na prvouku a vlastivědu na prvním stupni ZŠ a spolu s dějepisem 

na stupni druhém je orientována na získání uceleného pohledu do národní minulosti 

a světových dějin, do fungování sociálních, občanských a státních institucí 

i do soustavy životních hodnot a mravních norem. Má integrovat, zdůvodňovat a 

rozšiřovat poznatky, dovednosti a zkušenosti ze školního prostředí i osobního života 

žáků a dalších zdrojů informací. Přirozeně má přesah do jiných vzdělávacích 

předmětů, i když není výslovně zmiňován. Pro názornost a obdobnost s dalšími 

programy vazbu jednotlivých předmětů se vztahem k občanské výchově 

schematicky znázorňuje Obrázek č. 2.  



Vlastivědné učivo v učebnicích Výchovy k občanství na ZŠ po roce 1989 diplomová práce 

 

 26

 

 
Obrázek č. 2: jednoduché schéma vztahů vyučovacích předmětů ve vzdělávacím programu 

Základní škola 

Lze říci, že tento program zavedl nejméně inovací a radikálních změn oproti 

předchozí podobě školních osnov, zachovává čistě předmětový přístup a nejvíce se 

tak přibližuje přístupu zachovat dosavadní strukturu a pouze odstranit nežádoucí 

témata a ideologicky ovlivněná fakta, i když to samozřejmě nelze chápat doslova.  

 

Vzdělávací program Národní škola byl postaven jako praktický, co nejméně 

svazující osobu učitele v učebním procesu. Měl být alternativou k vzdělávacím 

programům vytvořeným na zakázku státu. Klade si za cíl být školou pro děti, 

zaměřuje se na úspěch, poskytuje základ pro život svobodného člověka, je 

počátkem jeho vzdělávací dráhy. Úspěch žáka (ve smyslu pocitu úspěšnosti a 

kladné motivace) je výslovně zmiňován jako hlavní měřítko vzdělávacího procesu 

s důrazem na vlastní pokrok dítěte.30 Současně není kladen důraz na vlastní učivo, 

ale cíl, kterého se má dosáhnout. Nestanovuje metody pro výuku, která je 

diferencována a pojata blokově. Významnou částí hodinové dotace je nadstavbová 

část doplňující povinné „kmenové“ učivo, proto povinným předmětům stanovuje 

nejnižší minimální hodinovou dotaci ze všech tří programů.  

                                                 
30 Kolektiv autorů. Vzdělávací program Národní škola – vzdělávací program pro 1. - 9. ročník 

základního školství. Praha: MŠMT, Asociace pedagogů základního školství ČR 1997. s. 4. 
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V teoretické rovině ose odvolává k národní filosofii výchovy a pokrokových tradic 

českého školství 20. století ve významu historického výrazu „národ sobě“.31 Tím se 

vědomě hlásí ke snahám obnovit vazbu na předválečné období, současně se však 

nejeví dostatečně promyšlena koncepce obsahu vlastivědy a výchovy k občanství. 

Současně s tím výslovně zmiňuje multikulturní výchovu, která je chápána jako 

hrdost k vlastnímu národu a respekt a tolerance k národům a přesvědčením jiným. 

Program klade zvýšené odborné a osobní nároky na osobnost učitele, který má více 

volnosti, ale také větší zodpovědnost za výsledky jeho působení. 

Občanská výchova tvoří celek s výchovou rodinnou. Opět navazuje na vlastivědu, 

která integruje dějepisná, zeměpisná témata s oblastmi výchovy k občanství, a které 

záměrně neodděluje. Její cíl je prostý, a sice připravit mladého člověka pro život 

v moderní demokratické společnosti, což přímo implikuje praktické zaměření. 

Nápadná je odlišná formulace cílů vlastivědy a občanské a rodinné výchovy 

v oblasti postojů, kdy jsou voleny afektivně zabarvené výrazy typu "vážím si", 

"jsem hrdý", "mám úctu", "respektuji", "mám rád".32 v programu základní škola 

nejsou cíle v oblasti postojů a dovedností odděleny. Vybereme-li obsahově 

podobné, pak nalezneme výrazy typu vnímat, hodnotit, projevovat, orientovat, 

utvořit představu,33 což bez dalšího komentáře reprezentuje rozdílný přístup k pojetí 

výchovy k občanství. 

Výchovu k občanství staví na informacích a integraci poznatků z jiných předmětů. 

Rozumové poznání se pak stává prostředkem k výchově k občanským postojům. 

Akcentována je vazba na rodinu a tím příprava na budoucí vlastní rodinný život 

žáků. Lze říci, že postavení výchovy k občanství není nikterak výjimečné, je jedním 

z předmětů a podobá se pojetí v programu základní škola.  

1.2.2 Pohled na výchovu k občanství v mezinárodním srovnání 

Výše uvedené vzdělávací programy se k výuce využívaly od doby jejich vzniku až 

do povinného přechodu k upravenému vzdělávacímu systému a tvorbě ŠVP, tzn. 

pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií do roku 2007. 

Podívejme se teď na pozici občanské výchovy v mezinárodním srovnání. V roce 

1999 proběhl mezinárodní výzkum asociace IEA (Mezinárodní asociace 
                                                 
31 tamtéž 
32 tamtéž, s. 63, 71. 
33 Kolektiv autorů. Vzdělávací program Základní škola. Praha: Fortuna 1998. s. 188. 
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pro hodnocení výsledků vzdělávání) zaměřený na znalosti, dovednosti a postoje 

čtrnáctiletých žáků v oblasti výchovy k občanství.34 Výzkumu se zúčastnilo celkem 

28 zemí včetně České republiky. Kromě mnoha evropských zemí participovalo 

na výzkumu např. Chile, Austrálie atd. Byly hledány odpovědi mj. na problematiku 

shrnutou do tří okruhů, a sice: 

• postavení občanské výchovy v rámci vzdělávacího programu 

• občanská výchova ve vztahu k žákovi 

• občanská výchova ve vztahu k učiteli, k výuce a ke škole 

Ukázalo se, že výchova k občanství je v různých formách součástí vzdělání 

ve všech zúčastněných zemích. Tento postřeh je pro další úvahy o postavení této 

oblasti vzdělávání ve vzdělávacím systému velice důležitý, uvědomíme-li si, jaké 

rozdíly snad ve všech myslitelných oblastech mezi jednotlivými státy panují. Její 

pozice mezi ostatními oblastmi vzdělání je podobná, jako v ČR, tzn. nižší 

v porovnání s přírodními vědami. Různé státy světa se shodují i v obsahové náplni 

výchovy k občanství. Důraz je kladen zejména na pojem demokracie a téma 

demokratických institucí, problém občanství, otázky národní identity, organizace 

s mezinárodní i regionální působností a aktuální problematika sociální soudružnosti 

a sociálních rozdílů. Z toho je jasně patrné, že výchova k občanství má své 

nezastupitelné místo ve vzdělávacím systému demokratického státu, jehož základní 

principy jsou obdobné po celém světě. Jejím cílem je vychovávat z žáků občany, 

kteří se umějí pohybovat v tomto sociálním prostředí.  

Značné rozdíly však panují v organizaci výuky výchovy k občanství a její podobě. 

V českém, případně československém vzdělávacím systému byl až na malou 

výjimku vždy vyučován samostatný předmět nejčastěji pod názvem „občanská 

výchova“ nebo „občanská nauka“ někdy ještě ve spojení s etikou (mravouka)35. 

V jiných zemích však byla a je výchova k občanství součástí více předmětů, nebo je 

integrována v rámci mezipředmětových programů.  

                                                 
34Křížová, Ivana a kol. Znalosti, dovednosti a postoje čtrnáctiletých žáků v oblasti výchovy 

k občanství. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, nakladatelství Tauris, 2001. Informace 

z mezinárodního výzkumu použité v této kapitole bez přímého uvedení odkazu pocházejí z tohoto 

zdroje. 
35 Občanská nauka a mravouka (Zásady občanské výchovy a etiky za první Československé 

republiky). 1922.  
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Jak dále uvidíme, reforma českého vzdělávacího systému se snaží jít různými 

cestami. RVP nestanovuje formu výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí a 

ponechává na samotných školách, jakou podobu jim dají. Vzhledem k tomu, 

že mezi českými učiteli výrazně převažuje obliba samostatného vyučovacího 

předmětu, což je zcela proti převažujícímu mezinárodnímu trendu, lze předpokládat 

tuto formu na našich školách i nadále. Učitelé občanské výchovy, učících VkO 

celkem 86 % čtrnáctiletých žáků, vyslovili podporu výuce formou samostatného 

předmětu. Vzhledem k tomu, že zúčastnění učitelé zpravidla neučí pouze žáky 8. 

tříd, lze tuto výpověď vztáhnout na obdobný podíl samotných učitelů. Obecně se 

však myšlence občanské výchovy jako samostatného předmětu nedostalo velké 

podpory. Pro občanskou výchovu jako samostatný předmět se kromě učitelů 

z České republiky vyslovili nejvíce vyučující z Estonska, Rumunska, Ruska a 

Slovenska. Naopak většina se vyjádřila pro integraci do jiných společenskovědních 

předmětů, nejvíce pak v Norsku, Dánsku a Švýcarsku. Učitelé patrně vycházeli 

nejčastěji ze situace v jejich zemích. Vzdělávací obor „Výchova k občanství“ se 

v novém pojetí stává výrazně integračním vzhledem k tzv. průřezovým tématům 

(viz kap. č. 1.4) a tak tato forma výuky má dle názoru autora práce stále své 

opodstatnění.  

Panuje obecná shoda v základních principech výchovy k občanství (interaktivita, 

těsné sepětí školy, rodiny a obce, neautoritářské prostředí), ale také názor, že se 

v žádné zemi nedaří takovou výuku zprostředkovat všem žákům. Role školy 

ve výchově k občanství je pociťována jako nedostatečná a přitom zásadní, která by 

neměla být vymezena a omezena pouze vzdělávacím obsahem předmětů. 

1.3 Reforma vzdělávacího systému ČR 

Vzdělávací soustava České republiky prochází v prvním desetiletí 21. století 

zásadní a rozsáhlou reformou, která koresponduje s celoevropskými trendy tak, jak 

byly formulovány na Lisabonském summitu v březnu 2001. Lisabonský proces, jak 

je nazýván plán vytyčený summitem, si kladl pro rok 2010 poměrně vysoké cíle, a 

to nejen v oblasti vzdělávání, ve smyslu přeměnit společenství Evropské unie 

„v nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomiku na světě, která čerpá 

ze znalostí a dovedností a je schopna nepřetržitého hospodářského růstu při 

současném dosažení většího množství lepších pracovních příležitostí a větší sociální 
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soudržnosti“36. Dnes je již zcela jasné, že se to prozatím nepovedlo a vzhledem 

k maximalisticky laděné formulaci cíle lze s úspěchem pochybovat, zda jej budeme 

někdy moci označit za splněný. Polemizovat se závěry summitu však není cílem 

této práce. Náš vzdělávací systém po společenské změně nutně potřeboval 

přehodnotit cíle a strategie pro jejich dosažení, a to nejen vzhledem 

ke společenským poměrům, ale také vzhledem k měnící se situaci ve společnosti, 

ve světě, v úrovni a množství vědeckých poznatků a z toho vyplývajících 

požadavků na absolventy jednotlivých vzdělávacích stupňů a v proměně samotné 

generace dětí a dospívajících. Prvním výsledkem bylo sestavení Národního 

programu rozvoje vzdělávání v ČR, které se říká „Bílá kniha“.37 Zde byl 

formulován nový rámec, cíle a pojetí reformy a vzdělávacích institucí. Konkretizace 

obecně formulovaných cílů představuje „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

výchovně vzdělávací soustavy ČR (dále záměr), který na Bílou knihu navazuje. 

Nastartovaný proces reformy vzdělávacího systému byl legislativně zakotven 

v novém školském zákoně s platností od roku 200538. Hlavním a společným 

jmenovatelem Lisabonského procesu i reformy české vzdělávací soustavy je důraz 

na kvalitu a efektivitu vzdělávacího procesu. 

Zásadní změnou, která dnes přímo zasahuje a ovlivňuje instituce předškolního a 

základního vzdělávání, její učitele a žáky, je kurikulární reforma. Ta si klade za cíl 

pomocí nové koncepce výchovně-vzdělávacího procesu stanovit minimální 

povinnou a zároveň značně liberální státem garantovanou cestu vzdělávání člověka 

i vzhledem k nutnosti a potřebě celoživotního vzdělávání.  

Nové kurikulum39 vychází přirozeně z výše uvedených dokumentů a jeho podoba je 

stanovena školským zákonem, který ji definuje jako dvoustupňovou na úrovni státní 

                                                 
36 původní dokument: “Presidency Conclusions: Lisbon European Council 23 and 24 March 2000“. 
37tzv. Bílá kniha neboli „Národní program rozvoje vzdělávání v České republice“, schválený 

usnesením vlády č. 77/2001 dne 22. ledna 2001 
38 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon). Úplné znění zákona bylo vyhlášeno 2. září 2008 a zohledňuje všechny změny 

zákona, které nabyly účinnosti do tohoto data. do doby vydání platil stále s úpravami zákon 

č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) z 22. března 1984 
39 kurikulum je základní dokument vzdělávacího systému rámcově specifikující obsah, cíle, směry a 

výstupy vzdělávání. z podstaty samotného pojmu (z lat. curriculum – běh) má žáka, studenta, 

člověka provést celým výchovně-vzdělávacím procesem. Nenahrazuje učební osnovy a 

nestanovuje konkrétní učivo. 
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a z ní vyplývající úrovni školní. Nová podoba školního vzdělávacího systému je 

schematicky znázorněna níže (viz Obrázek č. 3) tak, jak ji uvádí RVP ZV. 

 

Obrázek č. 3: systém kurikulárních dokumentů českého vzdělávacího systému (RVP ZV) 

Na státní úrovni se jedná o zavedení „Rámcových vzdělávacích programů“ (dále 

RVP) pro jednotlivé vzdělávací etapy, jež jsou předškolní vzdělávání (RVP PV), 

základní (RVP ZV) a střední vzdělávání (RVP GV a RVP SOV). RVP vymezují 

závazné rámce vzdělávání jeho definující hodnoty, priority a cíle a zejména způsob 

výstupu vzdělávání žáků v důležitých bodech jejich vzdělávací dráhy a způsob 

jejich evaluace. Protože se jedná o závazný, ale minimální a především rámcový 

standard, následuje druhá úroveň kurikula v podobě školních vzdělávacích 

programů (dále ŠVP). Dle školského zákona je každá škola povinna si takový ŠVP 

vytvořit a konkretizovat tak svou podobu vzdělávacího procesu v souladu s rámcem 

RVP. V současné době (r. 2011) je zavedeno RVP pro předškolní vzdělávání, 

všechny základní školy již od roku 2007/2008 učí podle svých ŠVP. Změna 

na středním stupni vzdělávání byla zavedena v předchozím roce (r. 2010). V této 

práci bude z nového kurikula nadále věnována pozornost RVP pro základní 

vzdělávání, resp. té oblasti, která se věnuje 2. stupni základního vzdělávání. Ostatní 

úrovně kurikula a stupně vzdělávání nejsou obsahem této práce. 
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1.4 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání jako 

základní dokument kurikulární reformy 

RVP ZV je dokument národní úrovně vzdělávacího kurikula. Nenahrazuje tedy 

osnovy, neurčuje konkrétní učivo a nelze jej zaměňovat s ŠVP. Navazuje na RVP 

PV a je základem pro RVP středního vzdělávání. Jako ostatní RVP je koncipován 

na principu tzv. klíčových kompetencí, které představují v podstatě výstupy 

vzdělávacího procesu, kterých by žák měl dosáhnout, či jich být schopen. Jejich 

získávání, naplňování a zdokonalování by mělo být prostoupeno celým vzdělávacím 

procesem. Rámec je dán, cesty a konkrétní podoby se mohou a logicky budou 

značně lišit dle konkrétních základních škol a jejich koncepcí. Klíčové kompetence 

jsou formulovány a chápány jako celoživotní proces, kde každý vzdělávací stupeň 

v souladu s principem potřeby celoživotního vzdělávání přispívá k jejich rozvoji a 

zdokonalování. Nedají se tedy dosáhnout splněním konkrétní povinnosti či 

absolvováním předmětu. Jsou výrazně nadpředmětové, prolínají se, jsou chápány 

komplexně a multifunkčně. Mohou být tedy výsledkem celého vzdělávacího 

procesu, nikoliv jeho dílčí části. RVP ZV uvádí jako klíčové:  

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a personální, kompetence občanské a konečně kompetence 

pracovní.  

Jsou voleny tak, aby splňovaly nároky vzdělávání pro život a překonávaly pouze 

vědomostně orientovaný přístup. Vědomosti však nadále jsou a musí být součástí 

tohoto komplexního přístupu a dle názoru autora této práce je v současné době nová 

koncepce příliš často chápána jako odklon a nepotřebnost základního penza 

vědomostí, někdy dokonce jako opak vědomostně orientovaného přístupu. Tak 

tomu ale v žádném případě není. Zásadní změna nespočívá v tom, že se žák nebude 

a nemusí učit fakta včetně těch, která vyžadují čistě encyklopedický a metrický 

přístup, ale v jejich výběru a důrazu na jejich aplikaci a využitelnost v běžném 

občanském životě. V tomto bodě lze pozorovat do jisté míry nepochopení mezi 

odbornou veřejností a mezi veřejností laickou, zejména rodiči. 

Klíčové kompetence tedy můžeme souhrnně chápat jako soubor vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot, které dnešní společnost považuje za 

důležité, vpravdě „klí čové“, pro rozvoj osobnosti žáka a jeho možné uplatnění 

ve společnosti. Je zde tedy výrazný posun od chápání vzdělání ve smyslu „žák umí, 
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nebo ví…“ k „žák je schopen…, žák si poradí s…“. Klíčové kompetence jsou tak 

nejširším vyjádřením společenské objednávky a potřeby, která je tak implicitně 

v procesu výchovy a vzdělávání vždy přítomna.  

Smysl a účel základního vzdělávání na 2. stupni je vysvětlen jako pomoc „žákům 

získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a 

utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému 

chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana 

našeho státu i Evropské unie“. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je 

budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a 

na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. Tento přístup 

dovoluje využívat náročnější metody práce stejně tak, jako nové zdroje a způsoby 

poznávání, vyzkoušet si práci na komplexnějších a dlouhodobějších úkolech či 

projektech. Škole dává široké možnosti podporovat a rozvíjet zájmy žáků, jejich 

učební možnosti a účinně provázat život školy s mimoškolním prostředím a 

samozřejmě rodinou.  

Je však současně třeba říci, že to klade zvýšené nároky a především zodpovědnost 

nejen na učitele ve vzdělávání i v organizaci života školy, ale také na žáky. 

Samozřejmě takto pojatý koncept není příliš slučitelný s dnes častou cestou 

„nejmenšího odporu“, kdy se rodiče a žáci, a pod tímto tlakem i učitelé, orientují 

na co nejsnazší a nejrychlejší dosažení příslušného stupně vzdělávání bez ohledu 

na skutečnou kvalitu vzdělávacího procesu a jeho výstupy. Velmi často jsem se 

setkal s přístupem, kdy poměrně nadané a šikovné dítě raději volilo střední školu 

neadekvátní jeho úrovni a schopnostem, protože to bude „bez problémů“. 

Tragikomikou lidského jednání je i výskyt opačného postupu. Obojí škodí dětem a 

může mít negativní dopad na jejich další život. 

V souladu a s respektem ke stanoveným výstupům v podobě klíčových kompetencí 

jsou RVP ZV stanoveny cíle základního vzdělávání, které mají poskytnout 

spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké 

životu a na praktické jednání40:  

• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení  

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů  

                                                 
40 RVP ZV str. 12 
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• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci  

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní 

i druhých  

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti  

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a 

v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

prostředí i k přírodě  

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za 

ně odpovědný  

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 

duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi  

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci  

 

V podstatě zde nenajdeme cíl, který by zároveň nebyl nějakou formou zastoupen 

ve výchovně vzdělávacích cílech výchovy k občanství. Tím se dostáváme 

k orientačnímu rozdělení obsahu základního vzdělávání na vzdělávací oblasti, které 

přibližně spojují převažující částí příbuzné vzdělávací obory především na základě 

interdisciplinárních vazeb. Ty jsou pak již konkrétním základem pro vytváření 

učebních předmětů, bloků a projektů s konkrétními učebními osnovami 

v jednotlivých originálních ŠVP. Vzdělávacích oblastí je celkem devět, ke každé je 

přiřazen jeden či více vzdělávacích oborů, které jsou základem pro vlastní tvorbu 

realizace vzdělávacích obsahů různými formami – samostatným vyučovacím 

předmětem, sloučením více souvisejících oborů do předmětu, či naopak integrace 

oboru do více předmětů, bloková výuka, mimoškolní činnost atd.   

Kromě rozdělení vzdělávacího obsahu do oblastí a oborů zavádí RVP ZV zásadní 

novinku oproti předchozím vzdělávacím programům. Jsou to tzv. „průřezová 

témata“. Svým obsahem, resp. tematickými okruhy procházejí napříč všemi 

vzdělávacími oblastmi.  Reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa 

a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým 

formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální 
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uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka 

především v oblasti postojů a hodnot“.41 

 

RVP vymezuje pro základní vzdělávání tato průřezová témata:  

• Osobnostní a sociální výchova  

• Výchova demokratického občana  

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

• Multikulturní výchova  

• Environmentální výchova  

• Mediální výchova 

 

Barevně jsou opět zvýrazněna témata spadající významnou částí svého obsahu 

do sféry výchovy k občanství.  

Všechna průřezová témata mají výrazně nadpředmětový a integrační charakter a 

přispívají tak ke komplexnosti vzdělávání žáků. Úzce souvisí s koncepcí klíčových 

kompetencí jako hlavního cíle vzdělávání. Všechna témata patří do minimálního 

povinného rámce a musí být součástí každého ŠVP na 1. i 2. stupni ZŠ. Lze je však 

absolvovat v průběhu celé školní docházky a nemusí tak být přítomna v každém 

ročníku. Školy se mohou lišit výběrem nabídnutých témat a formou jejich 

zpracování. Průřezová témata je možné přímo integrovat do vzdělávacích obsahů 

konkrétních vyučovacích předmětů, popř. zařadit do školních osnov v podobě 

samostatných předmětů, nebo projektů, seminářů, kurzů atd. dle koncepce školy. 

Nejsou určeny pro rozšiřování vzdělávacího obsahu předmětů či jejich skupin. 

Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím 

obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků 

realizovaných ve škole i mimo školu.42 

                                                 
41 RVP ZV str. 90 
42 tamtéž 
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1.5 Postavení „výchovy k občanství“ v Rámcovém vzdělávacím 

programu základního vzdělávání 

Výchova k občanství vede k utváření a rozvoji všech klíčových kompetencí 

stanovených RVP. Je svou podstatou výrazně interdisciplinární a neoborová, 

integrující znalosti a dovednosti a vedoucí obzvláště k uvědomování hodnot a 

zaujímání postojů. Přestože tedy rozvíjí všech šest klíčových kompetencí, vzhledem 

k převažujícímu obsahu výchovy k občanství i zaměření práce na vlastivědné učivo 

považujeme za důležité zvláště zdůraznit představu kompetence občanské jako 

výstupu na konci základního vzdělávání, kdy žák43:  

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je 

schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 

uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí  

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je 

si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu  

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností 

účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích 

ohrožujících život a zdraví člověka  

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, 

projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a 

tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit  

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, 

respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 

podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti  

 

Rozdělení obsahu základního vzdělávání do devíti vzdělávacích oblastí, k nim 

přiřazených vzdělávacích oborů dle RVP ZV vypadá následovně:  

• Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)  

• Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)  

• Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační 

technologie)  

• Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět)  

                                                 
43 tamtéž, str. 16 
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• Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)  

• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)  

• Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)  

• Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)  

• Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)  

Barevně zvýrazněné jsou označeny celé vzdělávací oblasti, resp. jednotlivé obory, 

do kterých má Výchova k občanství významné přesahy, protože se jí přímo týkají či 

s ní mají významnou souvislost44. Názorně lze vidět, že se tak děje i napříč 

vzdělávacími oblastmi. Tento fakt jen potvrzuje pouze orientační utřídění 

na základě těsnějších mezioborových vazeb45 a nemožnost zcela přesně vymezit 

sféry a obsahy jednotlivých oblastí a oborů tak, aby se nepřekrývaly. Není to 

v souladu s principem nového kurikula ani žádoucí.  

Vzdělávací oblast Člověk a společnost, jejíž součástí je obor Výchova k občanství, 

je určena pro 2. stupeň základního vzdělání. Přímo navazuje na oblast Člověk a jeho 

svět, která je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV koncipovanou pouze pro 1. stupeň 

základního vzdělávání. Tato komplexní oblast v první fázi primárního vzdělávání 

vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, 

kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti 

a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým 

(integrovaným) obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. 

Zahrnuje tak mj. na odpovídající úrovni vlastivědnou složku v celé její šíři. Pro 2. 

stupeň je již aplikováno podrobnější dělení na vzdělávací oblasti a obory (viz výše). 

Pro lepší orientaci ve struktuře RVP ZV je  uvedeno zjednodušené schéma 

(viz Obrázek č. 4)  vzdělávacích oblastí a oborů souvisejících nějakým způsobem 

s VkO. Ta je na prvním stupni zprostředkována v oblasti Člověk a jeho svět, 

na druhém pak jako samostatný obor, zařazený do oblasti Člověk a společnost. 

Do oborů, které jsou žlutě zvýrazněné, má výchova k občanství přesah 

nezanedbatelnou částí svého obsahu. Je to přirozeně dějepis se zeměpisem, 

ke kterým přistupují výchova ke zdraví a problematika zaměstnání profesí zahrnutá 

do jinak prakticky zaměřeného oboru Člověk a svět práce. 

                                                 
44Hrachovcová, Marie, Horská, Viola, Zouhar, Jan. Pomáháme při tvorbě školního vzdělávacího 

programu: vzdělávací obor Výchova k občanství. SPL - Práce, 2007. s. 18. 
45 tamtéž, s. 11 
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Obrázek č. 4: částečné schéma struktury vzdělávacích oblastí a oborů souvisejících s výchovou 

k občanství dle RVP ZV 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost obsahuje veškeré společenskovědní učivo 

druhého stupně ZŠ s výjimkou jazykového a literárního. Volně spojuje výchovu 

k občanství s dějepisem proto, aby žáci měli možnost poznat dějinné, sociální a 

kulturně historické aspekty života lidí v jejich pestrosti, proměnlivosti a zejména 

ve vzájemných souvislostech. Dějepisná stránka zajišťuje seznámení s vývojem 

společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy a jejich vazbami 

do každodenního života a podílejí se tak na utváření aktuálního stavu společnosti. 

Výchova k občanství je pak orientována v souladu s její funkcí na utváření 

pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému 

civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí společných evropských 

hodnot. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence 

rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a 

respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a 

kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Cílem je vybavit 

žáka znalostmi, dovednostmi a postoji potřebnými pro jeho aktivní zapojení 
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do života demokratické společnosti tak, aby vše mohl aplikovat v reálných 

životních situacích. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství sestává z tematických 

celků Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec, Stát a hospodářství, Stát a právo 

a Mezinárodní vztahy a globální svět, z nichž minimálně ve třech najdeme 

vlastivědnou složku. Pro každý z nich jsou specifikovány očekávané výstupy a 

heslovitě také konkrétní okruhy učiva. Respektuje tradiční domovědný přístup, kdy 

se nejprve využívá známého žákova prostředí jako škola a obec a přechází se 

k regionu a státu ve smyslu místa, kde žijeme. Zde nachází uplatnění nejvíce 

vlastivědných témat s využitím regionální historie a zeměpisu. Důležitou částí jsou 

témata týkající se člověka jako jedince v jeho psychickém vývoji a vztazích 

k druhým lidem. Nechybí témata ekonomická, politologická a právní, která zajišťují 

základní orientaci v právech a povinnostech občana, fungování demokratického 

státu a jeho institucí. Koncepce výchovy k občanství rámuje obor z jedné strany 

domácím a známým prostředím, z druhé strany pak mezinárodními souvislostmi a 

vztahy v propojeném světě s důrazem na Evropu a postavení ČR, kde se opět 

výrazným způsobem kromě řady dalšího uplatňují zeměpisné znalosti a dovednosti. 

Celý obor je tak prostoupen třemi dimenzemi, přítomnými v životě každého 

člověka. Obrací žáka k intimnímu známému prostředí, co je omezeno horizontem 

„skutečným“ a horizontem běžných dní. Pak ho obrací k sobě samému v citlivé 

životní etapě významných osobnostních změn a v poslední fázi nechá žáka 

„rozeběhnout“ za obzor a zprostředkovat počátek jeho komplexního náhledu na svět 

a vlastní pozici v něm. Vším prostupuje hledání možností aktivního zapojení žáka a 

později občana tak, aby mohl, pokud se tak rozhodne, ovlivňovat záležitosti, které 

se ho týkají. Asi není třeba dodávat, že se tak neděje výkladem, v tomto případě 

naprosto neefektivním, ale různorodými metodami práce včetně netradičních, 

majících za cíl aktivizovat, žáka a jeho rozumovou i emocionální stránku. Pak 

můžeme doufat v naplnění zejména výchovných, ale i výukových cílů výchovy 

k občanství. 

1.5.1 Význam výchovy k občanství v porovnání s hodnotami české 

společnosti  

Výchova k občanství představuje jeden ze základních socializačních nástrojů 

v prostředí školy v oblasti morální výchovy žáka a pozdější etiky chování člověka. 
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Význam, funkce a vzdělávací obsah jsou úzce spjaty s aktuálním stavem společnosti 

a závisí na společenských a přeneseně také politických faktorech. Aktuální 

i nadčasová témata mají pomoci žákům stát se schopnými, samostatnými a slušnými 

lidmi se stabilním a vyrovnaným žebříčkem hodnot tak, jak si je v současnosti 

představujeme. Je známá věc, že s klesající aktuálností nějakého problému a tím 

akutní potřeby jej řešit, klesá zájem o téma jako celek. Problém demokracie a 

osobní účasti na správě veřejných věcí byly v popřevratové době základem 

veřejných i odborných diskusí a míra veřejného zájmu se jevila jako nadprůměrná. 

V současné době, i když je pociťována absence dodržování demokratických 

principů v mnoha dílčích problémech veřejného života, běžní občané se tímto 

nezabývají zdaleka v takové míře, jako v oné bouřlivé době. Zvláště mladá generace 

se necítí být svázána s mnoha dřívějšími událostmi, názory a myšlenkami a 

hodnotami. Generační a jiné rozdíly či společenské tendence úzce souvisí 

s hodnotami vnímanými a respektovanými společností. Stručně řečeno vazba mezi 

hodnotami ve společnosti a výchovou k občanství je zásadní.  

Která témata je třeba akcentovat ve výuce a které hodnoty je třeba stimulovat a 

zpřístupňovat žákům? v tomto nám může velice prospět výzkum hodnot 

ve společnosti, prováděný sociologickými odborníky. Jak konstatuje přední autor 

v této oblasti u nás Petr Prudký46, dat z nejrůznějších výzkumů je mnoho, ale 

málokdo se jim věnuje z pohledu zkoumání hodnot ve společnosti. Ve stručnosti 

zmíníme několik zajímavých faktů z jím vedeného projektu, mapujícího hodnoty a 

normy v české společnosti na základě srovnání stavů let 1991, 1999, 2002, resp. 

2003.  

Význam hodnot klesá jako celek. Dílčí pohled ukazuje jako nejdůležitější životní 

hodnoty pro stále větší část populace zejména „žít příjemně, užívat si“, „mít čas 

na koníčky a zájmy“, „pomáhat rodině a přátelům“. Naopak trvalý pokles 

zaznamenávají hodnoty „pomáhat rozvoji demokracie“, „být hodně informován 

o dění u nás i v zahraničí“, „mít práci, která má smysl“, „pomáhat každému, 

kdo pomoc potřebuje“ ad.47 v průběhu let je tedy patrná tendence považovat 

za významnější hodnoty orientované na sebe, popřípadě na rodinu a nejbližší 

                                                 
46 Prudký, Libor. Hodnoty a normy v české společnosti - stav a vývoj v posledních letech. Brno: 

CERM, 2004. 
47 tamtéž, s. 18 – 19. 



Vlastivědné učivo v učebnicích Výchovy k občanství na ZŠ po roce 1989 diplomová práce 

 

 41

přátele, zaměřené sobecky a hédonisticky. Zásadně klesá v očích populace zájem 

o veřejný život a další hodnoty související s rozvíjením občanských ctností a 

občanské aktivity. Současně významně klesá pozice a význam práce v očích 

veřejnosti. Altruisticky orientované hodnoty typu, solidarita, spolupráce, obětavost 

apod. zažívají také propad hodnotovým žebříčkem české společnosti. Nejsou snad 

právě toto témata a hodnoty, kterým se věnuje výchova k občanství a klade si 

v tomto směru nemalé cíle? Že je to potřeba, je z výše uvedeného patrné. Naopak se 

ukazuje rodina jako nejtrvalejší hodnota na špičce hodnotového žebříčku, a to 

i u mladé generace studentů VŠ. i zde je však patrný mírný pokles. Je třeba dodat, 

že pokles jedné hodnoty ještě neznamená, že je považována za nedůležitou. 

Kupříkladu hodnoty souhrnně formulované jako „žít ve zdravém životním prostředí 

a hezkém prostředí“ zaznamenala mezi lety 1990 – 99 značný pokles, ale 

v celkovém pořadí hodnot se stále drží v popředí. Uváděná zjištění tak spíše než 

současný stav společnosti charakterizují trendy, které mohou ve svém důsledku vést 

k nežádoucím společenským procesům například z nedostatku veřejného zájmu, 

neinformovanosti či sobeckosti. V tomto světle se tak výchova k občanství jeví jako 

nepostradatelná. 

Souhrnně lze říci, že trvale ztrácí pozice hodnota politiky, práce a náboženství, 

žebříčkem stoupá volný čas a přátelé a známí, rodina se drží. Patrná je také 

tendence zvětšování rozdílů ve společnosti, které pak přirozeně vytvářejí nežádoucí 

společenské tlaky a nespokojenost jednotlivých skupin. Navíc se ukazují 

společenské trendy nekorespondující s požadavky dnešní doby ve smyslu výkonově 

orientované otevřené společnosti.48 

 

                                                 
48 tamtéž, s. 25. 
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2 Vlastivěda a vlastivědný obsah vzdělávacích oblastí  

Bylo ukázáno, jaký přesah má výchova k občanství a jak její vývoj úzce souvisí 

s vlastivědou jakožto vědním oborem. Vznik „vlastivědného“ myšlení má přímou 

vazbu na jedné straně na osvícenství a jeho pohled na svět, který byl viděn jako 

naprosto nezávislý na člověku a byl popsatelný objektivistickými metodami49, 

na druhé straně na sílící národní princip jako určující dimenzi života jednotlivců 

i států a tím rostoucí zájem o místo, kde žijí. V prvé řadě tedy šlo o popis 

„reálného“ světa, což měla zajistit výuka tzv. reálií v podobě přírodopisných, 

historických a zeměpisných faktů, jak bylo blíže popsáno v kapitole 1.1. Zájem 

o konkrétní místo, region, zemi stále převažoval. Sílící národní uvědomění, malá 

informovanost pedagogů a možná i odborníků o vnějším světě a samozřejmě 

podstatně lepší dostupnost pramenů z místa, vedla k formování vlastivědného 

přístupu, který posléze začal sloužit jako prostředek k vymezování a prosazování 

národních zájmů. Ve své podstatě převážil prostý fakt, že každý člověk žije a 

pracuje především „někde“. Tento „místní“ princip jako výchozí pozice dalšího 

poznávání lidského světa je zachován i v současných pedagogických koncepcích a 

didaktických metodách a přetrval od 19. století. Proto prvouka, vlastivěda a 

výchova k občanství obrací pozornost dětí nejprve k místu domova, školy, k obci a 

posléze k regionu a zemi či státu. Druhý přirozený přístup poskytuje lidský život 

svou délkou a konečností, tedy časovou dimenzí. Lidé od pradávna chtějí 

vzpomínat na to, co bylo a stejně tak doufat a snít, co bude. Zájem o historii místa, 

kde žiji je opět přirozeným důsledkem. Zeměpis a dějepis je tak spolu s popisem 

místní přírody základem vlastivědy.  

Reálie tedy předcházely vzniku vlastivědy jako vyučovacího předmětu. Výukové 

cíle se podobaly dnešním vzdělávacím oblastem Člověk a jeho svět a Člověk a 

společnost, především však v obsahové složce. Jen se vlastivěda prosadila jako 

samostatný předmět (poprvé r. 1915 – viz výše), začala přenechávat pozice výchově 

k občanství, která zahrnovala více složek lidského vzdělání a zejména integrovala 
                                                 
49 hovoří se o karteziánském myšlení dle filozofa, matematika a fyzika René Descartese (1596 – 

1650), které je považováno za základ dnešního moderního světa s orientací na technické a 

přírodovědné vzdělání. Tento výklad světa však pomíjí společnost, člověka a jeho citovou a 

emocionální stránku. Právě s tímto dnes bojuje pedagogika a prosazuje větší váhu a více času 

pro oblasti společenské, nikoli jen přírodovědné. 
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poznání a kultivovala  postoje a názory včetně těch politických, neboť jedním 

z hlavních cílů výchovy k občanství byla vždy obhajoba stávající společenské 

situace, včetně politického uspořádání. Poskytuje tak komplexnější pohled 

na člověka a jeho místo ve společnosti, zároveň se odvrací od „reálií“ jako svého 

hlavního obsahu. Tato oblast tedy zůstala vlastivědné složce a je tomu tak dosud.   

Pro další práci s vlastivědnou složkou obsahu učiva základního vzdělávání je 

vhodné zastavit se u pojmu vlastivěda. Co je tím vlastně myšleno? Primárně a 

explicitně pojem ukazuje na „vědu o vlasti“, či spíše „vědění o vlasti“. Vlastivědu 

bychom mohli popsat jako soubor přírodovědných a společenskovědných poznatků 

o vlasti, popřípadě o nějakém jejím regionu50. Tato objektivisticky laděná formulace 

však zdaleka nevystihuje význam a obsah vlastivědy. Region je v centru jejího 

zájmu, kde se protínají a spojují historické, geografické, společenské a ekonomické 

procesy a jedinečným způsobem ovlivňují v každém okamžiku jeho obyvatele a 

život v něm. Vlastivěda sama zahrnuje celou řadu oborů, disciplín a pomocných 

věd, omezuje se však na ohraničenou oblast, místo, vlast, ke které se hlásí ve svém 

jménu a tím konkretizuje jinak nezvládnutelný záběr. Vlast je vůbec zapeklitý 

pojem a jeho definice, či spíše uchopení a přijetí, je jedním z konkrétních těžkých 

úkolů výuky. i zde sáhneme po zdroji dostupného žákům a určeného pro žáky. Je 

jím „slovníček vybraných pojmů k občanské výchově“. K heslu „vlast“ se dočteme, 

že je to „země, stát, ve kterém se člověk narodil, byl vychován, má v něm příbuzné a 

přátele a má k němu citové vazby“.51 Je to slovníkové heslo a cítíme, že samotný 

fenomén velmi zjednodušuje. Zvláště když vzpomeneme, že lze hovořit o užší a 

širší vlasti v různých historických dobách, někteří lidé mají dvě i více vlastí, bez 

ohledu na to, zda dobrovolně, či nikoliv atp.  

V klasickém školním pojetí samostatných vyučovacích předmětů vlastivěda spojuje 

a propojuje především tři předměty: občanskou výchovu, dějepis a zeměpis. Žák 

poznává z různých pohledů místo, kde žije. V dnešním multikulturním prostředí je 

                                                 
50 Otevřená internetová encyklopedie Wikipedia. Zdroj uvádíme proto, že většina žáků jej využívá 

jako primární zdroj informací na internetu a je tedy dobré vědět, s čím se tam setká. Vyskytuje se 

zde mnoho nepřesností, ale objektivně patří mezi nejrozsáhlejší „encyklopedie“ v našem světě 

(celosvětově přes 5 mil. hesel) a jako taková údajně obsahuje v porovnání s klasickými knižními 

vydáními relativně méně chyb, ač je to překvapivé. k tomu např. článek Spor o encyklopedii: která 

je přesnější, které víc věřit? [online] (viz použitá literatura). 
51 Staněk, Miloš. Slovníček vybraných pojmů k občanské výchově. Praha: Fortuna, 1994. s. 44. 
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kladen důraz na zeměpisné, historické i kulturní odlišnosti a specifika regionu a 

země. Vlastivědná složka integruje základní poznatky o životě lidí z hlediska 

přírodního, hospodářského, společenského, kulturního a historického. Dává 

do souvislostí činnosti člověka, důležité události a významné osobnosti regionálních 

a národních dějin s osobní zkušeností žáků z vyučování i osobního života. Neméně 

důležité je vnímání médií a dalších zdrojů informací vzhledem k regionu či zemi, 

vlasti. V centru zájmu vlastivědy je tak člověk zasazen do místa, kde žije.  

 

Obrázek č. 5: schematické znázornění základních složek vlastivědného učiva a jeho přesahů 

V minulosti bylo vlastivědné vzdělání spolu s ostatními společenskými, či 

sociálními obory opomíjeno a odsouváno do pozadí. Vlastivěda samotná přestala 

na krátký čas 50. let 20. st. vůbec existovat a poté se vrátila do školních osnov 

pouze jako předmět prvního stupně. Preferováno bylo matematické, technické a 

přírodovědné vzdělání, které dosáhlo kvalitní úrovně a bylo efektivní, třebaže formy 

a metody výuky u nás i v zahraničí nejsou dnes moderní didaktikou považovány za 

žádoucí a správné. Je třeba říci, že to tak nebylo pouze u nás, ale v mnoha dalších 

vyspělých státech světa v éře po druhé světové válce.52 

                                                 
52Dvořák, Dominik, Dvořáková, Michaela. Dvojí přítomnost sociálních věd v kurikulu české 

základní školy. In Problémy kurikula základní školy. Sborník z pracovního semináře konaného dne 

22. června 2006 na Pedagogické fakultě MU. Brno:Masarykova univerzita v Brně. 2006. s. 229.  
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Současné kurikulum základní školy posiluje pozice společenskovědních předmětů, 

zejména prostřednictvím průřezových témat (viz kapitola 1.4). Zdá se, že jejich 

postavení provází nejasnosti, protože se výrazně překrývají se vzdělávacím 

obsahem výchovy k občanství a díky mezipředmětovým vazbám je mnoho částí 

průřezových témat obsaženo přirozeně v dalších předmětech. Obzvláště Výchova 

demokratického občana, či Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech je vlastním obsahem a jedním z cílů výchovy k občanství.53  

Vlastivědné vzdělávání prodělalo obrodu i v již zmiňovaných vzdělávacích 

programech ZŠ. Nejvíce je přítomno v programu Občanská škola (resp. Obecná 

škola na 1. stupni), jehož autorem je především Petr Piťha.54 Připomeňme, 

že občanská výchova má v této vzdělávací koncepci centrální postavení, okolo 

kterého jsou budovány další oblasti vzdělávání a výchovy žáků. Vlastivěda je 

jednou z hlavních složek a osou občanské výchovy. Doprovází jí složka právní a 

ekonomická. Tato výchovná dimenze sleduje hodnoty společenské a občanské 

ve formě práv a povinností, a více se zaměřuje právě na obec jako přirozený prostor 

k seberealizaci každého občana a dále vlast jako faktor sounáležitosti a 

sebeidentifikace. Doslova je uvedeno, že „témata vlastivědná (…) přivádějí žáka 

ke zdravé národní hrdosti, k jasnému vědomí přináležitosti k národnímu 

společenství, jeho tradici, kterou žáci sami dále žijí a předávají a v neposlední řadě 

i k pochopení našeho začlenění do evropských a světových vztahů“.55 pro názornou 

představu o změně přístupu k vlastivědnému vzdělání jako osy komplexního oboru 

Výchovy k občanství toto porovnejme s vyjádřením starším, konkrétně 

z vysokoškolské učebnice didaktiky vydané roku 1984, kde se v pasáži 

o mezipředmětových vztazích hovoří proti integrování a spojování vzdělávacích 

okruhů a předmětů: „(…) jádrem, kolem něhož se soustřeďovala výuka prvního 

stupně je učení o přírodě a společnosti, na druhém stupni reálie. Tento učební 

předmět byl považován za střed veškerého vyučování na počátečním stupni 

(myšleno v předválečném školství – pozn. aut.). Přitom však byla zřejmě úloha 

prvouky a vlastivědy přeceněna. Nechceme-li jít cestou likvidace soustavy učebních 

                                                 
53 tamtéž, s. 230. 
54 Petr Piťha působil v letech 1992 – 1994 jako ministr školství a měl značný vliv na podobu 

tehdejšího vzdělávacího systému. V životopisech bývá uváděn jako český katolický kněz, 

bohemista a lingvista, zakladatel „matematické lingvistiky“. 
55 Kolektiv autorů. Vzdělávací program Obecná škola 6. - 9. ročník, s platností od 1. 9. 1997. s. 65. 
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předmětů, pak sotva můžeme tuto koncepci přijmout“.56 Myslím, že komentovat 

jasně patrný rozdíl není dále nutné. 

Druhou osou výchovy k občanství je pak antropologie, doprovázená politologií a 

ekologií. Zaměřuje se na člověka jako individualitu, svobodnou a zodpovědnou. Je 

zde výrazně přítomný hodnotový aspekt s důrazem na volní vlastnosti člověka a 

jeho autonomní rozhodování.57 Etika je pak vše prostupující dimenzí a 

„nejvlastnějším obsahem“ výchovy k občanství. Ta je tak v tomto světle autorem 

koncepce pojmenovávána také jako „etická antropologie“.  

Význam vlastivědného vzdělávání v dnešní době roste především díky novým 

společenským domácím a mezinárodním poměrům, mohli bychom tak hovořit 

o vnitřních a vnějších příčinách, které spolu těsně souvisí. V politické rovině proces 

mezinárodní integrace, v ekonomické a sociální pak proces globalizace (pomiňme 

teď nejrůznější výklady a chápání obou procesů) nutí hledat místo v nových 

vztazích s okolními státy a národy. Vytváří se a posiluje, často uměle, společná 

identita evropanství či kulturního okruhu západního křesťanského světa, do kterého 

náš stát náleží. Hledáme tedy společné hodnoty a prvky minulosti, které přemostí 

tradiční neshody. Především jako reakce na uvedené procesy roste zájem a aktivita 

občanů o místo, kde žijí, jeho historii, kulturu a samozřejmě i budoucnost. 

Paradoxně tak dochází k významnému posílení regionální identity a regionalismus 

jako politický i odborný pohled získává na síle. Je těsně spjat s existencí a funkcí 

samosprávy i spontánní aktivity občanů v podobě nevládních organizací, místních 

spolků a sdružení. Jen na okraj si dovolím podotknout, jak málo se na obecních 

záležitostech v naší zemi podílejí politické strany a sdružení. Ty „vstupují“ 

do známého okruhu člověka pouze v době předvolebních kampaní. i z toho lze 

usuzovat, že vlastivěda je daleko více spojena s místem, vymezeným historickou 

tradicí po dlouhou dobu a daleko méně se zabývá politickými celky správními, nebo 

státními, které se velice často nekryjí s takto vymezenými tradičními regiony. V ČR 

to platí zejména pro úroveň správní, protože české země jako státní útvar se vzácně 

                                                 
56 Kořínek, Miroslav. Didaktika základní školy. Praha: SPN, 1984. s. 44. 
57 Kolektiv autorů. Vzdělávací program Obecná škola 6. - 9. ročník, s platností od 1. 9. 1997. 

s. 14-16. 
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již několik století kryjí s chápáním vlasti, zejména díky relativní neměnnosti hranic 

historických českých zemí.58 

2.1 Historická vlastivěda jako vědní disciplína 

Vlastivědě školní, jejíhož vývoje jsme se již lehce dotkli, předcházela a souběžně 

existovala jiná podoba vlastivědy, na kterou se díky přetržené kontinuitě občas 

zapomíná. Je jí tzv. „historická vlastivěda“ jako samostatný obor, vyučovaný a 

studovaný na vysokoškolské úrovni. Její vznik je spjat s dobou národního obrození, 

prosazování národního principu, ale také obecní samosprávy a tím zájmu o poměry 

země a jejích součástí. Velmi rychle se prosadilo regionální pojetí, a tak dodnes 

můžeme např. V knihovnách na policích pod cedulkou vlastivěda najít v podstatě 

historické a zeměpisné práce regionálního a místního charakteru, někdy kulturního, 

ale málokdy zaměřeného na širší celky. Proto se někdy lze setkat s termínem 

„regionální vlastivěda“, popř. dnes spíše „regionalistika“.59 

Historická vlastivěda nebyla nikdy „vědou“ v exaktním smyslu a ani jí díky svému 

integračnímu charakteru býti nemohla. Jak poznamenává Piťha, nejde o vědu (něm. 

-Wissenschaft), ale o vědění (něm. Lehre).60 Objektivistický vědecký přístup 

takovýmto oborům nebyl nakloněn a tendence směřovala k úzké specializaci dílčích 

oborů, což celosvětově pokračovalo až do nedávné doby. Dnes se naopak prosazují, 

i když obtížně, komplexní obory často sdružující dříve nemyslitelné „vědy“. Jsou 

velmi populární a módní zvláště pro mladou generaci, poskytují zcela netradiční 

                                                 
58 Jako historické země jsou v uvedené souvislosti pochopitelně myšleny Čechy, Morava a Slezsko, 

které celé, popřípadě jejich část (Slezsko) trvale tvořili základ českého státu v jen minimálně 

měněných hranicích nejpozději od konce 10. stol. dosud. 
59 Pojem „regionalistika“, nebo „regionální vědy“ je dnes chápán jako komplexní obor zabývající se 

nejen popisem, ale zejména vztahy, souvislostmi a také plánováním v regionu. Zaměření je tak 

zejména na současný stav a budoucí vývoj, méně na historický kontext. 
60 Piťha, Petr. Úvod do výchovy k občanství: Knížka pro učitele a veřejnost. Praha: AVED, 1992. 

s. 29. Německé termíny uvádíme proto, že dokonale vystihují naznačovaný rozdíl a naše kulturní 

prostředí je s německých historicky těsně spjato a termíny se i v české odborné literatuře běžně 

vyskytují. 
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pohled na objekt zájmu, často však nejasně vymezují své pole působnosti, metodiku 

práce a cíle a aplikaci svých výsledků. 61  

Historická vlastivěda tak dala vzniknout celé řadě specializovaných oborů, které 

v komplexním pohledu zůstávají její součástí zejména ve školním prostředí, ale 

existují samostatně a mají velmi konkrétní metody vědecké práce a vědecké 

výsledky. Vlastivěda tak zahrnuje celou řadu poznatků a vědomostí z následující 

řady disciplín:62 

• jazykověda a bohemistika 

• historie a PVH63 

• archeologie 

• dějiny umění a literatury 

• etnografie a folkloristika 

• regionalistika 

 

Všimněme si, že zde chybí zmínka o zeměpise, či geografii. Přitom bez zeměpisu, 

geografie a kartografie si nelze představit studium vlastivědy, jak poznamenává 

František Roubík ve své stále cenné a ceněné Příručce vlastivědné práce.64 Zeměpis 

                                                 
61 příkladem může být „sociobiologie“, „kulturní antropologie“, ale také „sociální pedagogika“, 

ostatně samotné regionální vědy propojují také dříve málo viděné technické a přírodní souvislosti 

se sociologickým pohledem, demografickým vývoje a politologickým chování. 
62 Piťha, Petr. Úvod do výchovy k občanství…, s. 29. 
63 Mezi tzv. „pomocné vědy historické“ tradičně řadíme epigrafiku, paleografii, kodikologii, 

diplomatiku, sfragistiku, heraldiku, numismatiku, genealogii, metrologii, historickou chronologii, 

nově se objevují paleopatologie (patologie na kosterních pozůstatcích) a dějiny lékařství a také 

historická geografie, která má však tradici již od 19. st. a některé výklady ji chápou jako 

interdisciplinární vědu na pomezí historie a geografie, nebo jednu z geografických věd. 
64 Roubík, František. Příručka vlastivědné práce. 2. upr. vyd. Praha: Společnost přátel starožitností, 

1947, s. 31. Příručka vyšla již v roce 1942, ale vzhledem k protektorátním censorním zásahům, 

často absurdním, byla přepracována a znovu vydána roku 1947 jako praktická pomůcka zejména 

soukromým nadšeným badatelům. Kromě stručného úvodu vysvětlujícího význam a úkoly 

vlastivědné práce v regionech a pojmu vlastivěda a regionalismus, se práce věnuje návodům a 

postupům práce v regionech. Za tím účelem přináší souhrnné informace s bohatou doporučenou 

literaturou a prameny. Najdeme zde kapitoly týkající se PVH, dále pak registratur a archivů, museí 

a knihoven. Samostatnou pozornost věnuje ochraně památek a konečně doporučením a principům 

postupu, metod a následnosti jednotlivých fází vlastivědné práce. Příručka je doplněna soupisem 

vlastivědných časopisů v Čechách a na Moravě a samostatně také soupisem vlastivědných 
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a jeho příbuzné obory se u nás chápou jako samostatné a jsou řazeny spíše 

do přírodovědné skupiny vzdělávacích oborů, jak můžeme vidět i v RVP ZV, kde je 

zeměpis součástí vzdělávací oblasti 2. stupně ZŠ Člověk a příroda. Navíc 

zeměpisné skutečnosti jsou implicitně obsaženy jednak v regionalistice, a také 

v PVH (viz poznámka.) Je však jasné, že ve školním pojetí je zeměpisné učivo, 

přesahující do výchovy k občanství, konkrétně do vlastivědné složky, pojímáno 

především ve smyslu společenském a kulturním, dříve se používalo označení 

„místopis“. Musíme si být vědomi rozdílu mezi vlastivědou jako komplexní oblastí 

prvního stupně základního vzdělávání či složkou výchovy k občanství na stupni 

druhém a vlastivědou jako společenskovědní disciplínou, která se jako „historická 

vlastivěda“ vyučovala na vysokých školách a měla odborný obsah a vědecký 

přístup. Vlastivěda v primárním vzdělávání integrovala učivo zeměpisu, dějepisu 

(vč. pohádek a pověstí), občansko-právní (státní úřady), ekonomické (hospodářství, 

průmysl, obchod). Vlastivěda ve škole je v podstatě zjednodušenou historickou 

vlastivědou a regionalistikou opírající se především o místopis a národní dějiny 

zasazené do regionu a místa v jeho lidské a přírodní dimenzi. 

Již zmíněný F. Roubík dále řadí mezi nejčastěji využívané „příbuzné vědy“ 

dokonce klimatologii, sociologii a biologii.65 Vidíme tak, že přesné vymezování 

jednotlivých věd, oborů a disciplín, přesné ohraničování vzájemných souvislostí a 

přesahů je, a vždy bude, poměrně nejasné a přibližné. Dovolím si poznamenat, jak 

by také mohlo nebýt. Vždyť rozdělení lidského poznání na „specializace“ je čistě 

sociální konstrukt, pomůcka vytvořená lidmi pro lidi, aby mohli lépe rozlišit, 

pochopit, věnovat se dílčím záležitostem. Cožpak všechny vědy a obory nepopisují 

ten jeden jediný svět, který známe a který máme? Jistěže ano, jen z různých úhlů 

pohledu, zaměřující svou pozornost na ten či onen objekt, vztah, aspekt apod. 

V tomto smyslu pak často slyšená věta (zvláště od učitelů k žákům) „vše souvisí se 

vším“ je nanejvýš pravdivá a v procesu vzdělání koneckonců není vyššího cíle, než 

ukázat žákům a naučit je vidět právě tyto celostní souvislosti vztahu člověka a 

světa, ve kterém žije. Proto se dnes klade důraz na mezipředmětové vazby, 

interdisciplinaritu, průřezová témata, komplexní přístup, globální souvislosti atd. 

                                                                                                                                         
časopisů Německých, které neodmítá, ale naopak cení jako nenahraditelné prameny pro pohraniční 

regiony a další oblasti s německou minulostí.  
65 tamtéž, s. 13. 
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Stručně řečeno, jde o odvěkou snahu člověka uchopit svět a pochopit jej. Z kterého 

konce vzdělání začneme, může být v podstatě celkem jedno, stejně tak jako vedení 

sporů, která věda je základem našeho světa a tím pádem nejdůležitější. Obvykle to 

bývá ta, kterou ovládá a provozuje ten který mluvčí. 

Historická vlastivěda tedy vznikla v období vzniku a formování věd v 19. stol jako 

samostatný obor. Vyučovat se začala až v období první československé republiky, a 

to na dvou pracovištích, obě byly filozofické fakulty. První byla Filosofická fakulta 

Univerzity Karlovy, kde se také stal roku 1921 prvním českým řádným profesorem 

historické vlastivědy Josef Vítězslav Šimák, český historik a žák Gollovy školy. 

Druhým pracovištěm pak byla Filosofická fakulta nově vzniklé Masarykovy 

univerzity v Brně66 pod vedením Bohuslava Horáka. Po druhé světové válce je 

aktivní zejména František Roubík, jehož Příručku vlastivědné práce jsme již citovali 

a v Brně Ladislav Hosák, oba žáci výše uvedených prvních universitních 

reprezentantů oboru.67 Šimák, považovaný všemi za zakladatele oboru s možností 

jeho studia na VŠ, směšoval historickou vlastivědu s historickou geografií a 

kartografií, nebyl prý velkým teoretikem, ale o to více pilným praktikem. Stále tak 

vidíme nerozlučnou dvojici: historii a geografii, ve školním pojetí dějepis a 

zeměpis. Brněnské pracoviště se soustředilo více na geografickou složku. 

V roce 1953 vznikl Kabinet pro historickou geografii při ČSAV, jehož zakladatelem 

byl Horák a pokračovatelem pro změnu Roubík. Historická geografie byla chápána 

jako jedna z PVH. Tento kabinet se stal posléze centrem historicko-geografického 

výzkumu. Nejvýznamnějším výsledkem české poválečné historické geografie bylo 

vydání „Atlasu československých dějin“ v roce 1965, obsahující 45 mapových 

listů.68 Od roku 1968 dosud vychází nepravidelný sborník Historická geografie a 

v současnosti ho doplňuje internetový časopis Klaudyán, vycházející dvakrát ročně. 

 

                                                 
66 Masarykova univerzita byla založena krátce po vzniku ČSR v lednu 1919 jako druhá česká 

univerzita v počátku se čtyřmi fakultami: právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filozofickou. 
67Nováček, Aleš. Historická geografie v Česku: zpráva o současném stavu vědního oboru. Klaudyán: 

internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny [online]. 2009, roč. 6, 

č. 1-2, s. 18-27. Článek se věnuje historické geografii, která v meziválečném období splývala 

s historickou vlastivědou, krátce po válce však již měla vlastní vývoj, článek se tak dále věnuje 

této linii.   
68 Atlas československých dějin. Praha: ÚSGK a Historický ústav ČSAV, 1965. 
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Zmiňovaný Ladislav Hosák založil roku 1950 na Univerzitě Palackého v Olomouci 

„Ústav pro historickou vlastivědu“ a věnoval se především Moravě, pro kterou 

vydal Historický místopis Moravy a Slezska. Ten je považován za jeho 

nejvýznamnější dílo a stěžejní práci pro vlastivědnou práci v moravské a slezské 

části naší země. V této práci pokračují dosud odborníci Kabinetu regionálních dějin 

na Katedře Historie, který je od roku 1963 pokračovatelem ústavu.69 

Historická vlastivěda, popřípadě regionální historie zanikla v období komunismu 

v naší zemi, protože svým zaměřením na regiony zdůrazňovala místní tradice, 

zvyklosti a odlišnosti různých oblastí naší země a jako taková neladila 

s unifikačními a nivelizačními snahami nového režimu. Centralisticky spravovaný 

stát nestál, a ani nemohl stát, o místní a lokální rozdíly a tuto disciplínu tak 

nepotřeboval. Přispělo k tomu i nepevné postavení mezi „vědami“ a nesoulad 

s objektivistickým výkladem světa.70 Vlastivědnou tématikou se pochopitelně 

nadále zabývala pracoviště zabývající se historickou geografií, jak bylo naznačeno, 

event. PVH. Jako samostatný obor či univerzitní katedra však obnoven nebyl.  

Dnes je vysokoškolská výuka historické vlastivědy integrována nejčastěji do studia 

historie nebo archivnictví a PVH, na pedagogických fakultách pak jako samostatný 

předmět pro přípravu výuky stejnojmenného předmětu nebo výchovy k občanství 

na ZŠ a SŠ. Kromě uvedeného Kabinetu regionálních dějin UPOL patrně neexistuje 

specializované pracoviště s výjimkou historické geografie na Přírodovědeckých 

fakultách, které by se věnovalo přímo historické vlastivědě.71 Samostatnou 

                                                 
69 webová stránka Kabinetu regionálních dějin dostupná na <http://www.historie.upol.cz/krd.php>. 
70 Piťha, Petr. Úvod do výchovy k občanství…, s. 28. 
71 na Filosofické fakultě UP v Olomouci jsou vyučovány předměty Regionální dějiny a Historická 

geografie pro obor Archivnictví, na Filozofické fakultě UK existuje pouze předmět Historická 

geografie, na Pedagogické fakultě UK pak Historická geografie a Historická regionalistika 

pro obor Historie, pro obor Základy společenských věd je Katedrou občanské výchovy a filosofie 

vyučován předmět Regionální historie (Vlastivěda). Předmět Historická vlastivěda existuje 

na Katedře politologie a filosofie Filosofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

n/L, Katedra historie Západočeské univerzity v Plzni vyučuje předmět Vlastivěda pro přípravu 

učitelů. Specializační modul Historická regionalistika je vyučována v rámci oboru Kulturní dějiny 

na Ústavu historických věd Filosofické fakulty Univerzity Pardubice. Pedagogická fakulta 

Jihočeské univerzity vyučuje Vlastivědu s didaktikou. Seznam je ilustrativní, nelze jej považovat 

za úplný seznam vlastivědných předmětů. 
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kapitolou jsou dnes „regionální studia“, popř. Regionalistika, vyučované jako 

obory, moduly, či předměty na vysokých školách zaměřených na ekonomii, 

cestovní ruch, dopravu, mezinárodní vztahy atd. Zaměření je však jiné a navazuje 

daleko více na sociologii, politologii, ekonomii a další obory, než na historickou 

vlastivědu, popř. geografii. 

Popsaný vývoj vlastivědy a vlastivědného myšlení měl za cíl ukázat především 

souvislosti s historickým vývojem oboru v naší zemi, protože téma „národní 

historie“ se v další práci bude nadále objevovat a tradice takto vytvořená bude dále 

zmiňována v souvislosti s učebnicemi a jejich obsahem i v dalších částech této 

práce. Druhým cílem bylo vytvoření pozadí ke školnímu pojetí výuky vlastivědy. 

Dnes není častá obeznámenost s odborným pozadím a bohatou tradicí této 

vzdělávací oblasti, což může vést často k jejímu podceňování a bagatelizování a 

školní předmět pak vypadá jako „pedagogický výmysl“, vhodný a použitelný pouze 

na prvním stupni ZŠ, než se žáci konečně dostanou k „pořádným“ předmětům, 

s čímž má autor této práce osobní zkušenosti ze školního i mimoškolního prostředí. 

Posledním významným prvkem je zdůraznění těsné souvislosti s historickou 

geografií, využívání poznatků z mnoha dalších oborů a nemožnost i nevhodnost 

kladení jednoznačných hranic mezi ně. V žádném případě však nelze tuto kapitolu 

brát jako úplný popis historického vývoje oboru ani jeho podoby v současnosti, ale 

spíše jako jakousi „červenou nit“, propojující rozbor RVP a postavení výchovy 

k občanství v jejím rámci s konkrétním problémem učebnic a vlastivědného obsahu 

v nich.  
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3 Učebnice Občanské výchovy po roce 1989 

Socializace jedince a udržování a vývoj lidské společnosti je postaven na předávání 

dříve nabytých informací prostřednictvím výchovně vzdělávacího procesu. K tomu 

jako prostředek slouží nejrůznější informační prameny. V nejširším pojetí je 

učebnice právě takovým informačním pramenem, avšak velmi specifickým. 

Na rozdíl od pramenů primárních předávané informace významně upravuje, třídí, 

zobecňuje a zprostředkovává je s přihlédnutím k věku vzdělávaných jedinců, 

obsahu a složitosti informací a mnoha dalším aspektům. Říkáme tomuto procesu 

didaktická transformace. Pomineme-li ústní předávání informací, které je prastarým 

a nenahraditelným prostředkem, byl to zejména text, který tuto úlohu plnil. V každé 

rozvinutější společnosti se vytvářely obsahem a formou uzpůsobené texty. 

Pro předávání vědomostí se takovým textovým didaktickým transformačním 

prostředkem stala učebnice. Již v antickém období se objevují první učebnice. 

Ve středověku pak existovalo množství různých „naučení“ a „poučení“, oblíbená 

byla „exempla“, což však nelze považovat za „učební texty“ z hlediska dnešního 

chápání. Ve všech případech šlo o zjednodušené a upravené návody pro základní 

životní situace s dominantním morálním a mravním obsahem. Velký rozvoj pak 

nastal ve středověku pozdním, kdy šíření nejrůznějších příruček a později 

i učebních textů a knih obecně významně ovlivnil Guttenbergův72 vynález 

knihtisku. Humanističtí myslitelé období renesance pak tvořili mj. nejrůznější 

praktické příručky pro specializované činnosti jako právnictví, nebo třeba 

rybníkářství. Specifičnost „pomůcky“ zcela zjevně pochopil a dále rozvíjel stále tak 

často citovaný J. A. Komenský, jehož často první učební texty se staly nadlouho 

jakýmsi etalonem, používaným ve výuce.73 Klasická podoba školní učebnice je 

                                                 
72 Johannes Gensfleisch, používající jméno dle rodového sídla Gutenberg (1397/1400 – 1468). 

Vynález knihtisku patrně krátce před polovinou 15. století umožnil sériový tisk knih a tím 

zmnohonásobení produkce a masové šíření informací. Vynález je považován mj. 

za předznamenání éry novověku.   
73 Zejména jeho učebnice „Orbis pictus“, vydanou poprvé 1658 ve čtyřech jazycích, která obrazem 

i textem informovala o živé i neživé přírodě, náboženství a člověku. Lze ji tak považovat za 

předchůdce dnešních „základů společenských věd“ a zejména pak prvouky a vlastivědy na ZŠ 

v 2. pol. 20. st. Dále připomeňme později velmi oblíbenou jazykovou učebnici latiny „Brána 

jazyků otevřená“, či „Informatorium školy mateřské“ pro předškolní výchovu, které jej tehdy 
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přirozeně spojena se vznikem systematického vzdělávání v průběhu 18. st., jak bylo 

naznačeno výše. Učebnice se díky tradici jejího používání stala symbolem učení, 

vyučování, školy a systematického vzdělávání vůbec. Jak říká Maňák74, specifičnost 

tradičního typu učebnice spočívá především v její univerzálnosti, polyfunkčnosti a 

nezávislosti na dalších zdrojích. 

V odborné literatuře najdeme mnoho definic toho, co to vlastně učebnice je. 

Každý významný pedagogický odborník a didaktik většinou přispěl svým 

vyjádřením, vyčerpávající je však málokterá. Maňák jednoduše hovoří o učební 

pomůcce, která obsahuje soustavný výklad učiva.75 Průcha chápe učebnici jako 

edukační konstrukt působící jako prvek kurikulárního projektu.76 Dle Skalkové je 

pak učebnice: „významná etapa didaktické transformace kulturních obsahů 

do školního vzdělávání, a to etapa, která se již přímo včleňuje do každodenní 

činnosti učitele a učení žáků při vyučování i mimo ně“.77 Jde o kombinaci 

odborných, didaktických a pedagogicko-psychologických aspektů. Specifičnost 

„knihy, používané při učení ve škole“78 je právě v procesu didaktické transformace 

jako podstaty procesu učení. Má-li být jakákoliv informace sdělitelná dále, musíme 

najít prostředek a způsob (transformaci), kterým jsme schopni ji dotyčnému předat. 

To je její zásadní funkce, vedle široké škály dalších, jak bude uvedeno později.   

Učebnice, resp. jejich obsah, odráží stav společnosti, významné historické události a 

aktuální konstruování reality. Je prostředkem k výkladu minulosti i současnosti, a 

nejde pouze o učebnice dějepisné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Učebnice 

jsou stále základní učební pomůckou základních a středních škol a ovlivňují tak 

výrazně učební proces žáků. Velice často je učební text nástrojem ovlivňování, ale 

i propagandy, a to nástrojem velice účinným, neboť působí v širokém měřítku 

na nejzranitelnější skupinu lidí – děti. Proces výchovy a vzdělávání vždy cíleně 
                                                                                                                                         

učinily známým po protestantské Evropě pobělohorského období. Práce jsou psány již v exilu, ale 

česky, či jsou alespoň česky vydány, neboť autor doufal v brzký návrat do rodné země. 
74 Maňák, Josef. Funkce učebnice v moderní škole. In Knecht, Petr - Janík, Tomáš (eds.). 

Pedagogický výzkum v teorii a praxi; sv. 11 Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu Brno: 

Paido, 2008. s. 19. 
75 tamtéž, s. 20. 
76 Průcha, Jan. Učebnice: teorie a analýza edukačního média. Brno: PAIDO, 1998. s. 13. 
77 Skalková, Jarmila. Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999. 
78 obecná formulace, se kterou se lze snadno setkat na veřejnosti a ve své podstatě patrně jedna 

z původních „definic“. 
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ovlivňuje žáky, vždyť je to jeho primárním cílem. Jde tedy pouze o otázku hranice, 

či míry a výběru priorit té které společnosti. Příznačná je také snaha každého 

nového společenského systému vytvořit co nejdříve nové učebnice, zvláště pak 

ve společenských oborech.79 To platí i pro naše současné poměry. Těžko bychom si 

dovedli představit např. výchovu k občanství (s důrazem na lidská práva a práva a 

povinnosti občana) podle dřívějších učebnic s odlišnými cíli výuky.  Jaké byly cíle 

občanské výchovy dříve, popřípadě politické výchovy v 50. letech 20. st., bylo 

ukázáno v 1. kapitole. Každý významný historický mezník tedy vede ke zvýšené 

potřebě tvorby nových učebnic, které jej budou reflektovat. Po roce 1989 tak u nás 

nastal výrazný nárůst počtu vydavatelství a vydávaných učebnic.  

Jiným důvodem vyvolávajícím potřebu tvořit nové učebnice je změna aktuálního 

vědeckého poznání reality. Požadavek, aby učebnice odrážely současný stav 

lidského vědění, je stále aktuální a často je společností kritizováno velice pomalé 

přejímání nových poznatků do učebních obsahů, často trvající i desítky let. Tím trpí 

zejména technické a přírodní obory, založené na základních principech, 

zaznamenávajících podstatné změny jen velmi málo.  

Ruku v ruce s vývojem společenského klimatu jdou i uplatňované pedagogické a 

didaktické metody vzdělávání a výchovy. Řekli jsme, že i přes veškeré změny je 

učebnice základní didaktickou pomůckou a prostředkem ve výuce. Podívejme se 

tedy blíže na jejich využívání v reálné praxi a nejčastější nedostatky, pociťované 

učiteli i žáky. 

3.1 Využívání učebnic učiteli a žáky 

Postavení učebnice v procesu vyučování není zdaleka tak jednoznačné, jak by se 

mohlo na první pohled zdát. Jistě každý zažil ve svém životě pedagogy, kteří se 

učebnice drželi takřka do nejmenších podrobností, pasivně podřizovali výuku její 
                                                 
79 Mikk, Jaan. Učebnice:budoucnost národa. In Maňák, Josef - Knecht, Petr (eds.): Hodnocení 

učebnic. Brno: Paido, 2007. s. 12. Autor na příkladu své země, Estonska, která se tradičně věnuje 

problematice učebnic, ilustruje potřebu nových učebnic, rozcházejících se s dřívější politickou 

minulostí sovětské republiky. Současně cituje ze starších prací, že učebnice bývají považovány za 

mnohem důležitější, než kurikulum, či vzdělávání učitelů. Je pravdou, že většina pedagogů 

využívá učebnici k přípravám na hodinu i dlouhodobějším plánům předmětu. Autor je předním 

estonským odborníkem v oblasti teorie a výzkumu učebnic z univerzity v Tartu (Est.). 
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struktuře a obsahu. Učebnice určovala strukturu hodin, jejich obsah a téma i práci 

žáků v hodině a zcela determinovala vyučovací proces. Protipólem byl pak učitel, 

který s učebnicí pracoval jen zcela výjimečně, nebo vůbec, pouze v roli pomocného 

didaktického prostředku využívaného dle jeho uvážení. Učitelova aktivita, 

samostatnost a kreativita byla ve výuce určující. Často o způsobu využívání 

učebnice ve výuce rozhoduje zkušenost učitele, jak uvádí odborná literatura. 

Pro začínajícího kantora je významným pomocníkem při prvních krůčcích za 

katedrou, zkušenější pedagog si už dovolí sám řídit proces vyučování. Autor 

z vlastní zkušenosti však vypozoroval tendenci starších pedagogů, unavených svým 

celoživotním potýkáním se s žáky, vracet se postupně k výuce řízené učebnicí. 

Naopak mladí kantoři velice rychle začnou mít chuť sami řídit obsah výuky a rychle 

se této opory dobrovolně vzdávají a dávají přednost jiným materiálům. 

Na skutečnost, zda a jak často je učebnice skutečně využívána v reálném 

vyučovacím procesu a jak tedy je schopna plnit své funkce, rozhoduje především 

její kvalita a upotřebitelnost. Z výzkumu prováděného VÚP vyplývá80, že dnes 

existuje velké množství materiálů vč. společenských a humanitních oborů. Uvádí se 

např. více než sto výukových materiálů pro obory Dějepis a Výchova k občanství, 

z nichž převažují tištěné. Školy pak dostávají zdarma, či je jim nabízeno, mnohem 

více materiálů právě pro VkO než např. pro dějepis. Z odpovědí celkem 115 

pedagogů vyplynulo, že učebnice mnohem více využívají učitelé dějepisu, zatímco 

vyučující VkO preferují jiné výukové materiály. Obecně je však velmi časté 

kombinování učebnic, ostatních cizích didaktických materiálů a také materiálů 

vlastních. Zastavme se na chvíli u vlastních materiálů. Většina učitelů si během 

svého působení na základě svých zkušeností a potřeb vytváří učební pomůcky 

nejrůznějšího druhu. Zarážející však je, že téměř 90 % z nich vlastní materiály 

ve výuce preferuje. Stejně vysokých hodnot pak dosahují podíly učitelů 

nespokojených s učebnicemi i ostatními materiály. V již citovaném mezinárodním 

výzkumu IEA odpovídali učitelé VkO, co by mohlo být ve výuce zlepšeno.81 

Nejčastěji vybíranou odpovědí bylo „lepší materiály a učebnice“ napříč všemi 

                                                 
80 Franc, Aleš – Hesová, Alena. Závěrečná zpráva za rok 2010 – Analýza materiálů pro výuku 

předmětů ze společenskovědní oblasti (kromě učebnic) [online]. VÚP. 
81 Křížová, Ivana a kol. Znalosti, dovednosti a postoje čtrnáctiletých žáků v oblasti výchovy 

k občanství. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, nakladatelství Tauris, 2001. s. 79. 
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zúčastněnými zeměmi.82 Zejména učitelé ČR volili tuto odpověď v porovnání 

s jinými zeměmi zvláště často. Učitelé pak řeší nedostatečnou kvalitu učebnic tím, 

že je nepoužívají a pomáhají si vlastními či cizími didaktickými materiály. Čeští 

učitelé nejvíce využívají při výuce VkO původních zdrojů typu ústavy, Všeobecná 

deklarace lidských práv apod. spolu s vlastními představami o tom, co je důležité 

znát. Často čerpají také z médií. Učitelů občanské výchovy využívajících všech 

těchto zdrojů je stejně nebo dokonce více než těch, kteří čerpají především 

z učebních osnov, standardů a schválených učebnic.83 v rozvinutých zemích žáci 

naopak pracují s učebnicí okolo 60 % vyučovacích hodin, tedy poměrně výrazně a 

učitelé při přípravě na výuku ve své většině (90%), což je běžné. Z výše uvedeného 

i dalších dostupných informací lze soudit, že pokud učitelé učebnice nepoužívají, 

bývá to signál špatné kvality učebnic. Mnoho pedagogických odborníků věří, 

že kvalitní učebnice jsou zdrojem úspěchu pro každý národ.84  

Značně přínosné je zapojit do výzkumu učebnic ty, pro něž jsou především určeny, 

tedy žáky.85 na různých průzkumech bylo ukázáno, že dovedou samostatně a 

smysluplně zhodnotit kvalitu, náročnost a vybavenost učebnice. Srovnáním 

odpovědí žáků našich i cizích vyplývá, že nejčastější výtkou bývá špatná 

srozumitelnost textu a malá vybavenost grafickými informacemi v podobě 

doplňujících fotografií, tabulek. Žáci často textu učebnic vůbec nerozumí, nebo 

s velkými obtížemi.86 Je však zajímavé, že častěji byla v centru jejich zájmu právě 

textová složka a daleko méně celková vizuální stránka učebnice, což může být 

překvapení pro nakladatele.87 Tyto nedostatky pak vedou k celkově nezajímavé 

                                                 
82 dalšími nejčastějšími odpověďmi byly „doplňkové studium týkající se náplně předmětu“ a „více 

hodin v rozvrhu věnovaných občanské výchově“, tamtéž. 
83 tamtéž, s. 87. 
84 Mikk, Jaan. Učebnice: budoucnost národa. In Maňák, Josef - Knecht, Petr (eds.): Hodnocení 

učebnic. Brno: Paido, 2007. s. 11. k podobným výsledkům došel např. Průcha: Průcha, Jan. 

Učebnice: teorie a analýza edukačního média, či výsledky mezinárodního výzkumu TIMSS. 
85 pro ilustraci uvádíme, že přibližně do pol. 70. let byl považován učitel za hlavního adresáta 

učebnice. Srovnej např. Knecht, Petr. Pojmy v učebnicích zeměpisu a jejich přiměřenost  

věku žáků. Brno, 2008. Disertační práce na Pedagogické fakultě MU Brno, s. 17. 
86 tamtéž, s. 18. 
87 Knecht, Petr – Najvarová, Veronika. Jak žáci hodnotí učebnice? Podněty pro tvorbu a výzkum 

učebnic. In Knecht, Petr - Janík, Tomáš (eds.). Pedagogický výzkum v teorii a praxi; sv. 11 

Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu Brno: Paido, 2008. s. 107-117. Autoři kapitoly zde 
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učebnici a tím pádem nechuti ji používat. Dle zkušeností autora této práce bývá 

jedním z problémů žáků na základních školách právě malá schopnost využívat 

učebnici k vlastnímu učení, často si ani nejsou vědomi, že by k tomu měla sloužit. 

Nejčastějším prostředkem k učení totiž bývá sešit se zápisky z hodiny jako žákovi 

nejsrozumitelnější forma učebního materiálu. Tuto zkušenost potvrzuje např. 

Průcha, který uvádí, že žákovské preference používání učebnic jsou velmi nízké. 

Učitel tak vlastně supluje učebnici a znovu vybírá, třídí a upravuje obsah učiva, 

tedy didakticky transformuje za účelem kompenzovat nedostatky učebnic. Zápisky 

činěné žáky do sešitu dle pokynů učitele jsou pak jediným opravdu využívaným 

zdrojem k učení.  

Zkoumání fungování učebnice v reálném vyučovacím procesu bývá v rámci 

pedagogického výzkumu okrajovou záležitostí. Výzkumů, zaměřených na práci 

žáků s učebnicí je málo u nás i v zahraničí. Většina často citovaných výzkumů 

pochází z 80. let 20. st., jen výjimečně jsou novější. Pro porovnání odkazujeme 

na citované práce Mikka, Průchy a Knechta, kteří uvádějí přehled našich 

i zahraničních výzkumů k popisované problematice. Vzhledem k zaměření práce 

nebudeme podrobněji téma rozvádět.  

Pojďme se tedy blíže podívat na učebnici jako edukační médium, její funkce a 

způsoby didaktického hodnocení pro rozpoznání kvality učebních materiálů. 

3.2 Učebnice jako edukační médium ve vzdělávacím procesu a její 

význam 

V současné době lze kromě učebnice pracovat s mnoha dříve nedostupnými 

edukačními médii. Ta však nenahrazují, ale doplňují a zpestřují výuku 

prostřednictvím tradičních rozšířených prostředků, zejména textových. Dnešní 

arzenál tak dovoluje využívat tradiční zdroje v podobě učebnic, pracovních sešitů, 

čítanek, tabulek, atlasů, slovníků, již delší dobu se využívají audio a video kazety. 

                                                                                                                                         
citují množství zahraničních a několik domácích výzkumů, zaměřených na vnímání a hodnocení 

učebnic žáky. Překvapivá je skutečnost, že žáci primárně neodmítají souvislé texty a dokonce 

i složitější souvislosti jsou schopni vnímat, pokud jim jazyk textu, či jeho „děj“ přijde zajímavý. 

Naopak grafické komponenty chápou funkčně, nikoli pouze jako zlepšení vizuální stránky 

učebnice. V dějepisných učebnicích žáci např. žádali komiksy a vtipy. Je pravda, že v některých 

novějších učebnicích se podobné prvky občas vyskytují.  
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Dnes možnosti zpestřuje použití výpočetní techniky ve formě používání CD a DVD 

médií pro zprostředkování filmů, dokumentů, fotografií apod., počítačových 

výukových programů, prezentací a zejména využívání internetu jako zdroje 

informací i prostředku komunikace. Učebnice jako forma učebního textu není tedy 

jediným edukačním prostředkem. Je však stále nejvíce rozšířená, stále v praxi 

používaná a dostupná. Navíc dlouhá tradice využívání učebnic poskytuje celkem 

spolehlivé a osvědčené metody, jak s ní pracovat.  

Objevují se názory, že učebnice bude postupně vytlačena z vyučovacího procesu a 

že pro výuku není v podstatě potřeba. Co vlastně hovoří proti využívání učebnic, 

kromě časté fascinace současnými možnostmi multimediální techniky? Předně lze 

slyšet, že učebnice je zhuštěný a zjednodušený výtah vědních oborů, který 

předkládá jasná hotová fakta, která nijak nevysvětluje, jen je tvrdí. Z toho se pak 

vyvozuje, že v ní není nic na práci, leda se ji naučit nazpaměť.88 Učebnice 

postrádají smysluplnost a nekorespondují se známým světem „venku“. Učebnice tak 

přímo vede k tradičnímu verbálnímu vyučování a učení se nazpaměť. Žáci se tak 

učí, že vše je jednoduché (!), na vše je jediná správná odpověď a to ta v učebnici. 

Nevede je tak k pochybování, srovnávání, kritickému myšlení. Naučit se 

reprodukovat pasáže z učebnice je prý snadné (!), ale nijak nepoznáme, jak si žák 

informace osvojil a umí-li je využít. Učebnice zkrátka nejsou pro kvalitní 

vzdělávání potřeba. Učebnice nestačí na to, aby si žák osvojil kompetence 

pro „skutečný svět“.89  

Jen na okraj nás může napadnout, jakéže kompetence pro „skutečný svět“ by si 

potřeboval osvojit obyvatel chudinského ghetta světových aglomerací, nebo třeba 

uprchlík v azylovém táboře. Takové, které si ve vzdělávacím procesu 

představujeme, asi ne. Ale jinak ano, je to pravda. Skutečně na to učebnice nestačí. 

Však se žáky také není sama, ale je tam s ní učitel. Za splnění výchovně-

vzdělávacích cílů také neodpovídá učebnice, i když má být s nimi v souladu, ale 

především učitel. Učebnice není jediným edukačním médiem použitelným a 

používaným ve školním prostředí. Učebnice sama nikoho nic nenaučí ani 

nazpaměť, od toho zase potřebuje žáky. Učebnice je nástroj, prostředek, s kterým se 

                                                 
88 Nováčková, Jana. Mýty ve vzdělávání. 2. vyd. Kroměříž: Společnost pro mozkově kompatibilní 

vzdělávání a nakl. Pavel Kopřiva - Spirála, 2003. s. 17. 
89 tamtéž 
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musí umět zacházet, jako s každým jiným. Odpovědí na časté výtky, že učebnice 

jsou nekvalitní, neučí se podle nich dobře, nevyhovují učitelům, ani žákům jak 

slyšíme stále často, není je zrušit, ale vytvářet lépe. Sám jsem některé učebnice jako 

učitel často kritizoval a snažil se pomoci jinými způsoby. Když je učebnice špatná, 

je nepoužitelná, protože ztěžuje proces výuky. Pokud je dobrá, stává se výborným 

pomocníkem žáka pro snadnější získání žádoucích „kompetencí“ a pro učitele pak 

výborným prostředkem (v kombinaci s dalšími) k provedení žáka „zhuštěným a 

zjednodušeným“ prostředím lidského vědění a poznání. 

Učebnice je pro žáka ve své podstatě první zjednodušená a redukovaná podoba 

odborného či specializovaného materiálu, navíc určeného přímo pro žáka a je tak, či 

alespoň má být, přizpůsobena jeho potřebám. Jiný takový textový materiál není. 

Obsahuje informace, doporučení, odkazy na zdroje. Podporuje učení se práci 

s textem. Kde jinde se žák setká s uceleným psaným textem, upraveným jeho 

schopnostem, který transformuje jinak poměrně obtížně uchopitelnou skutečnost? A 

především učebnice je jediný materiál, u kterého je jisté, že jej má žák doma a může 

do něj v případě potřeby nahlédnout. Uvědomme si, že mnoho rodin má minimální 

množství knih, tím méně faktografických a specializovaných. Nespoléhejme na to, 

že je v každé rodině internet – není. Navíc ochota dohledat informaci v konkrétním 

okamžiku rapidně klesá s časem a námahou, vynaloženou na její nalezení. A to je 

v žákovi známém materiálu, tedy učebnici, vždy rychlejší a konkrétnější, než v 

nepřeberném množství odkazů jen přibližně odpovídajících zadání. Navíc 

počítačová gramotnost žáků se zdá být velmi přeceňována, neboť spočívá zejména 

v ovládání komunikačních prostředků a činností spojených s hraním her a 

ovládáním softwarů, nikoliv s efektivním hledáním informací, zejména je-li jich 

nedostatek, nebo naopak přebytek. Je hezké, že ve škole v ideálním případě může 

sáhnout po slovníku, tabulce, encyklopedii. Doma však mnoho dětí nic podobného 

udělat nemůže. Některé rodiny mají doma třeba jedinou knihu, a tou je telefonní 

seznam. A v situaci, kdy bude mimo školu, či domov?  

V současném pedagogickém přístupu nejde o přesné informace, údaje, zkrátka 

fakta. Preferováno je zaujímání postojů a obhájení názorů. Učení se faktů nazpaměť 

přece nepomůže schopnosti žáka vést diskusi. Neučení se nazpaměť vůbec však 

zase vede k nepoužívání a necvičení paměti, což vede k její atrofii stejně bezpečně, 
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jako nepoužívání svalů či jiné součásti těla.90 Nesprávně pochopená metoda 

diskuse, dnes často aplikovaná ve školním prostředí, kdy žák nemá o čem 

diskutovat, protože o věci nic neví a nemůže projevovat názor, protože jej nemá a 

neví, jak se k věci postavit, je zcela mylná. Nelze stále dohledávat znalosti, které 

nemáme. Často ani nevíme, co hledat a nepoznáme je, když je najdeme, protože 

nemáme čím rozlišit jejich význam. Nebudu dále rozebírat nešvary dnešní vlny 

moderních didaktických metod a pedagogických koncepcí. Jednak na to mám málo 

zkušeností, čehož jsem si vědom, a jednak to není obsahem této práce. Znovu si 

však dovolím odkázat na prof. Piťhu a jeho přednášku z roku 2008 na Univerzitě 

Hradec Králové, kde nevybíravými slovy pranýřoval stav školství, úroveň žáků 

i učitelů a obavu z nastupující generace.91 s mnoha jeho postřehy a názory se 

ztotožňuji. Stejně tak i vzhledem k výše uvedenému považuji učebnici 

přinejmenším ve velké většině vzdělávacích oblastí za nepostradatelnou.  

3.2.1 Funkce učebnic, jejich struktura a vlastnosti 

Vraťme se však k učebnici jako (stále existujícímu) edukačnímu médiu. Že není 

prosta problémů, je zřejmé již jen z funkcí, které má plnit. Již jsme řekli, 

že specifičností učebnice je kromě jiného právě její polyfunkčnost. Funkcí učebnice 

se rozumí všechny role, které jako didaktický prostředek poskytuje zúčastněným 

subjektům vzdělávacího procesu. Jiné funkce tak bude plnit pro učitele a zcela jiné 

pro žáky. Stává se tak prostředníkem a zároveň prostředkem ve vztahu učitel – žák. 

Učebnice mj. může pomáhat učiteli ve všech částech vyučovací hodiny. Lze ji 

s výhodou využít pro počáteční motivaci žáků, lze s její pomocí plánovat vlastní 

činnost žáků, slouží jako pramen pro plánování obsahu učiva a jeho prezentaci 

ve výuce a obecně jako zdroj nápadů, témat, procvičování, samostatné práce, 

domácí práce apod. Je samozřejmě a možná především prostředkem komunikace 

mezi učitelem a žáky, někdy i mezi žáky navzájem. 

Plnění mnoha funkcí je také argumentem pro zachování a význam učebnice 

ve smyslu, který byl naznačen již dříve. Proto se zde soustředíme spíše na jejich 

                                                 
90 Piťha, Petr. Velká iluze českého školství. Přednáška dne 2. 4. 2008 při zahájení Pedagogických dnů 

na Univerzitě Hradec Králové. Dostupná na <http://www.stolzova.cz>, kde je uveřejněna se 

souhlasem autora. 
91 tamtéž 
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přehled, který se mění dle jednotlivých autorů, kdy se často jednotlivé funkce 

vzájemně překrývají a doplňují. Nejčastěji nacházíme v odborné literatuře tyto:92   

• Transformační či prezentační – didakticky transformuje vybrané učivo 

pro cílovou skupinu, reprezentuje tak vzdělávací kurikulum a obsah učiva 

prezentuje žákům všemi prostředky své didaktické výbavy. 

• Poznávací (informační) a systemizační – vymezuje obsah vzdělávání 

v konkrétní vzdělávací oblasti, oboru či předmětu, vč. rozsahu a hloubky, 

často i dávkování učiva do celků a hodin, ale i ročníků a stupňů školy. 

• Motivační a sebevzdělávací – poskytuje prostor pro samostatnou práci, může 

vzbuzovat potřebu dalšího poznávání, touhu po vědění, snahu po samostatném 

hledání dalších souvislostí a informací. Dnes je tento bod hodnocen jako 

klíčový,   

• Upevňovací a kontrolní – umožňuje procvičování a kontrolování osvojování 

kompetencí (spíše však poznatků a činností) a umožňuje sebehodnocení žáka, 

důležité pro osobní rozvoj, což někde bývá vymezováno samostatně. 

• Řídící – jak bylo naznačeno v textu, učebnice více či méně spoluurčuje proces 

výuky, strukturu hodiny, dávkování učiva i jednotlivé činnosti dle míry práce 

s ní  

• Koordinační – návaznost dalších didaktických prostředků a soulad v jejich 

použití. Jde mj. o čítanky, atlasy, tabulky, slovníky, sbírky atp. 

• Rozvíjející a výchovná – formuje a rozvíjí různé složky žákovy osobnosti, 

např. estetický vkus, ale také učební strategie, jejichž pestrost přispívá 

k osobnímu rozvoji vzhledem k lepší adaptaci na různé zaměření obsahu 

učiva  

• Orientační a regulační - vymezuje podstatné a doplňující či rozšiřující 

informace a témata. Podstatná funkce, kterou nová média (elektronická či 

multimediální) velmi často neplní. Jak zcela správně říká např. Maňák, 

podstata vzdělávacího procesu nespočívá v hromadění informací, ale v jejich 

                                                 
92 Výběr z prací Knechta, Maňáka, Mazáčové, Mikka, Průchy, Skalkové, Wahly (cit. Zujev), 

s výjimkou práce Mazáčová. Didaktické zamyšlení nad současnými učebnicemi se zvláštním 

zřetelem k jazykovým učebnicím. In Vališová, A. a kol. Historie a perspektivy didaktického 

myšlení. Praha: Karolinum, 2004, s. 289 – 297 a Arnošta Wahly: Strukturní složky učebnic 

geografie. Praha, SPN, 1983, byly již ostatní v práci citovány. 
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výběru a zpracování. Nová média neplní dostatečně velkou část funkcí 

klasické tradiční tištěné učebnice.  

Někteří autoři zdůrazňují některé další „nové“ funkce, či funkce naplněné novým 

obsahem  

• syntetizující a integrační – tato funkce má dle citovaných autorů zvláště velký 

význam dnes při dostupnosti až nadbytku informací z elektronických zdrojů 

různých kvalit, didakticky nehodnocených, formálně neschválených, obtížně 

kontrolovatelných. Je často zmiňován e-learning, kdy se proces učení děje 

výhradně přes podobná média93, nebo různá multimediální díla komerční 

sféry, kde se vyskytují problémy s výběrem obsahu a s věcnou správností.  

• setkáme se také s diferenciační funkcí, kdy materiál respektuje různost zájmů 

a povah žáků a studentů, neboli diferencuje přístup k učení. Ideálně by měly 

být k dispozici 2 – 3 různé učebnice lišící se hloubkou výkladu a množstvím 

informací pro žáky s předpoklady a preferencí předmětu, či naopak. 

Maňák a další navíc hovoří o přebírání funkcí kurikula a dřívějších direktivních 

školních osnov učebnicí.94 Současné školní dokumenty totiž obsahují především 

obecně formulované cíle a velice povšechně pak vlastní obsah učiva pouze rámcově 

rozděleného do ročníků. Učebnice naproti tomu jasně vymezuje obsah učiva a 

strukturuje jej do témat a celků i vzhledem k výše uvedeným základním funkcím. 

Hovoří se tak o funkci normativní či unifikující, která ve spolupráci se vzdělávacími 

standardy vytyčuje a sjednocuje požadavky na konkrétní obory a ročníky. 

Myslím, že v současné době by bylo možno uvažovat o další funkci, kterou 

učebnice plnila vždy, ale nebyla samostatně uvažována, protože byla samozřejmá, a 

tou je kodifikování spisovného jazyka a vůbec kultura jazykového projevu (pokud 

její nároky materiál splňuje, pochopitelně). Již zmiňované dříve neexistující nové 

elektronické výukové pomůcky poskytují opravdu velkou škálu možností a 

příležitostí, avšak ve společné kooperaci s tradičními materiály, které mohou 

přenechat více prostoru, což není na škodu. Žijeme však v době, kdy četba 

souvislého spisovného a gramaticky správného textu jakékoliv povahy je daleko 

                                                 
93 srovnej např. Maňák, Josef. Funkce učebnice v moderní škole. In Knecht, Petr - Janík, Tomáš 

(eds.). Pedagogický výzkum v teorii a praxi; sv. 11 Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu 

Brno: Paido, 2008. s. 22-23. 
94 tamtéž, s. 24. 
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méně častá, než tomu bylo v minulosti.95 Je pravdou, že například na internetu lidé, 

vč. žáků a studentů, také čtou a píší text, takže nelze zcela souhlasit, že mladé 

generace méně čtou, pouze myslíme-li jen knihy. Ty přece jen ztrácejí na oblibě, ale 

z různých komerčních výzkumů a počtů prodaných publikací přesto nevyplývá 

žádná dramatická změna. Výrazně se však mění poměr mezi textem spisovným a 

gramaticky správným s bohatou slovní zásobou ve prospěch textů nesprávných, 

nekvalitních, jednoduchých, používajících zkratky a vulgární slova, specifický 

slovník elektronické komunikace atp.      

Všechny zmíněné funkce však může učebnice nebo učební text plnit pouze tehdy, 

má-li věcně správný obsah učiva v souladu s kurikulem, dobrou strukturu vzhledem 

k cílové skupině a dostatečnou didaktickou vybavenost pro práci při výuce 

i samostatném učení. Měla by také splňovat požadavek na adaptabilitu, tedy 

možnosti uzpůsobit transformované učivo prezentované učebnicí dle učitelovy 

volby, tedy neuplatňovat např. funkci řídící příliš autoritativně. 

Dnešní školní materiály už dávno nesestávají pouze z hutného textu podobného 

vědeckým monografiím. Použitelnost v reálném vyučování a efektivitu při 

samotném učení ovlivňují určité skupiny vlastností učebnice. Jak již bylo uvedeno 

výše, tři základní skupiny vlastností je možno spojit s obsahem, vlastnostmi textu 

                                                 
95 Současně klesá používání ručně psaného textu. Mnoho středoškolských studentů si neumí 

představit vlastnoručně napsaný souvislý text (1-3 strany), natož zcela bez gramatických chyb!  

Podobných debat mezi středoškoláky jsem byl nejednou přímým svědkem. Lze jen spekulovat, 

jaký podíl studentů SŠ i VŠ má podobné „představy“. Již některé vyspělé země, např. Velká 

Británie, vykazují stále větší podíl žáků, kteří mají potíže se čtením a psaním. Pořádá jednou za 10 

let „Národní rok čtení“ (naposledy 2008), kdy jsou rodiče např. nabádáni ke společnému čtení 

s malými žáčky, darování knih a vůbec různé aktivity směřují na podporu zvýšení funkční či tzv. 

čtenářské gramotnosti (čtení textu s porozuměním), viz např. příspěvek dostupný 

na <http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7163172.stm> [cit. 28. 3. 2011].  

Před časem (cca 2008) proběhly médii informace o tom, že většina vyučovacího času v primárním 

vzdělávání britských škol bude patně věnována výuce čtení, psaní a počítání. Zde už se nebavíme 

o čtenářské gramotnosti, ale gramotnosti jako takové. Alarmující je i nárůst dětí s objektivními 

problémy klasifikované jako SPU. Není důvod předpokládat, že podobné problémy nedosáhnou 

srovnatelných rozměrů i v ČR, když trendy vykazují stejné charakteristiky. Jako student historie 

nemohu nepřipomenout počátky a úroveň vzdělávání evropského středověku a novověku, kdy se 

vyučovalo tzv. trivium – tedy čtení, psaní a počty, což bylo chápáno za dostatečné vzdělání 

pro nejširší vrstvy. (Pozn.: výše uvedené údaje nejsou dostatečně ověřené, proto jsou v poznámce 

pod čarou a neuvádíme další zdroje).  
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vzhledem k cílové skupině a ostatními komponentami a vlastnostmi nazývanými 

obvykle didaktická vybavenost. Všechny prvky v učebnici obsažené by měli mít 

především didaktický účel zaměřený na žáka a plnící výše uvedené funkce, nikoli 

pouze estetický či ozdobný význam. Dle toho se také pozornost odborníků 

soustřeďuje na: 

• obsahovou analýzu učebnice 

• měření obtížnosti textu, jeho sémantické koherence a dalších vlastností textu 

• didaktickou analýzu vybavenosti učebnice 

Seznam trochu zjednodušuje problematiku, celkem jednoznačně však shrnuje 

základní okruhy výzkumu v oblasti učebnic tak, jak se objevují v názvech 

výzkumných prací a objektech jejich zájmů.96  

Výzkum a hodnocení učebnic, o kterém bude řečeno více v další kapitole, odpovídá 

přirozeně vlastnostem učebnic, které můžeme také shrnout do třech okruhů. 

Hovoříme pak o obsahových, komunikačních a ergonomických97 vlastnostech 

učebnic.98 Zde pak nastává otázka, zda např. velikost textu, typ písma a další 

typologické vlastnosti řadit do vlastností textu, pokud ten nevidíme pouze 

z jazykového hlediska, nebo je považovat v tomto pohledu za součást ergonomie 

učebnice. Naopak obrazový materiál nelze chápat jen jako prvek didaktické 

vybavenosti, ale jako mimotextový prvek komunikace atp. Vždy záleží na způsobu 

přístupu ke sledovanému objektu zájmu a tomu uzpůsobené definice základních 

pojmů. Základní přístupy ke zkoumání učebnice jsou z podstaty výzkumné práce 

dva. Jeden pracuje s měřitelnými číselnými údaji, ten nazýváme kvantitativní. 

Druhému nejde o množství, ale kvalitu, často i subjektivně vyjádřenou, kterou 

statistické zpracování číselných údajů neposkytne – tedy analýza kvalitativní. Vždy 
                                                 
96 srovnej např. Průcha, Jan. Možnosti výzkumu ve vztahu k učení. In Knecht, Petr, Janík, Tomáš 

(eds.). Pedagogický výzkum v teorii a praxi; sv. 11 Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu 

Brno: Paido, 2008, s. 27-36. 
97 ergonomie - mezioborová disciplina, jejímž cílem je dosáhnout přizpůsobení pracovních podmínek 

výkonnostním možnostem člověka; tento vědní obor integruje a využívá poznatky humanitních 

věd (zejména psychologie práce, fyziologie práce, hygieny práce, antropometrie, biomechaniky) a 

věd technických (např. vědy o řízení, kybernetiky, normování atd.), (www.wikipedia.cz). V oblasti 

učebnic je tím myšleno zajistit takové vlastnosti, které vyhovují cílové skupině žáků, např. váha, 

rozměr, styl a velikost písma, vazba atp. Termín měl původně použití zejména v oblasti pracovních 

nástrojů, nábytku a dalších užitkových předmětů. 
98 Průcha, Jan. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, 1998, s. 40-46. 
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záleží na cílech a metodice výzkumu a není třeba se přít, který je lepší či přesnější. 

Oba přístupy zacházejí jinak se zkoumaným médiem, základní cíl v podobě 

zhodnotit a porovnat vlastnosti však zůstává stejný. 

Specificky zaměřená obsahová analýza vybraných učebnic bude tématem 

následující kapitoly a ostatní okruhy nejsou cílem této práce. Proto základní 

informace ke struktuře a vlastnostem učebnice zmíníme pouze stručně. 

Přenos vzdělávacích obsahů se děje pomocí komunikačních prostředků. U každé 

publikace a u učebních prostředků zejména vnímáme odlišnost samotného textu a 

ostatních grafických složek. Základní prostředky prezentace proto můžeme rozdělit 

na textovou a mimotextovou, neboli verbální a neverbální složku. Mnoho 

pedagogických odborníků pak vyvinulo vlastní taxonomie obou základních 

strukturních složek učebních textů. Pro ilustraci uvedeme strukturní složky podle 

Zujeva99, které jsou rozděleny do dvou velkých skupin: 

 

Výkladové texty s rozlišením: 

• základní text 

• doplňující texty (slovo k čtenáři, dokumentační materiály, materiály určené 

k nepovinnému osvojení) 

• vysvětlující texty (poznámky a vysvětlivky, slovíčka, abecední seznamy) 

 

Nevýkladové složky učebnice, ve kterých se rozlišují: 

• aparát řízení procesu osvojování (otázky, úkoly, tabulky, odpovědi) 

• ilustrační materiál (ilustrace, obrázky, náčrty, schémata, plánky, diagramy, 

fotografie, mapy) 

• orientační aparát (předmluva, obsah, písmo, znaky a symboly, rejstříky, 

bibliografie, záhlaví) 

                                                 
99 jak je uvádí v citované publikaci Arnošt Wahla.  
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Obrázek č. 6: schéma strukturních složek učebnice dle pojetí  Zujeva (A. Wahla, 1983) 

Na komunikační parametry, zvláště míru náročnosti textu, je zejména zaměřen 

empirický výzkum učebnic u nás i v zahraničí. Poskytují totiž cenné údaje 

o obtížnosti učebnice a tedy plnění její základní funkce sdělování učiva. Hodnocení 

komunikačních parametrů může nastat již ve stádiu tvorby učebnice ve smyslu 

včasné úpravy nevyhovujících složek ještě před jejím vydáním. 

Mezi didaktickou vybavenost či ergonomické vlastnosti učebnice můžeme zahrnout 

všechny prvky, které usnadňují a zpříjemňují používání učebnice. Vždy bude 

efektivnější a příjemnější práce s učebnicí, vybavenou obrázky a mapami, 

vysvětlujícím aparátem, rozšiřujícími texty doplňkových témat a zajímavostí atd. 

V některých předmětech je velice žádoucí rejstřík pojmů či jmen, popř. přehledné 

tabulky (např. chemické značky), nebo seznamy (čeští panovníci). Toto vše přispívá 

ke snadnější orientaci v textu, k samostatné práci s učebnicí. Nesmíme zapomenout 

na složku plnící funkci upevňovací a kontrolní ve formě otázek, úkolů apod. 

Nesmírně důležité je optické uspořádání textu např. do sloupců, což ruší jednolitý 

text, který je obtížně čitelný. Pohodu při práci s učebnicí ovlivňuje použití barev a 

záležitosti typografické (velikost a řez písma apod.).  
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3.3 Současný stav výzkumu učebnic a jejich evaluace 

Teorie a výzkum učebnic představuje jeden z oborů pedagogických věd, poměrně 

rozsáhlý a v zahraničí i velmi rozvinutý. Evaluací pak rozumíme zhodnocení a 

ocenění učebnice jako didaktického prostředku v porovnání s jinými a vyhodnocení, 

zda vyhovuje ve všech sledovaných kriteriích pro danou cílovou skupinu, tedy žáky 

určitého ročníku, vzdělávacího stupně, oblasti, či předmětu.  

Vydávání učebnic bylo zcela ponecháno volnému trhu, který tak byl v krátké době 

zaplaven didaktickými materiály všeho druhu a kvality. Počet vydavatelství 

zabývajících se produkcí učebnic již dnes dosahuje téměř sedmdesáti subjektů.100 

Výběr konkrétních titulů z řad učebnic pro výuku pak provádějí školy ohlížející se 

spíše na ekonomické aspekty, popřípadě samotní učitelé, kteří se řídí tradičně svým 

pedagogickým instinktem a zkušeností. Je jasné, že didaktická analýza tak 

prováděna není a nemá tak vliv na skutečný výběr a používání učebnic ve výuce. 

Bylo by logické předpokládat, že zareaguje i pedagogický výzkum a intenzivně se 

začne věnovat problematice tvorby a zejména hodnocení nových učebnic. Kupodivu 

tomu tak není a výzkum učebnic patří v ČR v rámci pedagogického výzkumu spíše 

mezi okrajové záležitosti.101 Petr Průcha považuje situaci v současné době za horší, 

než byla před rokem 1990.102 

Situace v evropských i mimoevropských zemích se silnou tradicí vzdělávání a 

vyspělým školstvím je zcela jiná. Státy jako Německo a Rakousko, severské státy 

v čele se Švédskem, Japonsko či USA a v neposlední řadě Rusko a z posttotalitních 

zemí např. Estonsko103 se významně věnují výzkumu učebnic a mají v tomto již 

dlouhou tradici. Disponují systémem institucí a aparátem evaluačních metod, 

přizpůsobených národním specifikům. Nejrozvinutější výzkum v této oblasti mají 

patrně Japonci, realizující řadu základních výzkumů a projektů s vládní podporou. 

Za zmínku stojí i sousední Slovensko, kde se zájem o výzkum učebnic zvyšuje a 

realizují se projekty analyzující vliv obtížnosti textů učebnic na proces učení, či 

samotné učení žáků z textu.  

                                                 
100 Knecht, Petr, Maňák, Josef (eds.). Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. s. 7. 
101 tamtéž 
102 Průcha, Jan. Učebnice: teorie a analýza edukačního média. Brno: PAIDO, 1998. 
103 tamtéž 
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Samotný proces didaktického hodnocení učebnice vychází přirozeně z jejich 

vlastností a požadovaných funkcí. Analýza vlastností s využitím exaktních metod, 

jak upozorňuje Průcha104, však nestačí. Je třeba objasňovat uplatňování a fungování 

zjištěných vlastností v reálném procesu vyučování a učení. Při didaktické analýze 

vedoucí k hodnocení konkrétní učebnice se zaměřujeme zejména na:  

• zjišťování a hodnocení vlastností (parametrů) učebnic ve všech jejich 

dimenzích jak bylo popsáno ve funkcích a struktuře učebnic, tzn. obsahová 

analýza, vlastnosti textu a didaktická vybavenost 

• fungování těchto učebnic v reálném výchovně-vzdělávacím procesu – bylo 

naznačeno v části práce věnující se využívání učebnic učiteli a žáky 

• návrh způsobů změny nevyhovujících parametrů učebnic pro zlepšení procesu 

tvorby, hodnocení a používání učebnic 

Pro evaluaci konkrétních vlastností popsaných výše je vyvinuto několik skupin 

metod, které se liší metodikou práce i formou výsledků. Jsou uplatňovány na různé 

výzkumné úkoly s rozličně formulovanými cíli, z kterých vycházejí i základní 

otázky každé podobné práce. Mezi základní skupiny metod zkoumání učebnic patří: 

• metody kvantitativní (lingvisticko-kvantitativní) 

• metody obsahové analýzy 

• metody dotazování 

• metody observační 

• metody experimentální 

• metody komparativní  

Patrně nejrozvinutější oblastí jsou metody zkoumající obtížnost textu105 a jeho 

rozsah vzhledem k cílové skupině žáků nebo studentů a jeho účelu a samozřejmě 

                                                 
104 Průcha, Jan. Možnosti výzkumu ve vztahu k učení. In Knecht, Petr, Janík, Tomáš (eds.). 

Pedagogický výzkum v teorii a praxi; sv. 11 Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu Brno: 

Paido, 2008, s. 29. 
105 např. metoda „Nestlerová – Průcha – Pluskal“, vycházející z  metody německé odbornice Käte 

Nestlerové a upravená dvěma českými odborníky. Jejím výsledkem je číselně vyjádřená „míra T“ 

v rozmezí 1-100 bodů, zahrnující syntaktickou a sémantickou náročnost textu a umožňuje 

porovnání s obdobně analyzovanými učebnicemi. na základě četných analýz doporučuje právě 

Průcha stanovit maximální hodnoty pro jednotlivé ročníky základní školy. Například pro čtvrtý 

ročník 22 bodů, pro pátý ročník 24 bodů. Konstatuje, že v učebnicích pro druhý stupeň základní 

školy se empirické hodnoty „míry T“ pohybují v mezích 27 až 63 bodů, v učebnicích prvního 
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i další vlastnosti textu. Souhrnně hovoříme o analýze textu. Vysokoškolská skripta 

budou mít jistě zcela jiné vlastnosti textu, než učebnice pro základní školy. Některé 

metody poskytují pouze dílčí údaje a samy o sobě nepostihují všechny aspekty 

textu. Rozsah učebnic tak lze vyjádřit nejjednodušeji pouze počtem stran textu. 

Složitější a více vypovídající je hodnocení jednotlivých strukturálních složek dle 

podílu jejich plošného rozsahu, nebo v rámci kvantitativních metod vyčíslovat 

počty slov, vět, odstavců atd. To nám umožní např. vyvážit obsah jednotlivých 

tematických celků apod. Zcela však pomíjíme otázku náročnosti textu a 

nerozlišujeme, zda jde o text výkladový, doplňující, či pouze o vysvětlivky a popisy 

obrázků. O skutečné náročnosti se dozvíme právě analýzou obtížnosti textu. 

Rozvinuté jsou zejména lingvisticko-kvantitativní metody, které se liší počtem a 

druhem reflektovaných aspektů textu. V nejjednodušším pojetí je míra obtížnosti 

textu ovlivněna dvěma faktory. Jedním je obtížnost daná syntaktickou strukturou, 

kdy sledujeme počet a délku slov, vět a větných úseků. Čím delší věty a souvětí 

jsou v textu používány, tím více se snižuje srozumitelnost textu a naopak. Druhým 

faktorem je sémantická struktura textu. Sledujeme jednotlivé pojmy, jejich 

důležitost (fakta, odborné údaje, běžné pojmy atd.), počet, opakování atd. z četných 

dostupných prací hodnotících míru obtížnosti textu vyplývá, že české učebnice 

často neodpovídají úrovni a schopnostem žáků určitého věku. Lze najít učebnice 

pro ZŠ s obtížností textu pro končící středoškoláky a jednotlivé pasáže, které si 

nezadají s vysokoškolskými skripty. Výzkumy také potvrzují nerovnoměrnost 

obtížnosti textu mezi jednotlivými ročníky, kdy není dodrženo postupné zvedání 

obtížnosti s rostoucím věkem a schopnostmi žáků a mnoho dalších negativních 

zjištění. Dalšími metodami se nebudeme podrobněji zabývat.  

Veškeré metody hodnocení učebnic vedou či mají vést k možnostem zodpovězení 

otázky, zda splňuje učebnice či učební text stanovená kritéria a tedy vyhovuje. 

Stanovování požadavků na kvalitní moderní učebnice je celá řada a formulování 

kritérií je dalším okruhem odborných problémů pedagogického výzkumu v oblasti 

teorie a evaluace učebnic. Shrneme-li kritéria pro hodnocení učebnic tak, jak jsou 

uváděna v odborných publikacích, můžeme je ve stručnosti předložit v následujícím 

                                                                                                                                         
ročníku SOU v mezích 26 až 49 bodů. Tyto hodnoty potvrzují také další výzkumy. Nejvyšší dosud 

zjištěná hodnota T = 75,4 bodu byla naměřena v učebnici lékařské chemie a biochemie, viz již 

několikrát citovaná práce „Průcha. Učebnice: teorie a analýza edukačního média“. 
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přehledu, jenž chápe učebnici jako komplexní zdroj informací ve všech jeho 

funkcích:106 

• V první řadě je třeba si uvědomit didaktickou koncepci autora. 

• Uvědomit si co je podstatné, fundamentální učivo a co je vedlejší doplňkové 

(v dobré učebnici by toto mělo být graficky vyjádřeno). 

• Zhodnotit, jak se pracuje s pojmy a vztahy mezi nimi, jak je zajištěna 

souvislost mezi poznatky v rámci jednoho předmětu. 

• Posoudit si, jak jsou respektovány vývojové zvláštnosti žáků. 

• Zhodnotit si, zda učebnice předjímá možné obtíže žáků. 

• Zhodnotit, jak je zajištěna integrující funkce učebnice - jak se pracuje 

s integrujícími pojmy a vztahy, jak je tedy zajištěna jednota celku znalostí. 

• Posoudit, jak jsou rozvíjeny mezipředmětové vztahy. 

• Posoudit, nakolik je učebnice založena na samostatném aktivním objevování 

žáků, nakolik učí samostatně a tvořivě myslet. 

• Posoudit, nakolik je zajištěna hodnotová orientace učebnice. 

• Zhodnotit, jak je v učebnici zajištěno sepětí teorie s praxí, se životem. 

• Posoudit, jaké je její formální uspořádání (grafické zpracování, kvalita 

ilustrací, obrázků, grafů apod.) a celkové průmyslové provedení. 

• Posoudit jazyk učebnice ve všech jeho vlastnostech důležitých pro výuku a 

učení. 

• Posoudit jaká je návaznost na další učebnice a materiály téhož předmětu 

(návaznost mezi ročníky) 

• Posoudit zda existují další vhodné doplňkové materiály, které smysluplně 

dotvářejí učebnici (návaznost na pracovní sešity žáků, audiovizuální 

pomůcky, metodické příručky apod.) 

Konkrétní návrh kriterií včetně jejich hodnocení vypracovala Sikorová107 

na základě výzkumu ověřování důležitosti kriterií, neboli „rastrů“, z pohledu 

učitelů. Celkem uvádí 13 kategorií dále členěných na max. 4 otázky. Uveďme si 

                                                 
106 Mazáčová, Nataša. Didaktické zamyšlení nad současnými učebnicemi se zvláštním zřetelem 

k jazykovým učebnicím. In Vališová, A. a kol. Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha: 

Karolinum, 2004. 
107 Sikorová, Zuzana. Návrh seznamu hodnotících kritérií pro učebnice základních a středních škol. 

In Knecht, Petr, Maňák, Josef (eds.). Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007, s. 31-39. 
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pro představu alespoň volbu kategorií, seřazených v souladu s návrhem dle klesající 

důležitosti:  

• přehlednost 

• přiměřená obtížnost textu a rozsah učiva 

• odborná správnost 

• motivační charakteristiky 

• řízení učení 

• obrazový materiál 

• shoda s kurikulárními dokumenty 

• cena (dostupnost učebnice) 

• ergonomické a typografické vlastnosti 

• doplňkové texty a materiály 

• diferenciace učiva a úloh 

• hodnoty a postoje 

• zpracování učiva 

 

Poslední oblastí, které se ještě dotkneme a tím uzavřeme teoretický blok týkající se 

učebnic, jsou časté nedostatky vyplývající jednak z výzkumů a analýz učebnic, 

jednak z reakcí pedagogů a také samotných žáků. V podstatě lze říci, že se všechny 

tyto skupiny shodují do té míry, nakolik jsou schopni ze své pozice posoudit 

jednotlivé aspekty. Jak zdůrazňují snad všichni odborníci, které jsme citovali v této 

práci a mnoho dalších, klíčové je pochopení fungování učebnice v reálném procesu 

a popřání sluchu těm, kteří s jejím používáním mají nejvíce zkušeností a to jsou 

žáci.  

Knecht ve své disertační práci zaměřené na zkoumání pojmů a jejich přiměřenosti 

v učebnicích Zeměpisu pro žáky došel při porovnávání učebnic jednoho předmětu 

k nedostatkům, které považujeme za zásadní, a shodují se s pracemi jiných 

autorů:108 

• Vzájemná odlišnost učebnic projevující se odlišnou koncepcí jednotlivých řad 

• Pojmová neujasněnost a nejednotnost učebnic  

• Subjektivní přístup autorů k tvorbě učebnic 
                                                 
108Knecht, Petr. Pojmy v učebnicích zeměpisu a jejich přiměřenost věku žáků. Brno: 2008. 

Disertační práce, s. 140-147. 
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• Absence didaktické transformace některých pojmů 

• Nesrozumitelnost jazyka učebnic z pohledu žáků 

• Odborná nesprávnost učebnic 

 

Soustavné hodnocení učebnic ve všech důležitých aspektech u nás neprobíhá. 

Neznamená to, že by učebnice nebyly hodnoceny vůbec. Didaktická hodnocení 

konkrétních titulů či jejich řad jsou však spíše předmětem individuálních studií a 

výzkumů pedagogických odborníků či tématem disertačních a diplomových prací 

na pedagogických fakultách. Nejaktivnější je v tomto směru patrně Centrum 

pedagogického výzkumu na Pedagogické fakultě MU v Brně, které vytvořilo 

„skupinu pro výzkum učebnic“ ze studentů doktorských programů, kteří tak 

hodnocení učebnic provádějí v rámci svých disertačních prací. Provádí je také 

ve vlastním zájmu pochopitelně vydavatel, který však kromě odborných a 

didaktických hledisek přirozeně hledí i na ekonomickou stránku a možnost 

uplatnění na trhu. Navíc každý odborný text je zpravidla podroben odborné recenzi. 

Specifickému a formálnímu hodnocení pak učebnice podléhá při snaze získat 

doložku MŠMT a tím jakýsi „punc“ kvality. Protože jde v podstatě o jediný 

systematický proces evaluace učebnic (zejména pro ZŠ) u nás, považujeme za 

důležité se o něm více zmínit vč. nedostatků, které jsou vznášeny účastníky 

procesu. 

3.3.1 Schvalovací proces MŠMT pro učebnice 

Schvalovacímu procesu podléhá učebnice, či učební text pro základní a střední 

vzdělávání. Řídí se postupem a podmínkami stanovenými ve „Sdělení“ MŠMT a 

školským zákonem.109 Tento proces by měl vést k zajištění a garantování kvality 

učebního materiálu v souladu se všemi pedagogickými a didaktickými zásadami a 

samozřejmě také s právním systémem státu. V podstatě by měl pomoci školám a 

učitelům při výběru učebnic, kteří by se orientovali pouze na pedagogickou 

koncepci a jim blízké didaktické zpracování. Odborná a obsahová správnost, soulad 

s kurikulárními dokumenty či plnění výukových cílů by mělo být garantováno právě 
                                                 
109 „Sdělení MŠMT k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích 

doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic“ 

ze dne 14. 7. 2009 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  
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schválením a zařazením učebnice na seznam učebnic vhodných pro výuku. 

Přibližme si dále postup procesu schvalování učebnic. 

Ve „sdělení“ se dovídáme, že učebnice mohou být i v jiné, než papírové podobě, 

nejčastěji jako elektronické médium. Učebními texty se rozumí jakékoliv texty a 

grafické materiály doplňující učebnici a jsou pro výuku nezbytné. Nejčastěji to 

bývají tabulky, pracovní sešity, atlasy apod. Učebnice mohou sloužit pro realizaci 

vzdělávacího oboru, nebo jeho části i více oborům současně. Podobně je to 

s průřezovými tématy. Učebnice mohou existovat samostatně, nebo tvoří ucelené 

řady, které mají lehce odlišná pravidla. Slouží pro výuku celého vzdělávacího 

oboru, nebo předmětu, případně pro více z nich dohromady, ne ale pouze pro jejich 

jednotlivé části. Řada musí mít jasnou ucelenou koncepci a zajišťovat splnění všech 

očekávaných výstupů pro danou zpracovanou vzdělávací oblast. 

Proces udělení doložky iniciuje nakladatel, který musí předložit požadované 

informace o učebnici a splnit ostatní formální náležitosti. Pro schválení učebnice či 

její řady je nezbytné recenzování. Jsou vyžadovány dva kladné recenzní posudky, 

které zajišťuje ministerstvo. Recenzenti jsou odborníci z vysokých škol a další 

pedagogičtí pracovníci uvedení v seznamu ministerstva. Alespoň jeden z recenzentů 

musí vyučovat na škole podobného zaměření a splňovat odbornost daného 

vzdělávacího oboru, kterému je učebnice určena. Při splnění všech stanovených 

podmínek se udělí schvalovací doložka na 6 let. Důležité je, že důvodem odmítnutí 

může být pouze nesoulad s pravidly výše uvedeného sdělení, na druhou stranu není 

na udělení právní nárok a již udělená doložka může být také odejmuta 

pro nedodržení předložené podoby a kvality při schvalování. U ucelených řad je 

neméně důležitá i návaznost vydávání jednotlivých částí tak, aby byly využitelné 

v ucelené etapě studia.  

Kromě dalších požadavků dle příloh „sdělení“ jsou obecně stanoveny tyto: 

• respektuje Ústavu ČR a právní předpisy platné na území ČR; zejména 

respektuje základní práva a svobody, které se zaručují všem lidem bez rozdílu 

rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, příslušnosti k národnostní nebo 

etnické menšině a prosazuje rovné příležitosti mužů a žen, 

• je v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím programem, podporuje 

utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a směřuje k dosahování 

očekávaných výstupů vzdělávacích oborů (okruhů), 
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• je zpracována na dostatečné odborné úrovni a ve shodě s efektivními 

didaktickými postupy vhodnými pro věk žáků, jimž je učebnice určena, 

• po jazykové a grafické stránce odpovídá věku žáků a specifikám daného 

vzdělávacího oboru nebo průřezového tématu. 

Lze si všimnout, jak první bod úzce souvisí s posláním výchovy k občanství a proto 

výše uvedené body zvlášť uvádíme. Dnes se toto jeví jako samozřejmost, přesto 

tyto zásady učebnice v minulosti vždy nesplňovaly a i v dnešních učebnicích se, 

třeba nevědomky, vyskytne neobratná formulace, či spojením významů vznikne 

nezamýšlený kontext, který není s tímto v souladu. Je pochopitelné, že učebnice 

musí sama respektovat mj. postoje a názory, které jsou obsahem vzdělávacích a 

výchovných cílů a k jejichž dosažení tak, jakožto didaktický prostředek, pomáhat. 

U Výchovy k občanství to pak platí dvojnásob. U učebnic, které obsahují témata 

týkající se kultury, duchovních hodnot, národnostní problematiky, je vyžadováno 

zvláštní posouzení těchto témat specializovanými institucemi náboženského, či 

národního charakteru (např. židovské muzeum, Česká biskupská konference apod.), 

popřípadě vědeckými pracovišti (např. Ústav blízkého východu a Afriky apod.). 

Výslovně jsou uvedeny vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Člověk a jeho 

svět, Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis, Výchova ke zdraví a průřezová 

témata, tedy kromě jazykové oblasti vše, co souvisí s výchovou k občanství, což je 

pochopitelné. 

Po skončení platnosti doložky a nepožádá-li nakladatel o její prodloužení, či se toto 

odmítne, vyřadí se učebnice ze seznamu schválených. Seznam schválených učebnic 

s udělenou doložkou je uváděn dvakrát ročně ve Věstníku MŠMT a na webové 

stránce www.msmt.cz, odkud čerpal i autor této práce. Kromě výše uvedených 

mohou školy používat i jiné učebnice a učební texty a to tehdy, pokud nejsou 

v rozporu s cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem, RVP nebo právními 

předpisy a pokud svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým 

zásadám vzdělávání. O použití takových učebnic rozhoduje ředitel školy, který je za 

splnění uvedených podmínek zodpovědný.110 

Tento proces v podobě popisovaného dokumentu však není přijímán 

bezproblémově. Delší dobu poukazují zejména vydavatelé, ale i autoři a recenzenti 

na mnoho nedostatků a zejména nepřehlednost hodnotících kritérií. Například prof. 

                                                 
110 §27, odst. 2 z. 561/2004 Sb. V úplném znění (školských zákon). 
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Petr Čornej, autor mnoha dějepisných učebnic a materiálů, považuje získání 

schvalovací doložky pro učebnici dějepisu za „nadlidský úkol“.111 na autory 

učebnic jsou kladeny často požadavky subjektivní povahy či úzkých skupinových 

zájmů takové povahy, že je neváhá nazvat censurou. Kritizován je zejména 

požadovaný souhlas náboženských, minoritních a dalších skupinových organizací. 

Nakladatelství pak vidí mnoho dílčích požadavků jako nevhodných, nebo 

nesplnitelných u některých druhů učebnic. Nelíbí se zejména překrývání a 

nejednoznačnost hodnocených komponent učebnice stejně tak, jako střídání druhů 

hodnocení (celkem 4) pro jejich nepřehlednost a zbytečnou složitost.112 u některých 

není lektorovi umožněno hodnocení položky – není relevantní, i když je jasné, že 

pro daný typ učebnice nemůže být splněno. Některá kritéria jsou formulována příliš 

obecně, nebo nepřesně a mnohoznačně, či jsou zcela chybná. Nakladatelé také 

upozorňují, že recenzent má hodnotit rysy a vlastnosti učebnice vč. její vazby, 

hmotnosti apod., které nemá a nemůže mít k dispozici. Některé body si pak dokonce 

protiřečí. Z hlediska výchovy k občanství, ale i dějepisu a dalších je důležitý 

požadavek na soulad s výchovou k toleranci, pluralitě názorů na základě vědeckého 

poznání, jinde je požadováno, aby učebnice neobsahovala nepravdivé a netolerantní 

názory a přitom vyžaduje toleranci k nevědeckému, např. náboženskému názoru. 

Zkrátka postup a kritéria schvalovacího procesu by měla být vytvořena dohodou 

MŠMT, autorů a nakladatelů. Zatím se tak neděje.113 pro splnění dnešních 

požadavků na kvalitní učebnici je nezbytná spolupráce mnoha odborníků. Dle 

Mikka by v týmu neměl chybět „oborový didaktik, učitel, pedagogický psycholog, 

ilustrátor, odborník na tvorbu textu a mnoho asistentů“.114 na druhou stranu i přes 

současná přísná a nepružná pravidla schvalování jsou vydávané učebnice značně 

                                                 
111 Čornej, Petr. Spojité nádoby: výuka dějepisu na základních, středních a vysokých školách. Dějiny 

a současnost, roč. 26, č. 5, 2004, s. 6. 
112 Martinková, Věra. Příprava a hodnocení učebnic z pohledu nakladatele (aneb hodnocení učebnic 

jako nástroj každodenní praxe). In Maňák, Josef - Knecht, Petr (eds.): Hodnocení učebnic. Brno: 

Paido, 2007. s. 43. 
113 tamtéž, s. 47. 
114 Mikk, Jaan. Učebnice:budoucnost národa…, s. 13. 
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odlišné i pro stejný typ školy, ročníku, či předmětu. Někteří odborníci by raději 

viděli řešení v podpoře nezávislého výzkumu, namísto přísného státního dohledu.115 

 

Považujeme pro účely této práce za dostatečné představení široké problematiky 

teorie a tvorby učebnic, jejich funkce, hodnocení a současný stav u nás. Byl 

naznačen složitý proces didaktické analýzy učebnic, zahrnující celou řadu aspektů a 

dílčích komponent. V dalších částech této práce budeme věnovat pozornost pouze 

obsahové analýze zaměřené v rámci učebnic společenskovědních oborů na současné 

učebnice Výchovy k občanství a jejich vlastivědnou složku.  

3.3.2 Seznam učebnic „výchovy k občanství“ pro 2. stupeň ZŠ 

V této kapitole uvádíme seznam všech učebnic pro 2. stupeň základních škol a 

příslušných ročníků víceletých gymnázií, sloužících k výuce vzdělávacího oboru 

Výchova k občanství, popř. předmětu Občanská výchova a vydaných v ČR od 

r. 1989 do roku 2010.116 Zvýrazněny jsou jednotlivé učebnice mající platnou 

doložku MŠMT, z nichž některým se bude věnovat další část této práce.  

Ucelené řady učebnic: 

• Skácelová, Jana - Mrázová, Lenka. Výchova k občanství 6. r.: Občanská 

výchova 6 podle RVP. 1.vyd. Brno: Nová škola, 2008.  

ISBN 978-80-7289-099-6. 

• Lunerová, J., Štěrba, R., Svobodová, M. Výchova k občanství 7. r.: Občanská 

výchova 7 podle RVP. 1.vyd. Brno: Nová škola, 2010.  

ISBN 978-80-7289-117-7. 

• Kolektiv autorů. Výchova k občanství 6: Multimediální interaktivní učebnice 

Občanská výchova 6. 1.vyd. Brno: Nová škola, 2010. ISBN 973-690-0. 

• Kolektiv autorů. Výchova k občanství 7: Multimediální interaktivní učebnice 

Občanská výchova 7. 1.vyd. Brno: Nová škola, 2010. ISBN 973-790-0. 

 

                                                 
115 Srovnej úvodní pasáž Petra Knechta v publikaci Knecht, Petr, Maňák, Josef (eds.). Hodnocení 

učebnic. Brno: Paido, 2007. s. 7. 
116 učebnice pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou uvedeny v kap. 3.4.3 této práce 
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• Janošková, Dagmar a kol. Občanská výchova s blokem Rodinná výchova 

pro 6. základní školy a víceletého gymnázia. 1.vyd. Plzeň: Fraus 2003.  

ISBN 80-7238-207-1 

• Janošková, Dagmar a kol. Občanská výchova s blokem Rodinná výchova 

pro 7. základní školy a víceletého gymnázia. 1.vyd. Plzeň: Fraus 2004.  

ISBN 80-7238-325-6 

• Janošková, Dagmar a kol. Občanská výchova s blokem Rodinná výchova 

pro 8. základní školy a víceletého gymnázia. 1.vyd. Plzeň: Fraus 2005.  

ISBN 80-7238-393-0 (brož.) 

• Janošková, Dagmar a kol. Občanská výchova s blokem Rodinná výchova 

pro 9. základní školy a víceletého gymnázia. 1.vyd. Plzeň: Fraus 2007.  

ISBN 80-7238-528-3 (brož.) 

 

• Bezchlebová, Mária a kol. Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ a víceletá 

gymnázia. 1.vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1997.  

ISBN 80-7182-036-9 (brož.). 

• Dostálová, Radmila a kol. Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ a víceletá 

gymnázia. 1.vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998.  

ISBN 80-7182-043-1. 

• Dostálová, Radmila a kol. Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ a víceletá 

gymnázia. 1.vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999.  

ISBN 80-7182-062-8. 

• Hrachovcová, Marie a kol. Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ a víceletá 

gymnázia. 1.vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000.  

ISBN 80-7182-093-8 (brož.). 

 

• Dvořáková, Michaela a kol. Základy demokracie - pravomoc: učebnice 

pro 4. - 6. ročník základní školy, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, 

vzdělávací oblast Člověk a společnost, průřezové téma Výchova 

demokratického občana. 1.vyd. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-654-6. 

• Dvořáková, Michaela - Stará, Jana - Matoušek, Oldřich. Základy demokracie 

- spravedlnost: učebnice pro 4. - 6. ročník základní školy, vzdělávací oblast 
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Člověk a jeho svět, vzdělávací oblast Člověk a společnost, průřezové téma 

Výchova demokratického občana. 1.vyd. Praha: Triton, 2006.  

ISBN 80-7254-881-6. 

• Válková, Jana a kol. Základy demokracie - odpovědnost: učebnice pro 5. - 6. 

ročník základní školy, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, vzdělávací oblast 

Člověk a společnost, průřezové téma Výchova demokratického občana. 1.vyd. 

Praha: Triton, 2002. ISBN 80-7254-224-9. 

• Starý, Karel - Matoušek, Oldřich - Stará, Jana. Základy demokracie - 

soukromí: učebnice pro 4. - 6. ročník základní školy, vzdělávací oblast 

Člověk a jeho svět, vzdělávací oblast Člověk a společnost, průřezové téma 

Výchova demokratického občana. 1.vyd. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-

879-4. 

 

• Horská, Viola - Dudák, Vladislav a kol. Občanská výchova 1 pro 6. a 7. 

ročník základní školy. 1.vyd. Praha: Fortuna, 1997. ISBN 80-7168-865-7. 

• Horská, Viola - Dudák, Vladislav a kol. Občanská výchova 2 pro 8. a 9. 

ročník základní školy. 1.vyd. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-641-7. 

 

• Valenta, Milan. Občanská výchova pro 6. ročník základní školy. 1.vyd. Praha: 

Práce, 1995. ISBN 80-208-0368-8. 

• Valenta, Milan. Občanská výchova pro 7. ročník základní a občanské školy. 

1.vyd. Praha: Práce, 1996. ISBN 80-208-0391-2 (brož.). 

• Valenta, Milan. Občanská výchova pro 8. ročník základní a občanské školy. 

1.vyd. Praha: Práce, 1997. ISBN 80-208-0439-0 (brož.). 

• Valenta, Milan. Občanská výchova pro 9. ročník základní a občanské školy. 

1.vyd. Praha: Práce, 1998. ISBN 80-208-0476-5 (brož.). 

 

• Fischerová, Daniela a kol. Občanská výchova pro 6. - 9. ročník základní 

školy. Část 1. 1.vyd. Praha: SPN, 1993. ISBN 80-04-26187-6. 

• Fischerová, Daniela a kol. Občanská výchova pro 6. - 9. ročník základní 

školy. Část 2. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 1994. ISBN 80-7021-070-2. 

• Fischerová, Daniela a kol. Občanská výchova pro 6. - 9. ročník základní 

školy. Část 3. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 1996. ISBN 80-7021-175-X (brož.). 
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• Dudák, Vladislav a kol. Občanská výchova pro 6. ročník základní školy. 

1.vyd. Praha: SPN, 1999. ISBN 80-7235-061-7. 

• Dudák, Vladislav a kol. Občanská výchova pro 7. ročník základní školy. 

1.vyd. Praha: SPN, 1999. ISBN 80-7235-078-1. 

• Dudák, Vladislav a kol. Občanská výchova pro 8. ročník základní školy. 

1.vyd. Praha: SPN, 1999. ISBN 80-7235-105-2. 

• Dudák, Vladislav a kol. Občanská výchova pro 9. ročník základní školy. 

1.vyd. Praha: SPN, 1999. ISBN 80-7235-122-2. 

 

Samostatné učebnice: 

• Bílý, Jiří. Výchova k občanství: učební texty pro 6. - 9. ročník základní školy 

a odpovídající ročníky osmiletého gymnázia. 1.vyd. Praha: Fortuna, 1995. 

ISBN 80-7168-187-3 (brož.). 

• Hořejšová, Danuše. Občanská nauka. 1.vyd. Praha: Naše vojsko, 1996. ISBN 

80-206-0499-5 (brož.). 

Základem seznamu byla rešerše učebnic výchovy k občanství pořízená Národní 

pedagogickou knihovnou Komenského. Pozornost byla soustředěna pouze 

na učebnice, nikoli na pracovní sešity, čítanky, či metodické příručky. Takto 

pořízený a upravený seznam byl následně doplněn údaji poskytnutými jednotlivými 

nakladateli, kteří byli osloveni elektronickou cestou. Další informace v přesné 

identifikaci učebnic, kdy byly velice často pleteny údaje ISBN, či uváděny různé 

osoby autorského kolektivu atp. byly korigovány údaji dalších knihoven, např. 

Pedagogické fakulty UK, či Pedagogické fakulty UPOL a informacemi 

vyhledanými na internetu, zejména pak soupisy publikační činnosti autorů a 

internetová knihkupectví. Autor nevylučuje, že se i přes veškerou snahu mohou 

vyskytnout drobné nepřesnosti, či se nepovedlo dohledat všechna vydání a dotisky 

jednotlivých učebnic.  

3.3.3 Učebnice pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Oblast vzdělávání zaměřená na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

prodělává po roce 1989 velký rozvoj. Společenský trend žádá co nejvíce dětí 

lehkých forem jakéhokoliv handicapu, či znevýhodnění integrovat do normálního 
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vyučovacího procesu a je to považováno za správné a přínosné pro tyto i ostatní 

žáky. Tam, kde není integrace vhodná nebo možná, existují speciální školy či 

zařízení, věnující se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Takovým dítětem, žákem, či studentem je osoba se zdravotním postižením, 

zdravotním či sociálním znevýhodněním.117 i tyto kategorie si žádají podrobnější 

vysvětlení, protože zahrnují širokou škálu nejrůznějších konkrétních vad a 

překážek, ztěžujících vzdělávání, či výchovu. Za zdravotní postižení je považováno 

postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, autismus, souběžné 

postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním 

znevýhodněním se rozumí zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní 

poruchy vedoucí k poruchám učení a chování. Konečně osoba se sociálním 

znevýhodněním je taková, která žije v rodinném prostředí s nízkým 

socioekonomickým statusem, je u ní nařízená ústavní či ochranná výchova, nebo se 

jedná o člověka, který je v naší zemi v postavení azylanta či uprchlíka. 

Pro všechny tyto skupiny mohou a mají vznikat jím přizpůsobené učební pomůcky, 

včetně učebnic a učebních textů. Při procesu schvalování učebnic a udělování 

doložky MŠMT je nakladatel povinen slíbit, že na požádání ministerstva vydá 

učebnici také v polském jazyce, či v jazyce jiné národnostní menšiny, případně 

v podobě pro potřeby přepisu hmatového písma pro zrakově postižené. Náklady 

spojené s přípravou takového vydání jsou hrazeny ze státních prostředků.118  

Následující seznam obsahuje samostatné učebnice základního vzdělávání občanské 

výchovy a jejich ucelené řady pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

které vyšly po roce 1989. pro jiné vzdělávací obory a předměty existují učebnice 

i v oblasti jiných potřeb, pro výchovu k občanství se podařilo nalézt pouze učebnice 

pro zvláštní školy, určené pro základní vzdělávání mentálně postižených žáků, 

praktické základní školy a školy pro sluchově postižené119: 

                                                 
117 §16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v úplném znění. 
118 „Sdělení MŠMT k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích 

doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu 

učebnic“ ze dne 14. 7. 2009. Příloha 1, odst. 5. 
119 jde o tzv. školy speciální, které upravuje část 4 zákona 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, 

středních škol a vyšších odborných škol ve znění zákona č. 138/1995 Sb. 
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• Valenta, Milan. Občanská výchova pro 7. ročník zvláštní školy. 1.vyd. Praha: 

Septima, 1995. ISBN 80-85801-28-0. 

• Müller, Oldřich. Občanská výchova pro 8. ročník zvláštní školy. 1.vyd. Praha: 

Septima, 1995. ISBN 80-85801-37-X (brož.). 

• Müller, Oldřich. Občanská výchova pro 8. ročník zvláštní školy aneb z deníku 

nového žáka Michala Šťastného. Praha. 1.vyd. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-

7320-021-X. 

• Pleskotová, Alena. Občanská výchova pro 9. ročník zvláštní školy. 1.vyd. 

Praha: Septima, 1996. ISBN 80-85801-71-X (brož.). 

• Valenta, Milan - Müller, Oldřich. Občanská výchova pro 9. ročník zvláštní 

školy. 1.vyd. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-7198-109-5. 

 

• Ditmarová, Drahomíra. Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ pro sluchově 

postižené. 1.vyd. Praha: Septima, 1998. ISBN 80-7216-064-8. 

Čech, Jaromír - Jaroslava, Weisová. Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ 

pro sluchově postižené. 1.vyd. Praha: Septima 1999. ISBN 80-7216-090-7. 

• Čech, Jaromír - Jaroslava, Weisová. Člověk ve společnosti: učebnice 

občanské a rodinné výchovy pro 9. ročník ZŠ pro sluchově postižené. 1.vyd. 

Praha: Septima, 2001. ISBN 80-7216-164-4. 

 

• Valenta, Milan. Výchova k občanství - 1. díl: učebnice pro 2. stupeň ZŠ 

praktické. 1.vyd. Praha: Parta, 2010. ISBN 978-80-7320-115-9. 

• Müller, Oldřich. Výchova k občanství - 2. díl: učebnice pro 2. stupeň ZŠ 

praktické. 1.vyd. Praha: Parta, 2010. ISBN 978-80-7320-116-6. 

• Müller, Oldřich. Výchova k občanství - 3. díl: učebnice pro 2. stupeň ZŠ 

praktické. 1.vyd. Praha: Parta, 2010. ISBN 978-80-7320-117-3. 

• Valenta, Milan - Müller, Oldřich. Výchova k občanství - 4. díl: učebnice 

pro 2. stupeň ZŠ praktické. 1.vyd. Praha: Parta, 2010. ISBN 978-80-7320-

118-0. 

 

• Dvořáková, Michaela - Dvořák, Dominik. Výchova k občanství 1: Člověk 

v demokratickém státě (pro ZŠ praktické). 1.vyd. Praha: Septima, 2010. ISBN 

978-80-7216-276-5 (brož.). 
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4 Analýza obsahu vlastivědných témat v aktuálních 

učebnicích Výchovy k občanství 

Pro účely obsahové analýzy vlastivědné složky učiva základní školy byly vybrány 

nejnovější učebnice výchovy k občanství. Jako jediné z dostupných jsou 

koncipovány dle nového kurikula RVP ZV. Jedná se o produkty nakladatelství 

Nová škola, s.r.o. (dále pro zjednodušení jen brněnské učebnice): 

• Skácelová, Jana - Mrázová, Lenka. Výchova k občanství 6. r.: Občanská 

výchova 6 podle RVP. 1.vyd. Brno: Nová škola, 2008. 

ISBN 978-80-7289-099-6. 

• Lunerová, J., Štěrba, R., Svobodová, M. Výchova k občanství 7. r.: Občanská 

výchova 7 podle RVP. 1.vyd. Brno: Nová škola, 2010. 

ISBN 978-80-7289-117-7. 

       

Jde o učebnice nejnovější patrně dosud nikde nehodnocené, proto se jimi budeme 

zabývat podrobněji.  Zjištěné skutečnosti budou dílčím způsobem porovnávány se 

stále používanými učebnicemi ucelené řady nakladatelství Fraus (dále jen učebnice 

Fraus), která má kromě nové řady jako jediná platnou doložku MŠMT: 
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• Janošková, Dagmar a kol. Občanská výchova s blokem Rodinná výchova 

pro 6. základní školy a víceletého gymnázia. 1.vyd. Plzeň: Fraus 2003. 

ISBN 80-7238-207-1 

• Janošková, Dagmar a kol. Občanská výchova s blokem Rodinná výchova 

pro 7. základní školy a víceletého gymnázia. 1.vyd. Plzeň: Fraus 2004. 

ISBN 80-7238-325-6 

        

Využijeme také srovnání se stále hojně využívanými a mezi kantory poměrně 

oblíbenými učebnicemi z 90. let vydaných nakl. Olomouc (dále jen olomoucké 

učebnice), které se zpracováním dost liší a vycházejí ze zahraničního modelu:  

• Bezchlebová, Mária a kol. Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ a víceletá 

gymnázia. 1.vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1997. 

ISBN 80-7182-036-9 (brož.). 

• Dostálová, Radmila a kol. Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ a víceletá 

gymnázia. 1.vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. 

ISBN 80-7182-043-1. 
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Je důležité upozornit, že následující text není a nemá být detailním popisem obsahu 

učebnice. Některých faktů a souvislostí si nevšímáme, protože nesouvisí s tématem 

práce. Jiné rozebíráme podrobněji, ačkoliv nejsou středem obsahu kapitoly. 

V některých případech se dotkneme i konkrétních informací spíše politologických 

či sociologických, které však na úrovni státu jako celku můžeme vlastivědným 

způsobem chápat. Nalezená fakta a souvislosti se budeme snažit kriticky zhodnotit, 

bude-li potřeba, pak je uvést na pravou míru či vysvětlit, proč je považujeme za 

vhodně použité, či právě naopak. V mnoha případech jistě půjde o pohled dosti 

subjektivní. S výhodou se budeme řídit i „učitelským instinktem“, který je 

odborníky v oblasti učebnic často zmiňován. Kde bude obsah učiva hodnocen 

v souvislosti s individuální zkušeností autora s vyučovacím procesem, tam to bude 

výslovně uvedeno, v jiných případech bude odkazem uveden pramen, o který se 

ve svém tvrzení opíráme.  

4.1 Vlastivědná témata 

Prozatím jsou z brněnské učebnicové řady vydány učebnice pro 6. (vyd. 2008) a 7. 

(vyd. 2010) ročník. Pro účely této práce jsou relevantní právě tyto dva ročníky 

druhého stupně základního vzdělávání. Vlastivědné učivo je dle tradičního 

rozdělení obsaženo převážně v těchto ročnících, což se nezměnilo ani s existencí 

RVP ZV. Můžeme ho rozdělit do následujících čtyř okruhů učiva: 
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• domov, obec, region, či kraj 

• naše vlast a stát 

• kulturní a přírodní památky 

• rok v jeho proměnách a slavnostech/kalendář 

Nejsou zastoupeny zcela rovnoměrně v obou ročnících. Proměny roku jsou u všech 

učebnic výhradně v 6. ročníku, stejně tak domov, obec a region/kraj. Kulturní a 

přírodní památky najdeme v 7. ročníku, téma vlasti a státu pak prolíná oběma 

ročníky. Některé z okruhů pak splývají do jedné kapitoly. Ve zbývajících dvou 

ročnících už najdeme vlastivědná témata výjimečně (pokud jsou vůbec zastoupena), 

proto se jimi nezabýváme. Předpokládáme, že větší zastoupení historické složky 

bude obsahovat olomoucká řada, Fraus již mnohem méně. Nejnovější brněnská řada 

je prozatím otázkou. 

Všechny tři řady však ctí „domovědný“ princip výuky VkO, což je vidět už na 

názvech hlavních kapitol učebnic: místo kde žiji (brněnská); domov je tam, kde…, 

má vlast (Fraus). Olomoucká řada rozděluje učivo přímo do kapitol s názvy 

odpovídajícími výše vytčeným okruhům učiva. Druhou významnou oblastí je čas: 

život v čase (brněnská řada), člověk v rytmu času (řada Fraus), a proměny roku… 

(olomoucká). Názvy kapitol nás upozorňují na dvě základní vlastivědné dimenze 

uchopení skutečnosti, kterými jsou místo a čas. Prakticky se nám tak potvrzují 

teoretické předpoklady a tvrzení z kapitoly 2 týkající se vývoje vlastivědného 

myšlení.  

4.1.1 Historický obsah vlastivědných témat 

Historická složka jako součást vlastivědného obsahu obvykle bývá součástí těchto 

okruhů. Může být integrována do více dílčích témat, nebo řešena v samostatných 

kapitolách. Pojďme se podívat, jak je to v případě zmiňovaných řad učebnic.  

Hlavní dějepisná témata 

Učebnice brněnské řady obsahují dějepisnou látku v dílčích podkapitolách 

vlastivědných celků. V 6. ročníku v rámci celku „místo, kde žiji“ najdeme 

podkapitolu „žili a žijí tu s námi“. Týká se známých a slavných osobností českého 

života v minulosti i dnes. V praktickém úkolu přiřazování oboru ke jménu osobnosti 

jsou uvedeni Karel IV., dále Josef Lada, Gustav Mahler, Leoš Janáček, Franz 

Kafka, Otto Wichterle, Božena Němcová, Karel Poláček, J. A. Komenský, Mikoláš 
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Aleš, ze současných pak pouze dvě jména, Miloš Forman a překvapivě Radek 

Banga, zpěvák současné romské skupiny, mnoha dospělým patrně neznámý. Kromě 

této praktické činnosti je zbytek kapitoly věnován pojmům národnost a občanství. 

Důraz je kladen na pochopení rozdílu významů těchto pojmů a v případě občanství 

pak na multikulturní pohled. Ve třech větách je „vysvětleno“ vlastenectví. Bohužel 

toto i jiná vysvětlení pojmů je pouze v obecné rovině a připomíná slovníkové heslo. 

V kurikulární reformě je kladen důraz na činnost, aktivitu a vazbu s reálným světem 

žáka. Pochopí žák význam vlastenectví a hlavně – bude vlastencem, když si přečte, 

že má ctít vlastní a respektovat cizí? Jde o pojem afektivního významu a proto 

i jeho prezentace by měla aktivizovat tuto část žákovy osobnosti. Co to v praxi 

znamená ctít zem a kulturu? Možná si některý žák představí neustálé mávání 

vlajkou na veřejnosti a chlubení se úspěchy vlastního národa. Naopak pozitivně 

musíme hodnotit upozornění na nebezpečí přehnaného přeceňování vlastního 

národa, které může vést až k nacionalismu typu světové války. Dle mého názoru by 

však tématu měl být věnován větší prostor. Z dějepisného obsahu zde nic dalšího 

není. 

V úvodu vlastivědné oblasti „žiji ve státě“jsou zmíněny zakladatelské mýty a 

uvedeno pět úryvků z legendy o praotci Čechovi, značně upravené a jazykově 

přizpůsobené současnosti. Žáci jsou dále odkazováni nejen na Aloise Jiráska, ale 

také na novější publikace Petra Hory Hořejšího, Petra Piťhy (!), nebo Lucie 

Seifertové a jejích populárních „Dějin udatného českého národa (…)“. 

V 7. ročníku zastupuje historickou složku v celku „já a okolní svět“ opět kapitola o 

osobnostech, které nás proslavily, pod názvem „historická tradice“. Je to pouze 

přehled významných osobností české historie, vědy, kultury a umění. Žákům jsou 

osobnosti představeny pomocí medailonků o 3 až 4 větách (viz Obrázek č. 7). Jde 

samozřejmě o výběr, který je vždy trochu subjektivní a šel by rozšířit. Zde je volen 

dle mého názoru optimálně, i když se samozřejmě můžeme ptát, proč je uveden 

Mahler a ne Dvořák, či Mendel, ale ne Ressel atp. Výběr osobností se u všech tří 

zmiňovaných řad učebnic částečně překrývá a částečně liší. V brněnské řadě jiný 

explicitní dějepisný obsah nenajdeme. Učebnice řady Fraus je v tomto směru ještě 

skoupější. V 7. ročníku není žádná historická kapitola, pouze pár dílčích poznámek 

či ilustrativních fotografií. 
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Obrázek č. 7: ukázka zpracování tématu slavných osobností v učebnici brněnské řady pro 7. r. 

Veškerý historický obsah v ročníku 6. najdeme pouze v „souhrnné“ kapitole 

nazvané „z historie“. Ta je koncipována jako jakési opakování na 10 stránkách 

formou různých interaktivních prvků, otázek a úkolů. Problém však vidíme v tom, 

že žáci nemají co „opakovat“, protože se s těmito částmi historie ještě nesetkali. 

Proto těžko zařadí na časovou osu Vladislava Jagellonského, či Josefa II. Stejně tak 

těžko rozhodnou, která ze tří uvedených žen nebyla manželkou Karla IV., natož 

poznají podle portrétu Františka Ferdinanda d´Este, jaké se týká historické události. 

Přesmyčky jmen našich prezidentů a jejich přiřazování k fotografiím jsou naopak 

vhodným úkolem, který žáci mohou rozluštit.    

Zato olomoucká řada je těžko popsatelná podobným způsobem jako předchozí, 

protože historická složka je dominantní součástí učebnic a prostupuje takřka 

každým tématem. Vyjmenovávat tedy jednotlivé kapitoly dost dobře nejde. 

Učebnice zvláště 6. ročníku obsahuje množství historických pasáží, citací 

z dokumentů, či pověstí. Snad každý druhý úkol má historický kontext. Učebnice 

nepoužívají pouze výkladový text, jako brněnská řada, ale mnoho interaktivních 

úkolů formou her, doplňovaček, testových otázek, křížovek, či mapek. Oproti 
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předchozím dvěma řadám je však patrný příliš velký podíl historických údajů, což 

je druhý extrém. Stejně jako u učebnic Fraus zde žáci nacházejí fakta, která neznají 

a jsou pro ně často složitá. Jako příklad si uvedeme následující: v učebnici je mapka 

ČR s mnoha vyznačenými místy historických bitev (třicetiletá válka, husitské bitvy 

apod.) K tomu mají žáci seznam lokalit a mají odpovědět, co společného pojí 

jednotlivá místa a ke kterým událostem či osobnostem se váží. Dle mého názoru je 

to naprosto nerealizovatelný úkol. Podobně bychom mohli uvést otázky z dějin 

Rakouska – Uherska a v tomto duchu bychom mohli pokračovat dále. Zde bychom 

opravdu mohli souhlasit s již zmíněnou výtkou na adresu starších učebnic VkO, že 

nepatřičně suplují dějepis. Tato řada učebnic však již dosluhuje. 

Dílčí použití historických prvků  

Kromě výše uvedených celých kapitol, které jsme zvláště u brněnské řady a řady 

Fraus probrali bezezbytku, nacházíme tu a tam dílčí využití historických faktů na 

některých jiných místech. Jedním z nich je například ukázka rodokmenu 

v kapitolách věnovaných rodině, resp. příbuzenských vztahů. Tak třeba v brněnské 

učebnici pro 6. r. (str. 20) se žák setkává na jedné stránce s mnoha historickými 

postavami a jejich podobami na obrazech a bustách. Konkrétně je tu Jan 

Lucemburský a jeho žena Eliška Přemyslovna, Karel IV. se dvěma manželkami 

Annou Svídnickou a Eliškou Pomořanskou, Jeho dva syni Václav a Zikmund. 

Zikmundova linie dále pokračuje dcerou Alžbětou a manželem Albrechtem 

Habsburským, vnoučaty Ladislavem Pohrobkem a Alžbětou. Ta měla za manžela 

polského Kazimíra IV. Jagellonského. Celý „rozrod“ je zakončen jejich synem a 

českým králem Vladislavem Jagellonským. Celkem tu najdeme 13 historických 

postav, z nichž žáci tohoto věku budou znát Karla IV. a snad jeho otce Jana a 

možná některého ze synů. Příbuznost rozpoznatelná na podobě lidí je pak celkem 

dobře ukázána na sérii portrétů panovníků Habsburského rodu Ferdinanda I., 

Maxmiliána II., Rudolfa II. a Matyáše.  

Historický rodokmen najdeme v olomoucké učebnici (str. 64) s postavami 

nejstarších Přemyslovců. Vysloveně odvážné je ovšem napsat „Strachkvas čili 

Kristián“, dokonce s přesným datem smrti. Existence, natož totožnost těchto jmen je 

obsahem nekončících historických diskusí, které končí vždy nevyřešením problému 

a přiznáním, že to nevíme. Domnělá manželka Boleslava I. Biagota je uvedena 
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alespoň s otazníkem. Fraus pak používá jména panovníků posledních Přemyslovců 

a Lucemburků (viz Obrázek č. 8).  

 

Obrázek č. 8: ukázka použitého rodokmenu s historickými postavami v učebnici pro 6. r. 

nakladatelství Fraus 

Další oblastí, kde se můžeme setkat s historickými vsuvkami a poznámkami je část 

věnovaná proměnám roku a jeho svátkům, vč. kalendáře. Soustředíme se brněnskou 

řadu. Učebnice Fraus kalendář prezentují pouze jako seznam církevních svátků a 

významných dnů, spojených s přírodním cyklem. Státním svátkům se nevěnují.   

V učebnici je vysvětlena podstata a rozdíl juliánského a gregoriánského kalendáře. 

V souvislosti jsou uvedena jména historických osobností: římský císař Gaius Julius 

Caesar a papež Řehoř XIII. a letopočet přechodu na současný kalendář 1582. Jako 

zajímavost je zmíněn židovský a islámský počátek kalendářů. Není však 

pro srovnání uveden jejich současný letopočet, žáci si je však mohou dopočítat. Lze 

předpokládat, že se zde žáci poprvé setkávají s pojmem „islám“ a jménem proroka 

„Muhammad“ včetně jmen svatých měst Mekky a Mediny. Islámský svět a jeho 

vznik je v tradiční periodizaci školního dějepisu probírán až v 7. ročníku, možná 

pojmy zazněly již na prvním stupni při povídání o náboženství, určitě však ne 

plošně ve všech školách. Pro porozumění historické dataci je důležitá poznámka 
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o dataci př. n. l. a n. l. a druhý způsob vztažený ke Kristovu narození př. Kr. a 

po Kr. Tato pasáž je vhodným a významným doplněním dějepisu, protože 

problematika měření a udávání času prostupuje historickými souvislostmi a 

ve výuce dějepisu se mu zpravidla věnuje málo času.  

V prvních měsících kalendáře září a říjnu najdeme téma, které si přímo říká o 

využití historického kontextu. Je jím tzv. Den české státnosti 28. září spojený 

s postavou knížete Václava a Den vzniku samostatného československého státu 28. 

října. První nás spojuje s historickými, ale i mytologickými počátky českého národa 

a státnosti, druhý připomíná politickou událost moderní etapy dějin s klíčovým 

významem pro české země. Oba svátky však akcentují stejné hodnoty a významy, 

odkazují k národu, vlasti a jeho historii a jsou spojovány s pojmy svoboda a 

samostatnost. Přece jen však překvapí, že oběma nejvýznamnějším státním svátkům 

je věnováno poměrně málo prostoru. První je doprovozen fotkou Myslbekova 

pomníku na Václavském náměstí, druhý pak historickou mapkou československého 

státu v roce 1919. Malý rozsah informací je patrně záměr ponechávající prostor 

pro skupinovou práci žáků, jak je napsáno v úvodu kapitoly. Přesto si myslím, že by 

měl být stručně naznačen význam obou svátků více, neboť lze od žáků očekávat, 

že objeví některé zajímavosti či zvyky, sami však těžko odliší podstatné od méně 

podstatného a celkový smysl jim patrně uteče.  

Ve zvýrazněné vazbě s dějepisem se dočteme o zavraždění Václava jeho bratrem 

(str. 11). Dnes však už víme, že ho nezabil on, ale jeho družiníci. Boleslav patrně 

při samotném násilí ani nebyl. Někteří autoři dokonce spekulují, zda vůbec bylo 

jeho úmyslem ho zabít, jak se běžně uvádí, nebo šlo jen o vyústění momentální 

situace, tedy neplánované dílo náhody.120 Je však pravda, že standardně platným 

výkladem je stále vražda plánovaná, motivovaná mocenskými a politickými 

ambicemi Boleslava. Podrobně využívá svátek sv. Václava, vč. historických 

souvislostí, olomoucká učebnice. Pro představení osobnosti knížete Václava 

používá v podstatě hagiografickou interpretaci a dopouští se také nepřesností. 

Chybně je uveden např. rok události (uvádí 929 nebo 934).  

Překvapivě u říjnového svátku není zmíněn prezident Masaryk, je tu alespoň 

dějepisná vsuvka o první světové válce, vítězných mocnostech a vzniku ČSR 

                                                 
120 srovnej Charvát, Petr. Zrod českého státu. Praha: Vyšehrad, 2007. s. 185 – 187. 
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vybízející žáky k hledání jeho jména o několik stránek dále, což vhodně podporuje 

práci s učebnicí a aktivitu žáků. 

V lednu najdeme stručnou připomínku spojenou se dnem věnovaným osvobození 

Osvětimi a památce obětí holocaustu. V březnu je jako zvlášť významný uveden 

den narození prezidenta Masaryka. Žáci si mají zopakovat vše, co vědí o něm a 

o vzniku ČSR. Tento úkol bude patrně splněn velmi rychle, protože žáci v 6. třídě 

nevědí o těchto okamžicích zpravidla nic, pouze snad, že jsou. Opět by bylo vhodné 

některé informace uvést. V dějepise se je dozvědí až v 9. (!) třídě, pokud bude 

praktikován obvyklý chronologický postup a sotva se něco více dozvědí v jiném 

předmětu. Květnový státní svátek Den vítězství 8. května představuje opět zcela 

nevyužitou příležitost. Žákům je pouze doporučeno, aby si o konci války a 

osvobození naší země vše vyhledali sami a pak „své poznatky porovnali a 

diskutovali o nich“. Červen žákům připomíná další z událostí souvisejících s druhou 

světovou válkou, a to smutné výročí likvidace Lidic a jejích obyvatel. Vazba 

s dějepisem je dále reprezentována otázkou mířící na název protektorátu. Červenec 

zmiňuje nejvýznamnější události v podobě svátku slovanských věrozvěstů a mistra 

Jana Husa. Bohužel opět jde pouze o uvedení jmen bez jakékoliv souvislosti, 

zajímavosti, vysvětlení. Pouze tu najdeme dva obrázky reprodukující iluminace 

ze známých kronik. U Cyrila a Metoděje je považováno za důležité nejen přinesení 

křesťanství, ale také vytvoření písma, což by se žáci měli z učebnice dozvědět. 

Téma mateřského jazyka v obsahu učiva brněnské řady naprosto chybí, narozdíl od 

ostatních řad. K Husovi také nenajdeme nic, ani odkaz na dějepis, pouze vybídnutí, 

ať si žáci zjistí, o jaké jde osobnosti.  

 

Jakákoliv další dějepisný kontext najdeme už opravdu výjimečně. Ještě však 

uvedeme jeden příklad vhodného využití dějepisu ve výuce. Vsuvku o J. A. 

Komenském (str. 36) najdeme asi na místě, kde bychom ji tolik nečekali. V kapitole 

III. Život mezi lidmi je v souvislosti s pravidly soužití člověka ve společnosti, se 

zásadami kamarádství a s existencí pravidel uvedeno jeho „mravoučné desatero“ 

ve starém secesním vyobrazení (viz Obrázek č. 9). Je to zajímavý pokus spojit 

žákovské představy s úryvkem z knihy R. Fulghuma a právě Komenského.  



Vlastivědné učivo v učebnicích Výchovy k občanství na ZŠ po roce 1989 diplomová práce 

 

 93

 

Obrázek č. 9: Komenského desatero jako příklad vhodně použité dějepisné vazby 

Téma je evidentně postaveno na hledání paralel a uvědomění si nadčasovosti 

základních společenských pravidel. Historická ukázka je tu velmi dobře využita a 

při té příležitosti je uvedeno i několik informací o Komenského osobě. Ze 

životopisné poznámky se v sedmi větách žáci dozvědí, že jde o českého myslitele, 

pedagoga a biskupa Jednoty Bratrské121 v 17. st. Dále je zmíněn jeho odchod 

po bitvě na Bílé hoře a jeho další místa pobytu. Uvedeno je jeho vždy žáky 

pochopitelně dobře přijímané heslo „škola hrou“. Poznámku uzavírá zmínka 

o existenci muzea Komenského v Přerově. 

Takto by asi použití historických materiálů mělo vypadat, aby nebylo samoúčelné a 

současně bylo využito příležitosti nenásilně kultivovat žákovo tvořící se historické 

vědomí. Ostatně pozorný žák leccos vyčte již ze samotné reprodukované ukázky.122 

Můžeme říci, že zde se podařilo propojit snad všechny vlastivědné složky 

prostřednictvím jedné ukázky a upřesňující poznámky, která je navíc funkčně 

                                                 
121 tento termín bude muset být žákům vhodně vysvětlen, protože ho neznají. Stejně tak bude patrně 

třeba přiblížit výraz „myslitel“ a jméno „Uhry“. 
122 zajímavostí je např. uvedení názvů základních Komenského spisů, které jakoby mimochodem 

„obtáčejí“ řecké sloupy rámující „desatero“. Spodek obrazu je pak využit k uvedení některých 

životopisných dat a etap jeho života. Písmo je drobné, ale čitelné. 
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zasazena do tématu kapitoly. Dle názoru autora jde o velmi povedený moment 

učebnice, který je využitelný mnoha způsoby.123  

 

Několik dějepisných faktů, či mezipředmětových vazeb, které stojí za uvedení, 

najdeme v kapitolách týkajících se rodiny, zvyků a rituálů. Rituál je pak vysvětlen 

jako obřad podle primitivních náboženských představ spojující lidi se silami 

přírody. V současné době sice nevnímáme jejich hlavní funkci ve spojení 

s přírodou, přesto je třeba být s označením „primitivní“ opatrný, protože rituály 

mají stále stejnou či podobnou funkci i v dnešní společnosti. I dnes platí, že život 

díky pravidelným rituálům dostává „smysl a řád“, proto jsou dodržovány dodnes. 

Jako „evropský zvyk“ je ilustrací znázorněno podání ruky, bohužel bez nějakého 

vysvětlení. V životě člověka a rodiny jsou připomenuty např. křtiny, maturita, 

narozeninová oslava, ale také domácí zvyky typu společné večeře atp. Pozornost je 

dále soustředěna pouze na rituál svatby (církevní i občanské) a instituci manželství. 

Je zmíněna symbolika „svatební“ barvy šatů v cizích zemích často odlišné od našich 

zvyků. Změna obvyklého věku, kdy se lidé žení je mj. ukázána na svatbě Karla IV. 

v jeho 6 letech. Obrázek ze staré kroniky (patrně znázorňující korunovační 

„ římskou“ jízdu Janova otce, císaře Jindřicha VII.) pak ukazuje svatbu jeho otce 

Jana ve 14 letech.  

Opět i v nejnovější učebnici najdeme stále často opakovaný omyl, že v 18. stol. byla 

v českých zemích zavedena povinná školní docházka (str. 14 - 7. r.). Zvláště lidé 

s pedagogickým vzděláním, což autoři učebnic VkO bývají, vědí, že šlo o povinnost 

vzdělávat se, nikoliv o povinnou pravidelnou docházku do školy, což je ve svých 

důsledcích pro běžný život něco dosti jiného. Tématu výuky či výchovy se týká 

např. dějepisná vsuvka na str. 24 o „spartánské výchově“ a starořeckém městském 

státě Sparta a jeho výchově chlapců.  

 

Současný trend uplatňování otázek „genderu“ ve výuce s oblibou využívaných 

v rodinných tématech najdeme na str. 23 brněnské učebnice. Žáci jsou vybídnuti 

ke srovnání postavení ženy v pravěké společnosti, o které se obvykle v této části 

                                                 
123 podobně je využita ukázka z knihy R. Fulghama a vysvětlující poznámka označená 

mezipředmětovou vazbou s českým jazykem. Vhodně použité je i doporučení knih Jaroslava 

Foglara a odkaz na Čítanku, s. 37. 
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školního roku učí, a ve společnosti dnešní, pro změny role žen a mužů v dějinách. 

Současně učebnice nabízí „skupinový“ úkol pro žáky, kteří se mají pokusit odvodit 

podobu rodiny v průběhu dějin s využitím učebnice dějepisu. Zde se můžeme 

trochu ptát, jaký je očekávaný výsledek, protože učebnice v 6. třídě, pokud ji zrovna 

budou žáci ve škole mít, se týká pouze pravěku a antiky a je otázkou, zda vůbec 

nějakou představu rodiny odlišné od současnosti mají.  

 

Existenci právních norem v každé společnosti dokladují dějepisné poznámky, první 

o babylonské říši s obrázkem Chammurapiho busty a druhá, vážící se k Sokratovi a 

jeho pojetí svědomí („daimonion“).  

 

Příležitostí k uplatnění historické vazby je také například v oblast lidských práv. Je 

však připomenuta pouze Všeobecná deklarace lidských práv schválená OSN v roce 

1948 6. ročníku a zmíněním Velké francouzské revoluce a listiny „Deklarace práv 

člověka a občana“ (str. 31) v 7. r. Dějepisnou vazbu představuje otázka 

na „rovnost“ ve starověkém Řecku a Římě, tedy na učivo žákům čerstvě známé. 

Pasáž o lidských právech tak nehledí do historie, ale preferuje čistě prézentní 

pohled. Více příležitostí k historickému kontextu lidských práv poskytla autorům 

kapitolka o porušování pravidel a lidských práv zvláště (str. 42, 7. r.). Zmíněna je 

Jihoafrická republika a její rasistický režim apartheidu. Tato kapitola se uzavřela 

roku 1990 a je naštěstí již pouze součástí nejnovějších dějin zmíněného státu.124 

Bylo by vhodné uvést jméno Nelsona Mandely jako celosvětově nejznámějšího 

představitele odporu proti tomuto rasistickému režimu. V této poznámce dále 

zaujalo označení státu „Republika Jižní Afrika“, když tradiční český ekvivalent 

                                                 
124 pojem „nejnovější dějiny“ není dosud přesně vymezen, stejně tak, jako „současné dějiny“ či šířeji 

„moderní dějiny“, event. „dějiny 20. století“. Obecně sice každý z nás cítí, co se těmito 

nejednoznačnými a překrývajícími se pojmy myslí, přesné vymezení však nemají. Především dělá 

problém dělení mezi současností a historií. Ptáme se pak, co je už historií? Může to být událost stará 

5 let? Nebo alespoň 20 let? Naštěstí nám významné události, označované později jako historické, 

poskytují často pomocné dělítko samy. pro náš stát a naši společnost je přirozeným chronologickým 

mezníkem 1989. po dvacetiletém úseku života „za mezníkem“ však již cítíme, že mnoho 

z popřevratového dění se také stalo historií. Jde tak spíše o subjektivní postoj, než o definici pojmu a 

patrně se to nikdy nezmění.  
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uváděný i ve valné většině školních atlasů zní „Jihoafrická republika“125 a odpovídá 

i požívané zkratce JAR, navíc uvedené i v učebnici. Těžko se pak hledají žákům 

geografické pojmy, pokud nejsou v přesné shodě s atlasem. Další ilustrativní 

ukázka zmiňuje vraždění Židů a Romů za druhé světové války jako extrémní projev 

rasismu. Fotografií je pak připomenut černošský bojovník za práva afroameričanů 

M. L. King v USA. Tento moment lze označit za povedenou aplikaci 

multikulturního přístupu integrovaného do hlavního tématu. 

 

Po vyčerpání identifikace a rozboru historického obsahu, zejména v nejnovějších 

učebnicích, považujeme ještě za vhodné stručně se zmínit o hlavních vlastivědných 

oblastech učiva a představit jejich obsah. 

4.1.2 Domov, obec, region, či kraj 

Domov je spojován s bezpečím. Je to místo, kam se můžeme vrátit a ke kterému 

máme silnou citovou vazbu. Chápání domova může být v podobě domu či bytu. 

Především v tomto smyslu je termín prezentován v učebnici. Ale domov lze 

samozřejmě chápat i široce jako město, kraj, nebo země, jak uvádí kupříkladu 

slovníček vybraných pojmů OV pro žáky.126 Učebnice věnuje nejvíce prostoru 

životu ve státě, nejméně životu v kraji. Záležitosti krajové a obecní jsou pojaty 

pochopitelně obecně, ale také dosti minimalisticky. Je pravdou, že učebnice slouží 

žákům v různých částech republiky a nelze tak obsah svázat s určitými místy a 

objekty. Výběr ukázky z filmu, resp. knihy Fimfárum od Jana Wericha je nápaditý, 

stejně jako ukázky Sekorovy „Kroniky města Kocourkova“. Život v obci se však 

v učebnici soustředí pouze na obecní samosprávu. Není zde nic, co by souviselo 

s rozdílným životem ve městě a na vsi, zajímavé údaje typu: „kolik vůbec máme 

obcí v ČR“, chybí jakákoliv souvislost s tradicemi a zvyky zvláště na vesnici. 

Myslím, že by nemělo chybět vysvětlení základních rozdílů mezi městem a vesnicí. 

                                                 
125 je pravdou, že ve školních atlasech najdeme obě označení. Srovnej např. jeden 

ze stále používaných novějších atlasů: Školní atlas světa. 7. vyd. Praha: Kartografie Praha, a.s., 2001 

a atlas stejného názvu a vydavatele, 1. vyd. z roku 2004. Kritizovaný název se objevuje v tom 

novějším. i když je patrně možné oboje, není třeba měnit zavedený způsob, který navíc lépe 

odpovídá překladu anglického názvu „Republic of South Africa“. 
126 Staněk, Miloš. Slovníček vybraných pojmů k občanské výchově: pro 6. - 9. ročník základní školy a 

odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Praha: Fortuna, 1994. Heslo domov na str. 16. 
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Co vlastně dělá město městem? Víme, že to není pouze velikost. Rozdělení obcí 

na vesnice, města, statutární města a hlavní město je sice v souladu s legislativou, 

existuje však také kategorie „městys“.127 Navíc se tu objevuje nepřesnost, která je 

zvláště zdůrazněna v závěrečném shrnutí: statutární město není takové, které má 

více jak 100 tis. obyvatel (str. 46 učebnice), ale takové, jehož správa je 

organizována podle „statutu města“, což může být městská vyhláška, nebo zákon. 

Nejviditelnějším dopadem statutu je rozdělení města na městské části. Statutárních 

měst je v ČR celkem 24 vč. Prahy, z nichž většina nemá stotisícovou velikost 

(pouze 6).128 Stejná chyba je i v učebnici Fraus. Tyto záležitosti nejsou pro žáky 6. 

ročníku úplně jednoduché a není nutné, aby se v nich vyznali. Proto by bylo 

vhodnější koncipovat obsah učiva pro život v obci jiným způsobem.    

 

Život v kraji  je zpracován velice stručně a veden po dvou rovinách. První chápe 

kraj jako přirozenou cestou vymezený region se společnými znaky typu „nářečí“, 

druhá rovina prezentuje kraj jako součást krajské samosprávy. Vtipně je použita 

ukázka z populární knihy „Pán prstenů“, kde se zemička ústředního hrdiny nazývá 

právě „Kraj“. Dle mého názoru však bude pro žáky značně matoucí, čtou-li na jedné 

straně, že kraje vznikly přirozenou cestou a mají společné znaky, a na další stránce 

pak, že kraj je základní územní jednotkou státu vymezenou oficiální cestou. Je 

dobře, že pro první případ je zmiňován dnes frekventovaný pojem region a 

na dvojakost v závěru upozorněno. Příkladně je využita dějepisná vazba 

k historickému pojmu „hejtman“, který je v současnosti opět používán 

pro vrcholného představitele samosprávy kraje. Žák se dvěma větami dozví, od kdy 

se označení v Čechách a na Moravě používalo a také, že se tak později označovali 

vojenští velitelé, např. Jan Žižka, kterého někteří žáci budou znát. Pochválit lze 

jednoduchou a přehlednou mapu krajů v ČR. Starší učebnice Ov málokdy mapy 

obsahovaly, což byl výrazný nedostatek.  

Na str. 21 (brněnská uč. 7. r) je krátká pasáž „jiný kraj, jiný mrav“, kde jsou žáci 

upozorňovány na rozdílnost zvyků a způsobů chování v cizích zemích. Škoda, 

že toto není dáno do souvislosti právě s krajovými odlišnostmi. Regionalistický 
                                                 
127 od roku 2006 dle novely Zákona o obcích mohou města, která měla statut městyse do jeho zrušení 

roku 1954, opět tento status obnovit. Dnes jich je více jak stovka.  
128 zdroje: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, údaje Českého 

statistického úřadu dostupné na <www.czso.cz>, wikipedia a další. 
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pohled se dle mého názoru uplatňuje v analyzované řadě učebnic poměrně málo. 

Přece jen lépe, ale také málo, je téma zastoupeno v učebnicích Fraus. Krajské 

samosprávě se ostatní učebnice nevěnují. V případě olomoucké řady tehdy ještě 

neexistovala, učebnice Fraus prezentuje jen regionální pohled formou interaktivních 

úkolů (přesmyčky, křížovka) a samosprávu řeší až obsah 7. ročníku. 

4.1.3 naše vlast a stát 

Státní úrovni je věnováno nejvíce prostoru. Následuje popis základních principů 

demokratického státu a dělby moci ve státě. Jen drobností je přehození 

ilustrativních obrázků u moci zákonodárné a výkonné, kde je fotografie z prostředí 

parlamentu a pohled na sedící členy vlády prohozen. To stejně žáci neodhalí a 

popravdě řečeno tyto fotky i některé další mají opravdu pouze grafickou funkci 

zpestření stránky v učebnici, nikoli informační. Najdeme zde mj. úkol vysvětlit 

pojmy známé žákům z dějepisu: athénskou demokracii, střepinový soud, římský 

senát a římské lidové shromáždění, čímž je zase provázána aktuální situace 

s dějepisným učivem. Povídání o zákonodárné moci doprovází fotografie 

ze zasedání Senátu ČR a pohled na Strakovu akademii, kde sídlí vláda. Nechybí zde 

poznámka o prvním československém prezidentovi a prvním popřevratovém 

prezidentovi vč. fotografií. Seznámení se základními pojmy a institucemi 

demokratického státu je vhodně doplněno diagramy znázorňujícími vztahy mezi 

jednotlivými složkami. Závěrečná část učiva o státu je věnována státním symbolům. 

Tato tématika je tradiční součástí obsahu učiva občanské výchovy a lze říci, že je 

zpracována téměř v totožné podobě.  

Blíže je vysvětlena symbolika velkého státního znaku zjednodušeným heraldickým 

popisem. Získání lva jako symbolu české země je přiblíženo zkratkou známé 

pověsti o Bruncvíkovi. K tomu se žáci v krátkosti dozvědí, kdy se skutečně dostal 

lev do českého znaku a nahradil tak přemyslovskou orlici. Poprvé byl lev použit 

na pečeti Přemysla Otakara I. v roce 1192. Učebnice informuje, že není jasné, zda 

byl použit lev dvouocasý. K tomu můžeme dodat, že spíše šlo o lva jednoocasého. 

Dvouocasý se začal prosazovat během 13. stol., patrně během vlády Přemysla 

Otakara II. došlo k pravidelnému užívání. První barevné vyobrazení je doloženo až 
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k počátku století 14.129 Navíc nadpřirozené podoby zvířat v erbech se chápala jako 

symbol povýšení znaku, nejčastěji spojeného s královským titulem. Proto je krajně 

nepravděpodobné, že by ještě před svou první korunovací roku 1198 (roku 1212 to 

byla v pořadí již třetí (!), konečně dědičná královská korunovace) byl použit takto 

„povýšený“ symbol.    

Státní hymna je doplněna standardními informacemi o autorech hudby a textu, 

včetně úplného názvu divadelní hry, ze které pochází. Jako „neústavní“ symboly 

jsou představeny korunovační klenoty, z nichž je jmenovitě zmíněna pouze 

svatováclavská koruna jako nejcennější součást. Celkem zajímavá informace 

o jednotlivých držitelích klíčů od „pokladu“ není zmíněna oproti učebnici 6. r. 

Fraus kde je alespoň naznačena (str. 53). Další obvyklé symboly jsou naznačeny 

na fotkách, z kterých je mají odvodit žáci sami. Jsou jimi hora Říp, lípa a Karlův 

most. Na straně 26 brněnské učebnice pro 7. r. jsou využity podobizny a životopisná 

data všech československých a českých prezidentů. Uveden je i Emil Hácha, 

u kterého jsou však uvedeny roky „prezidentování“ pouze v éře tzv. druhé 

republiky. Myslíme, že by alespoň poznámkou měla být vysvětlena „díra“ let 1939 

– 45, kdy Hácha zastával funkci státního prezidenta Protektorátu. Je 

pravděpodobné, že mnoho žáků časovou diskontinuitu odhalí a bude směřovat 

na učitele dotazy. Za dobré považuji uvedení životopisných dat i roků působnosti 

ve funkci pod sebou u každého prezidenta. Lze tak žáky upozornit na to, že se obě 

data nekryjí, obzvláště datum úmrtí. Autorova zkušenost je taková, že žáci považují 

datum konce funkce často za datum úmrtí tak, jak se s tím setkávají u panovníků 

v dějepise.  

Multikulturní přístup se významně projevuje v pasážích o národnostním složení ČR. 

Část „žijí s námi“ (str. 27 – uč. 7. r) je věnována národnostním menšinám v ČR. 

Zmíněni jsou Slováci, Poláci, Němci, Vietnamci, Ukrajinci, Židé a Arabové. 

Učebnice Fraus řeší téma národnostních menšin prostřednictvím předsudků, které 

žákům nabízí ve formě běžných stereotypů jako základ další činnosti (např. mladý 

skinhead ze Švédska, Rumunka s dítětem v náručí atd.). Situaci národnostních 

menšin v ČR však neřeší. U olomoucké učebnice je toto téma nosnou částí kapitoly 

„Země a národy ČR“, ovšem s výrazným historickým zaměřením. 

                                                 
129 viz informace v kapitole Heraldika v základní příručce PVH Hlaváček, Kašpar, Nový. 

Vademecum pomocných věd historických. 3. vyd. Jinočany: nakl. H+H, 2002. s. 360. 



Vlastivědné učivo v učebnicích Výchovy k občanství na ZŠ po roce 1989 diplomová práce 

 

 100

Vlastenectví v brněnské učebnici 7. r. je pojato stejně jako v předešlém ročníku a 

vysvětleno opět pomocí obecných pojmů „úcta a respekt“. Zajímavé je snad jen 

uvedení Masarykova vyjádření o lásce k národu a poznámka, že se pojmy 

„vlastenec“ a „vlastenectví“ začaly používat od pol. 18. stol. spolu s procesem 

národního obrození a zájmu o národní jazyk. Toto je mimochodem snad jediná 

zmínka o národním jazyku, či jazycích vůbec. Bohužel není nijak naznačen možný 

negativní projev vlastenectví, resp. jeho zneužívání v minulosti i současnosti. 

Vlastenectví je nejlépe prezentováno v olomoucké řadě, která nabízí žákům 

množství témat a námětů, na kterých se dá dále stavět. V 7. ročníku využívá 

materiál z 6. a propojuje právě s národnostní tématikou a také se slavnými a 

známými osobnostmi českých zemí. 

4.1.4 kulturní a přírodní památky 

Kultura a umění je pojata obecně a neadresně, doplněná ilustrativními fotografiemi 

pro dokreslení rozdílů např. mezi kulturní a přírodní krajinou, hmotnou a duchovní 

kulturou apod. Důraz je kladen na odpovídající způsob chování v různých typech 

kulturních zařízení. V rámci kultury je prezentována také „masová kultura“ vč. 

reklamy apod. pro žáky jistě překvapivá bude dějepisná poznámka o přítomnosti 

reklamy již ve starověkém Egyptě (str. 47). S konkrétními kulturními a přírodními 

památkami České republiky se žáci setkají v kapitolce „kulturní bohatství. Kulturní 

památky jsou zastoupeny památkami uznanými organizací UNESCO (v ČR celkem 

12). Dále je zmíněna kategorie národních kulturních památek, reprezentovaných 

Karlštejnem a kulturních památek (Ditrichštejnský palác v Brně). Přírodní památky 

jsou rozděleny do čtyř kategorií NP, CHKO, přírodní rezervace a přírodní památky. 

První dvě kategorie, tedy velkoplošná chráněná území, jsou znázorněna na mapce 

ČR. Přírodní rezervace je pak zastoupena Žofínským pralesem jako nejstarším 

územím této skupiny. Zmíněna je dále kategorie památných stromů. Dělení 

kategorií chráněných území je ve skutečnosti podrobnější, což však není pro žáky 7. 

třídy důležité. Pouze by neměla chybět kategorie „Biosférických rezervací“, která je 

obdobou kulturních památek UNESCO a představuje přírodní dědictví světového 

významu. Vyhlašuje je stejná organizace a jejich počet v každém státě je vysoce 

prestižní záležitostí. Česká republika jich má šest. 
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4.1.5 Rok v jeho proměnách a slavnostech/kalendář 

Historická témata, obsažená v tradiční oblasti VkO – kalendáři, již byla 

prezentována. Pojďme se již jen stručně podívat na problematiku času a samotný 

kalendář v brněnské učebnici.  

Téma času je žákům prezentováno ve čtyřech pohledech. První se zabývá vnímáním 

a chápáním času. Ukazuje žákům rozdíl mezi lineárním a cyklickým plynutím času. 

Cyklický čas je tak spojován s přírodním koloběhem roku a je naznačena souvislost 

se zvyky, obřady a slavnostmi spojenými se zemědělskými činnostmi. Klíčový 

obsah bychom tak mohli vyjádřit pojmy „příroda“ a „opakování“. Lineární vnímání 

času je spojeno s lidským životem a jeho neopakovatelnými fázemi, tedy sledem 

jedinečných okamžiků. Bohužel už zde nenajdeme tak jako v prvním případě 

zjevnou souvislost s výjimečnými dny v lidském životě v podobě slavených svátků 

(např. narozeniny) a připomínaných klíčových okamžiků (např. svatba, plnoletost 

apod.), snad pouze pod ikonou pro tvořivé úkoly, kde jsou žáci vyzváni k tvoření 

časové přímky svého života.130 Chybí mi zde propojení cyklického a lineárního 

v současném životě člověka. Dle mého názoru je jednou z opakovaných 

nesprávných „lineálních“ představ, že dřívější lidé vnímali čas cyklicky a my 

moderní lidé lineárně. i takové slavení narozenin je prvkem cyklicky vnímané 

reality, protože jsou sice neopakovatelným dnem v lidském životě, ale jsou 

připomínány každoročně a dotvářejí jednoznačně roční cyklus života rodiny. Mýtus 

o opuštění cyklického vnímání času je spojen s představou vymanění se člověka 

z přírodních zákonitostí, jeho „osamostatnění se“. To je velký mýtus moderní doby 

spojený s objektivistickým způsobem myšlení. Nebo v pravidelném sledu těšení se 

na vánoční svátky, plánování školních prázdnin a dovolené, zazimovávání chalup 

na podzim a kupování jahod a koupání se v létě či lyžování v zimě nevidíme nic 

cyklického? A naopak v historických pramenech131 nevidíme lineární vnímání 

času? Připomeňme realitu evropského středověku, kdy byl čas dělen ve smyslu 

neopakovatelných skvělých pradávných dob, „současného zlořádu“ a doby 

očekávání příchodu spasitele a božího soudu v blízké budoucnosti, včetně 

přesvědčení, že pozemský život není to hlavní? Navíc chronologie jdoucí dál, než 

                                                 
130 Tam se také mihne termín „chronologický“, ale není nijak vysvětlen. Možná by nebylo od věci 

zmínit pojem „chronos“ (čas) a naznačit mezipředmětovou vazbu s dějepisem. 
131 srovnej např. středověké kroniky: Kosmova kronika česká, Zbraslavská kronika ad. 
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k minulé sklizni, byla vnímána přímou linií panovníků či jiných vládců území a 

jejich potomků a historické události těmito postavami datovány.132 Myslím, že to 

můžeme označit za lineární vnímání času. 

Krátká část měřením času obrazem představuje historické způsoby měření a blíže 

seznamuje žáky s pražským orlojem jako významnou historickou památkou. 

Kupodivu není zmíněna oblíbená legenda o Mistru Hanušovi a jeho oslepení, která 

patří mezi cyklus pražských pověstí, pravdivá však není. V kapitole je naznačena 

také subjektivita vnímání času, tak důvěrně známá každému člověku od útlých 

dětských let. Třetí část týkající se kalendáře pak kromě praktických rad v podobě 

určování délky měsíců pomocí kloubů na ruce (kdo by to neznal, bylo by zajímavé 

zjistit, kdy se tato „pomůcka“ objevila) a teoretického vysvětlení period dne, měsíce 

a roku je pozornost věnována historickému vývoji kalendáře (viz výše).  

Nejrozsáhlejší část Proměny roku jako koloběh svátků a významných dnů začínají 

měsícem září. Lze tedy tematický celek synchronizovat se školním rokem. Svátky 

jsou rozděleny na rodinné a společenské, kde mezi společenské jsou řazeny svátky 

náboženské, dějinné události a svátky přírodních proměn. Hned první měsíce 

školního roku (str. 11) jsou spojeny s již zmiňovanými nejdůležitějšími státními a 

národními svátky. Je jím tzv. Den české státnosti 28. září spojený s postavou 

knížete Václava a Den vzniku samostatného československého státu 28. října. Přece 

jen však překvapí, že oběma nejvýznamnějším státním svátkům je věnováno 

poměrně málo prostoru, oběma pouze 5 vět, stejně jako židovskému svátku Jom 

kipur (6 vět). Rozsahem v učebnici se až na zmíněné obrázky dostávají na úroveň 

dožínek a vinobraní, které jsou zmiňovány v září v souvislosti se sklizní, vínem a 

chmelem.  

Dovolím si v této souvislosti poznámku. Dětem se mohou oba svátky plést, pletou 

si je často i dospělí. Název zvolený pro svatováclavský den není příliš šťastný, příliš 

evokuje právě změny státní. Navíc oba svátky se číselně shodují ve dni. Z vlastní 

zkušenosti vím, že zde mnoho žáků i dospělých nemá jasno a nerozliší od sebe 

význam a důvod slavení obou svátků.  

Měsíc listopad (str. 12) je věnován zejména svátku všech svatých a „dušičkám“ 

1. a 2. dne. Dále se zde dočteme o Halloweenu. O sv. Martinovi se dozvídáme 

                                                 
132 Dokonce se tato chronologie promítala do lidových sloganů hodnotících minulé časy, např.: za 

krále „holce“ byla za groš ovce. 
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pouze, že „přijíždí na bílém koni“ a žáci jsou vybídnuti k vysvětlení. O Dni boje za 

svobodu a demokracii dne 17. listopadu se žák z učebnice dozví jen, že existuje, vše 

ostatní si má najít, včetně pojmů nacismus a komunismus. Uveden je pouze rok 

obou významných událostí. Jestli autoři učebnice zamýšleli věnovat měsíci 

listopadu a jeho svátkům několik vyučovacích hodin, nevíme, ale vyhledáváním 

informací ve slovnících a na internetu (jak vyzývá učebnice na str. 12) patrně stráví 

celou vyučovací hodinu. 

Prosinec (str. 12 a 13) je věnován adventu, z vánočních svátků pak pouze Štědrému 

dnu a poslednímu dnu v roce, který je „někdy nazývaný silvestr“ jak se dočítáme 

v učebnici. Marně vzpomínám, zda jsem někdy potkal člověka, který tento den 

u nás takto nenazývá. Lze říci, že o vánocích tu není vůbec nic, zvyky si mají děti 

sepsat ve skupinách sami a zazpívat si nějakou koledu. O ostatních svátcích 

prosince zde není ani zmínka, dokonce ani o sv. Mikuláši, přestože je zmiňován 

Santa Claus, v kterého věří děti v USA. Ten tu má i svůj obrázek, asi ho děti 

neznají.133 Zato se tu dozvíme zajímavé informace o židovském svátku 

pojmenovaném Chanuka vč. fotografie typického svícnu.   

K lednu (str. 13) je připomínán 1. den jako Nový rok a také jako Den obnovy 

samostatného českého státu. Poměrně podrobně ve srovnání s jinými je popsán 

svátek Tří králů včetně vysvětlení symbolu psaného křídou na dveře vč. doslovného 

latinského významu písmen.  

Únor (str. 13) v krátkosti vyplňuje svátek Hromnice a vysvětlení masopustu. Teprve 

v tomto měsíci najdeme uvedené pranostiky, ovšem bez vysvětlení, to je opět 

úkolem pro žáky.  

V Březnu (str. 14 a 15) je první jarní den zmíněn jen mimochodem v souvislosti 

s vysvětlením určování doby velikonoc, které jsou představeny jako největší 

křesťanský svátek. Tomuto svátečnímu období vč. předcházejícího půstu je 

věnováno nejvíce prostoru ze všech svátků, ačkoliv v životě dnešních občanů nemá 

přednostní místo. Dnes dominují lidskému roku jednoznačně vánoční svátky. 

Naopak v některých rodinách nejsou velikonoce vůbec slaveny, či vnímány jako 

významný svátek. Alespoň věta je věnována každému svátečnímu dni. Stručně je 
                                                 
133 Zajímavostí je, že postava Santa Clause byla v současné podobě vytvořena v rámci reklamní 

kampaně na Coca Colu ve 30. letech 20. stol. a nejedná se tedy o „tradiční“ součást slavení vánoc 

v USA, jak si lidé většinou myslí. V podobném reklamním duchu se vyvíjely ostatní atributy, např. 

soby. Je však pravdou, že postava byla známa již dříve. 
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zmíněna koleda a pomlázka, kraslice jsou zastoupeny pouze fotem, v poznámce 

najdeme zvyk vynášení Morany.134 Škoda, že chybí zmínka o dnech 

s mezinárodním významem – den vstupu do NATO a MDŽ. 

Druhý jarní měsíc duben je učebnicí spojován se svatým Jiřím a s ním spojenými 

pranostikami a pálením čarodějnic s poukazem na keltský původ135. Námět 

na skupinovou práci „diskutujte o tom, zda udržujete zvyk pálení čarodějnic“ 

působí samoúčelně a v případě 12letých dětí i nevhodně, protože tento den je spojen 

často s nevázanou zábavou a alkoholem, dnes bohužel již včetně žáků 8. – 9. třídy. 

Raději by v učebnici neměla chybět zmínka o aprílu, který se stále tradicí udržuje.  

Květen (str. 16) je odbyt Svátkem práce 1. května a Dnem vítězství 8. května bez 

dalších informací. Místo diskutování o záležitostech, o kterých žáci nic nevědí, 

bych raději viděl žáky 6. třídy „diskutovat“ např. o tom, proč je měsíc chápán jako 

oslava lásky a jara, jak se tu dočteme. Mnohem více lze (kromě uvedeného Máchy) 

využít vazbu na literaturu, zvyky a dění v přírodě. Za velké opomenutí považuji 

absenci Dne matek, připadajícího vždy na druhou květnovou neděli, což je zvlášť 

příhodná událost spojení přírody, lásky a rodiny pro žáky tohoto věku a den 

rozhodně významnější v dnešní době, než např. sv. Jiří.136  

Poslední školní měsíc červen je spojen s letním slunovratem propojeným 

s pradávnými letnicemi a svatojánskou nocí, křesťanskými svatodušními svátky a 

lidovými slavnostmi typu „jízdy králů“ na Moravě. Pokračuje připomínání událostí 

souvisejících s druhou světovou válkou (Lidice).  

Červenec zmiňuje nejvýznamnější události v podobě svátku slovanských věrozvěstů 

a mistra Jana Husa. Dále je poukázáno na význam žní v životě lidí na vsi a uvedeny 

dvě pranostiky pojící se se jmény Anna a Markéta.  

Celý roční cyklus zakončuje měsíc srpen. V obecném povědomí není spojován 

s žádným významným dnem či svátkem, zato s významnou historickou událostí 

v podobě okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Tento významný 

srpnový den v učebnici opět chybí, což kontrastuje nejen s častými připomínkami 

                                                 
134 Slovu „mytologie“ však žáci asi rozumět nebudou, str. 14  - brněnská učebnice 6. 
135 Odvolávání se na Kelty je v současnosti obvyklou společenskou módou. u tohoto svátku však 

původ není jednoznačně prokázán, patrně ho ve stejné době držely i jiné národy, což odkazuje 

na starší původ. 
136 v učebnici OV pro 6. roč. od nakl. Fraus je zase uveden Den matek s pevným datem 12. května, 

což není pravda. (str. 88). 
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událostí druhé světové války v předchozích měsících, ale paradoxně s větou: 

„dozvěděli jste se, že každá země vyhlašuje svoje státní svátky připomínající 

významné dny její historie.“ Pravda, zmíněná událost není svátkem, ale to mnoho 

jiných zmíněných okamžiků také ne a co jiného pro srpen českým žákům uvést. 

Závěrečná poznámka je pak „tradičně“ věnována muslimskému ramadánu. 

Přes dosti subjektivní výtku týkající se cyklického a lineárního chápání času a méně 

významnou nepřesnost Václavovy vraždy by bylo možno hodnotit pasáže věnující 

se času v různých podobách přece jen uspokojivě, nebýt právě popsané části 

mapující proměny roku. Ten je v případě nejnovějších brněnských učebnic 

vysloveně zklamáním. Výběr událostí je dosti nevyvážený a někde opomíjí 

významné události či dny. Informační hodnota je pak minimální. 

Učebnice Fraus zpracovává téma také s minimální informační hodnotou, ale přece 

jen obsáhleji, a orientuje se pouze na církevní svátky a přírodní cyklus, množství 

zvyků a pranostik. Bohužel zde zase nejsou vůbec zařazeny státní svátky, natož jiné 

významné dny. V celém 6. a 7. ročníku už se k tomuto tématu žáci nevrátí. Je také 

vidět důraz na církevní význam uvedených svátků. Myslím, že celek učiva mapující 

rok, by se měl v prvé řadě soustředit na rok občanský a český a zahrnout tak 

všechny státní svátky a několik významných dnů, dále svátky a dny, které patří 

do našeho běžného života (Den matek, apríl, Mikuláš atd.) a samozřejmě také 

lidové svátky svázané s nejznámějšími jmény v kalendáři (Anna, Lucie, Martin 

atd.). Odkazy na židovské a islámské svátky jsou samozřejmě vhodné, ale jako 

doplněk, ne jako jedno z hlavních témat. Zato nejstarší z těchto tří učebnic, 

olomoucká, má část věnovanou proměnám roku zpracovanou podrobně. Také 

obsahuje pouze církevní svátky a přírodní cyklus, ale obsahuje množství informací, 

ukázek, pranostik, básniček a navíc obsah vhodně integruje do interaktivních úkolů. 

Státní svátky uvádí pouze názvem. Pokud se zaměříme na multikulturní složku, 

Fraus ji neobsahuje v cyklu roku vůbec, olomoucká učebnice pak věnuje jiným 

náboženským a národnostním skupinám místo v souvislosti rozdílných letopočtů a 

počátků roku.  

4.2 Zhodnocení analyzovaných učebnic 

Identifikovali jsme tedy a dílčím způsobem okomentovali vlastivědnou a 

historickou složku učiva. Pokusme se na základě rozboru obsahu v předchozích 
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kapitolách sumarizovat zjištěné postřehy z analýzy především brněnské řady a 

kriticky je zhodnotit. Najdeme zde skutečnosti, které vedou přinejmenším 

k zamyšlení. Objevili jsme na druhé straně také mnoho pozitivních aspektů a 

vhodně použitých prvků. Hodnocení je samozřejmě ovlivněno subjektivním 

pohledem, není primárně myšleno jako kritika autorů učebnice a může být 

poznamenáno dílčími přehlédnutími při analýze obsahu či uniknutí některých 

záměrů autorů. Při této příležitosti je třeba připomenout, že není vydána metodická 

příručka k brněnské řadě, popř. o ní autor této práce nevěděl. V dalším textu jsou 

tak učebnicemi bez bližšího určení myšleny analyzované brněnské učebnice 

vydavatelství Nová škola.  

4.2.1 Analyzované učebnice a RVP ZV 

Pokud srovnáme analyzované učebnice brněnské řady zpracované dle RVP ZV 

s řadou Fraus, která byla vytvořena před existencí nového kurikula, překvapí nás 

jedna věc. Na první pohled i při bližším zkoumání nenalezneme příliš rozdílů 

ve struktuře učebnic, v názvech tematických celků a zejména v obsahu učiva. 

Podobnost jde u některých dílčích témat do takových detailů jako použití 

podobného obrazového materiálu. Liší se především graficky zvýrazněnými 

mezipředmětovými vazbami, které však u srovnávaných učebnic najdeme také. 

V souladu s RVP ZV a současnými trendy je v brněnské řadě důsledně uplatňován 

multikulturní přístup. Příliš často je však tato snaha působí samoúčelně, či dokonce 

nevhodně. Například v kapitole věnované národnostnímu složení ČR jsou uvedeni 

Slováci, Poláci, Němci, Vietnamci, Ukrajinci, Židé a Arabové (!). Zařazení Arabů 

mezi národnostní menšiny137 v naší zemi je snahou zahrnout více neevropských 

etnik či etnik jiného vyznání. Navíc zde zcela chybí Rusové, kteří tvoří čtvrtou (!) 

nejpočetnější národnostní menšinu u nás138, nebo celkem početní Maďaři. Následují 

pasáže textu, pojednávajících blíže o vybraných národnostních menšinách 

z uvedeného seznamu, kde jsou opět zastoupeni Arabové, ale vynecháni jsou Poláci 

(!), což je vzhledem ke skutečnému stavu společnosti v ČR velice podivné. Naproti 

tomu není bohužel využita příležitost přiblížit žákům původ a proměnu německé 

                                                 
137 Arabové mají tak malé početní zastoupení v ČR, že nebývají samostatně zmiňováni téměř 

v žádném přehledu zastoupení minorit v naší zemi, které jich zpravidla uvádějí 10-15 samostatně. 
138 Údaj vyplývá z počtu cizinců, kteří mají občanství ČR. Informace dostupné např. na: 

<http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_pocet_cizincu> [cit. 4. 4. 2011]. 
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menšiny v ČR a využít historický kontext, který se nabízí. Žáci tak většinou do 9. 

třídy nevědí, že občané německé národnosti tvořili kdysi početnou součást českých 

zemí. 

Jiným příkladem je téma roku a jeho svátků, kde se princip multikulturalismu 

projevuje do té míry, že informační hodnota i rozsah poznámek směřujících 

k nekřesťanským náboženstvím, či minoritním etnikům, často převyšuje hlavní 

informace. Paradoxně se tak žák o nich dozví srozumitelnou formou podstatně více, 

než o hlavních bodech „českého“ roku. Multikulturní složka není v nejnovějších 

učebnicích integrální součástí jednotlivých témat a působí dojmem, že  byla 

v mnoha případech doplněna dodatečně. 

Jednoznačně násilná aplikace zásad RVP ZV, ovšem špatně pochopených, je vidět 

na skupinových i individuálních úkolech pro žáky. Jejich jádrem je nejčastěji 

„vyhledejte“, nebo „diskutujte“, a to dle mého názoru i v případech zcela 

nevhodných, zvláště pro žáky 6. ročníku.139  K práci s učebnicí jsou žáci vybízeni 

minimálně. Typickým příkladem může být úkol „práce s internetem“ (symbol) na 

str. 16 v rámci povídání o měsíci květnu. Žáci 6. třídy mají vyhledat informace 

o konci 2. sv. války a osvobození Československa (!) a pak „své poznatky porovnat 

a diskutovat o nich“. Na jiném místě jsou vybízeni k samostatnému vyhledávání 

dosti složitých pojmů (komunismus) či souvislostí (Jan Hus).  

Pozitivně můžeme hodnotit časté vyznačování mezipředmětových vazeb, méně 

však jejich obsah. Jednoznačně nejvíce najdeme v brněnské řadě (6. i 7. r) vazby 

dějepisné (36). O dějepisných vazbách bude více řečeno později. Třetinové 

zastoupení mají vazby na zeměpis (13), ještě menší český jazyk a literatura (9). 

Marginální je pak vazba s hudební výchovou (2), výtvarnou výchovou (1), nebo 

přírodopisem (2).  Přibližně stejné mají dějepisné zmínky ve formě glos (38) na 

okraji stránky v řadě Fraus, zeměpisné více (20), stejně tak český jazyk (15). U 

obou řad jsou však mezipředmětové vazby většinou formulovány jako úkoly. 

Trochu překvapení vzbuzuje fakt, že v brněnské řadě, koncipované údajně dle RVP, 

najdeme pouze minimální počet interaktivních úkolů. Obsah učebnic je koncipován 

v podstatě výkladovým způsobem, pouze s doporučením činností a úkolů bez 

využití práce s učebnicí. Doslova dramatický rozdíl vyplynul v porovnání 

                                                 
139 např. „diskutování“ nad informacemi o konci 2. sv. války a osvobození ČSR, které si navíc žáci 

mají vyhledat sami. 
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s učebnicemi nakl. Fraus. i s řadou nakl. Olomouc. Zde vidíme významnou oblast 

možného zlepšení. 

Občanská angažovanost přesto, že je stěžejní dimenzí současné výchovy 

k občanství, se v brněnské řadě prakticky neobjevuje, a to ani teoreticky v obsahu, 

ani prakticky formou úkolů, či námětů. Toto pochopíme zejména, srovnáme-li 

některá zahraniční kurikula, např. „Civitas“ – rámcové kurikulum v USA140. Účast 

občanů na veřejném životě je stěžejní a dominantní náplní výchovy k občanství, 

tvoří v podstatě jednu třetinu tohoto dokumentu. Je pravdou, že tamní pojetí 

občanství vychází z mírně jiných principů ovlivněných zejména jiným historickým 

pozadím jeho tvoření, nežli v Evropě a konkrétně v naší zemi. Přesto, že se důraz 

na aktivitu a angažovanost, i když v menší míře oproti tomuto zahraničnímu 

dokumentu, klade i v RVP ZV, učebnice toto dle mého názoru nesplňují.  

Významně jsou však v obsahu učiva zastoupena průřezová témata RVP ZV. 

Objevují se zde okruhy ze všech šesti průřezových témat včetně mediální výchovy, 

která v předchozích učebnicích chybí. Nejvíce jsou dle mého názoru zastoupeny 

oblasti spadající do výchovy demokratického občana, osobnostní a sociální výchovy 

a do multikulturní výchovy. V tomto pohledu nové učebnice jednu z očekávaných 

funkcí plní.  

4.2.2 Uplatnění jednotlivých složek Výchovy k občanství 

Učebnice jednoznačně rezignují na významnější informační hodnotu, a to jak nové 

(Nová škola), tak starší (Fraus). Je sice pravdou, že prioritním úkolem VkO není 

přinášet nové informace, přesto se zdá, že jich obsahují velmi málo. Děje se tak 

i u témat a okruhů, které jsou v tomto předmětu zastoupeny dominantně, či výlučně, 

a žáci se tak nemají kde jinde (myšleno v jiných předmětech) informace dozvědět. 

Zvláště patrné je to u témat, která se týkají svátků, zvyků a rituálů, folklóru a života 

na vesnici. Patrné je to především v porovnání s řadou olomouckou.  

Zvláště patrná je minimální přítomnost historické složky, která bude zhodnocena 

samostatně. Z mnoha oborů, které VkO přirozeně integruje, jak bylo popsáno 

na jiném místě této práce, se významně uplatňují témata politologická a právní, 

ekonomická a sociální. Vlastivědný pohled nalezneme spíše méně. Opět je to patrné 
                                                 
140 Dostálová Radmila a kol. Civitas: text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů 

společenských věd. Praha: ISV 2001. Jedná se o výtah v českém překladu, kde editor odstranil 

některé pasáže spojené pouze se specifiky USA. 
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v prezentaci učiva o obci, městě a krajích, ale i státu jako celku. Dominantní 

složkou je popis základních principů právního systému státu, krajské a obecní 

samosprávy a institucí těchto úrovní. Méně je věnována pozornost konkrétním 

objektům a místům, kde se tyto instituce nacházejí, stejně tak jako např. 

významným představitelům zmiňovaných institucí. Najdeme jen sporadicky jejich 

vliv na život v obci, což na této lokální úrovni chybí (např. starosta). Podobně jsou 

zastoupena ekologická témata. Ekologická látka je shrnuta do jediné podkapitoly a 

rozhodně se neobjevuje jako jeden z úhlů pohledu na ostatní prezentovaná 

témata.141 Už vůbec se nepromítá do koloběhu roku, kdy lze zmínit např. Den Země 

či Den vody, Den bez aut apod. jako významné dny zejména pro obyvatele měst. 

Lze tak propojit změnu života tradičního a moderního, aktuální ekologické 

problémy, cyklus roku a občanskou aktivitu ad.  

Příliš není v nových učebnicích akcentována ani složka antropologická či etická. 

Tím není řečeno, že se neprojevuje v obsahu učiva vůbec. Soustřeďuje se především 

na existenci pravidel ve společnosti a zásady slušného chování k druhým, event. 

V kapitolách, která se týkají rozvoje žákovy osobnosti a komunikace. Krátce 

řečeno, jednotlivé složky do té míry, jak je můžeme vnímat jednotlivě, se v učebnici 

objevují výrazně separované a vzájemná provázanost mnohdy není patrná, jak bylo 

např. naznačeno v případě složky přírodní, či chceme-li ekologické. 

V brněnské řadě naprosto chybí téma spojené s mateřským jazykem, jeho pozicí 

v rodině evropských jazyků, historický i současný jazykový kontext. Ostatní řady 

ho v nějaké podobě obsažené mají. Tato složka, kterou Piťha vnímá jako 

lingvistickou a bohemistickou složku vlastivědy je např. v olomoucké řadě 

integrována do celku „Naše vlast“ jako její důležitá součást. Učebnice VkO byly 

dříve kritizovány za přemíru dlouhých pasáží textu, které dominovaly nad ostatními 

strukturními složkami učebnic.142 Tím „trpí“ olomoucké učebnice.  V ostatních 

učebnicích nalézáme souvislý text minimálně. Většina textu nepřesahuje 3 – 4 

krátké věty, pravdou však je, že text je výrazně strukturován a odlišen. Zvláště 

učebnice od Frausu redukují textové pasáže na nejnutnější minimum.  

                                                 
141 srovnej: 6. ročník – kap. IV. /7. žiji na Zemi, resp. 7. ročník – kap. III. /5. problémy modré 

planety  
142 srovnej např. řadu učebnic Občanské výchovy pod vedením R. Fischerové, vydávaných v letech 

1993 – 1996, SPN. 
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4.2.3 Posouzení historické složky učiva vzhledem k cílům práce 

Brněnská řada aktuálních učebnic obsahuje minimum informací, natož souvislostí, 

přítomnost historické složka je v podstatě zanedbatelná. Z hlediska obsahu a jeho 

správnosti tak není co hodnotit. Historická složka, ať už jako součást vlastivědného 

obsahu učiva či samostatně, je koncipována vždy jako ilustrativní doprovod 

současného stavu. Historický kontext je minimální a je reprezentován pouze 

solitérními fakty bez výraznějšího významového zapojení, až na výjimky typu 

Komenského desatera v 6. ročníku, což však není významná souvislost, či událost. 

Proto jsme si často všímali i marginálních poznámek či ilustrativních obrázků. 

Mezipředmětové vazby s dějepisem jsou celkem časté, spíše však v podobě úkolů: 

“porovnejte, zopakujte si, vyhledejte“ a to i ve zcela nevhodných situacích.  

Učebnice Fraus shrnuje dějepisnou tématiku do jediné hutné kapitoly, zpracovává ji 

jako testové otázky, kvízové úkoly a jiné interaktivní činnosti, takže také 

neobsahuje informace, natož historické interpretace. Činnosti jsou založeny 

zejména na fotografiích osob a objektů. Největší počet konkrétních informací 

přináší jednoznačně olomoucká řada, zvláště pak historických faktů. Velkou 

pozornost věnuje např. starým pověstem českým a dále sv. Václavovi. Zdá se však, 

že se dějepisné tématice věnuje zase až příliš a její časté exkursy zejména do 

středověku či dějin 20. století tak suplují dějepis. Potvrzuje tak častou výtku vůči 

dřívějším učebnicím občanské výchovy. 

Současná koncepce VkO je evidentně pojata v „prézentistickém“ přístupu k realitě. 

VkO je tak orientována zcela na současný stav společnosti, nikoliv na vývoj 

jednotlivých jevů či způsobů chování vedoucí k dnešnímu stavu. Kontext 

historických faktů je spíše ve smyslu politologickém, či právním, nikoliv 

vývojovém a srovnávacím. Regionální pohled v jednotlivých tématech najdeme 

také poměrně málo. Zvlášť patrné je to v části učebnice týkající se krajových 

odlišností a zvláštností. Ta je oproti srovnávaným učebnicím v učebnicích 

analyzovaných redukována na minimum.143 

Při posouzení pozice dějepisného obsahu v současných učebnicích jsme tak došli 

v podstatě ke stejným zjištěním, jako Zdeněk Beneš při hodnocení pozice dějepisu 

                                                 
143 srovnej citované učebnice str. str. 49 v učebnici 6. ročníku Nová škola a také str. 49 v učebnici 6. 

ročníku Fraus. 
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(nejen) v občanské výchově.144 Jeho zjištění se však týkala období okolo roku 2003, 

kdy teprve probíhala tvorba RVP ZV. Nezbývá, než konstatovat, že stav je stejný. 

Zda je to žádoucí, či nikoliv, to ponecháme jiným. Pouze připomenu, že školní 

dějepis svádí min. po celé desetiletí úporný zápas o zachování, či spíše za ne tak 

velkou ztrátu své pozice.145  

Toto zjištění také redukuje jeden z cílů této práce, konkrétně identifikovat historické 

stereotypy a porovnat je se současným stavem historického poznání. Učebnice je 

v tomto hodnotově neutrální, protože prakticky neobsahuje žádné historické 

interpretace, pouze solitérní fakta, jak bylo řečeno. Na několik málo faktických 

nepřesností bylo v analýze upozorněno. 

Minimální podíl historické složky kontrastuje s přesvědčením učitelů výchovy 

k občanství u nás i ve světě. Znovu využijeme v této práci již citovaný výzkum 

čtrnáctiletých žáků a jejich učitelů VkO. Za nejdůležitější témata učitelé z 20 

nabídnutých témat označili dějiny, občanská a lidská práva a ekologii. Naopak 

témata jako mezinárodní a ekonomické vztahy byla hodnocena jako méně důležitá. 

Nejnižšího hodnocení důležitosti se pak ve většině zemí dostalo tématům migrace a 

odborových svazů.146 Při vymezení vlastností „dobrého občana“ se na čelo žebříčku 

téměř ve všech zemích dostala položka „zná historii své země“. Tato častá odpověď 

může souviset patrně se skutečností, že aprobací mnoha dotazovaných učitelů je mj. 

dějepis.147 z takto čistě prézentně orientované výchovy k občanství však historii své 

země v kontextu současné společenské reality žák nepozná. 

V učebnici je vhodně umístěno množství odkazů značících mezipředmětové vazby 

s dějepisem. Značná část z nich ale míří k dějepisným tématům, která ještě dlouho 

budou žákům neznámá, protože se týkají novověkých a moderních dějin. 

                                                 
144 Beneš, Zdeněk. Společnost, vědomí, dějiny. In Beneš, Zdeněk (eds.). Historie a škola II. Člověk, 

společnost, dějiny. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2004. 
145 Odkazuji na četné práce historiků, didaktiků dějepisu a pedagogů, např. Petra Čorneje, Zdeňka 

Beneše ad. 
146 Křížová, Ivana a kol. Znalosti, dovednosti a postoje čtrnáctiletých žáků v oblasti výchovy 

k občanství. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, nakladatelství Tauris, 2001. s. 78. 
147 Žáci znalost historie nepovažovali zdaleka za tak významný předpoklad pro to, aby se stali 

dobrými občany. Dalším atributem dobrého občana, který učitelé ve většině zemí považovali za 

důležitější, než jaký význam mu přisuzovali žáci, byla „ochrana životního prostředí“ a „podpora 

lidských práv“. Shoda mezi žáky a učiteli naopak panuje v názoru, že dobrý občan dodržuje 

zákony, tamtéž, s. 84. 
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Jednodušší a jednoznačně interpretované skutečnosti a jejich hledání mohou být 

ponechány jako skupinové či samostatné úkoly pro žáky. V obtížnějších případech 

by žák měl v učebnici najít oporu v podobě jednoduše řečených základních 

informací, což analyzované, ale ani srovnávané učebnice takřka neplní.  

Přesvědčení, které Mikk vyjádřil trefnými slovy „žáci z učebnice získávají 

vědomosti a postoje a je jim zprostředkován systém hodnot. Ten může lidi provázet 

po celý život ke spokojenosti nebo naopak k trápení“ 148, se pro dějepisnou složku 

vlastivědného učiva v rámci učebnic VkO nenaplňuje tak, ani tak. Lze tedy říci, 

že VkO se na kultivaci historického vědomí v podstatě nepodílí a její zařazení 

do tematické oblasti RVP ZV „Člověk a společnost“ spolu s dějepisem se nijak 

výrazně neprojevuje, alespoň v analyzovaných i porovnávaných učebnicích. 

4.2.4 Závěrečné poznámky k analyzovaným učebnicím VkO 

Na několik málo nepřesností bylo v analýze upozorněno, nepovažuji je však za 

zásadní a nijak výrazně se tím nesnižuje hodnota učebnice. Přesto na nich lze 

dokladovat mechanické přebírání některých faktů bez ověření. Pro ilustraci můžeme 

připomenout chybnou definici statutárních měst, která se objevuje jak 

v analyzovaných, ta ve srovnávaných učebnicích. V prvním případě je však součástí 

závěrečného shrnutí kapitoly jako důležitá informace, v druhém případě pouze 

v podobě poznámky na okraji. Také se projevuje nízká míra využívání veřejně 

dostupných statistických údajů autory učebnic VkO. Opět uvedeme příklad. 

V souvislosti s porodností a počtem dětí v rodinách má žák v brněnské učebnici 6. r. 

(str. 23) srovnat počet obyvatel Číny a ČR. Zde musíme opravit informaci 

o snižování počtu obyvatel ČR, což již není pravda. Trvale od roku 2003 roste 

celkový počet obyvatel ČR a dnes je již vyšší, než např. V roce 1993 při rozdělení 

Československa.149 Změna trendu však není způsobena výraznou změnou 

porodnosti, i když ta trvale od 2002 také roste na údaje srovnatelné s rokem 1993, 

                                                 
148 Mikk, Jaan. Učebnice: budoucnost národa. In Maňák, Josef - Knecht, Petr (eds.): Hodnocení 

učebnic. Brno: Paido, 2007. s. 12. Cituje zde z práce J. S.Hohmanna z r. 1988 o učebnicích období 

nacistického Německa. 
149 demografické údaje sumarizované za posledních cca 20 let jsou volně dostupné na internetových 

stránkách Českého statistického úřadu. 



Vlastivědné učivo v učebnicích Výchovy k občanství na ZŠ po roce 1989 diplomová práce 

 

 113

ale zejména migrací.150 Stejně by se dala chápat i již zmiňovaný problém s podílem 

národnostních menšin v ČR. 

Trochu jiným problémem, který také často trápí uživatele učebnic, je jejich 

neaktuálnost. Poslední stránky brněnské učebnice 6 r. jsou věnovány Evropě, resp. 

základním informacím o Evropské unii a OSN. Celkem vhodně je využita pasáž 

z Petiškových Řeckých bájí a pověstí o bohyni Europě. K tomuto tématu najdeme 

schematickou mapu Evropy s vyznačenými členskými zeměmi, kde však již vlivem 

postupu integračního procesu vznikla nepřesnost, za kterou samozřejmě autoři 

nemohou. Rumunsko a Bulharsko už členy EU jsou od roku 2007.  Vidíme tak, že 

neaktuálnost tvrzení prezentovaných v učebnicích může mít různé důvody, vždy je 

však nepříjemná, zvláště v případě, že je využívaná po delší období.  

Poslední poznámka míří k některým prvkům didaktické vybavenosti brněnské řady 

učebnic. Učebnicová řada nakl. Nová škola je graficky zajímavá, obsahuje množství 

fotografií na každé stránce. Má sympatický promyšlený systém používaných 

symbolů (viz Obrázek č. 10), který využívá i v učebnicích jiných předmětů (např. 

zeměpis).  

 

Obrázek č. 10: systém používaných symbolů v učebnicích nakl. Nová škola (brněnská řada) 

Originální je pak na každé stránce uvádět jeden až dva klíčové pojmy v anglickém a 

německém jazyce a také odkazovat na konkrétní stránku učebnice či čítanky jiného 

předmětu, kde žák najde související informace. Pouze je škoda, že u německých 

                                                 
150 tamtéž 
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výrazů není uváděna výslovnost, jako u anglických. Často není jednoduchá151 a žáci 

znají více výslovnost anglickou.  

 

Velmi vhodné je zařazení rejstříku na závěr, které nebývalo u učebnic zvykem 

(např. u olomouckých učebnic chybí). Velký důraz je kladen na funkci kontrolní a 

sebehodnotící, jak lze soudit ze zařazení opakování ke každé kapitole a souhrnně 

k celému ročníku na konci učebnice. Žáci zde také najdou klíč k opakovacím 

úkolům. Návrhy projektů, klíčové kompetence a očekávané výstupy na konci 

učebnice pak budou cennou pomůckou pro učitele, kteří se pro tuto učebnici 

rozhodnou. Učebnice vypadají velmi sympaticky, zejména svou didaktickou 

vybaveností vč. originálních prvků, které byly zmíněny. Musíme po všem řečeném 

dodat, že jde o první řadu učebnic VkO, která je zpracována v souladu s RVP ZV. 

Lze tedy spíše ocenit její přínosy a shovívavě hodnotit nedostatky a nepřesnosti. 

Můžeme očekávat s přibývající produkcí, že se budou postupně vyvíjet co 

do obsahu, jeho výběru a struktury učebnice. Osobně považuji didaktickou 

vybavenost současných učebnic na dobré úrovni.  

4.2.5 Seznam osobností, míst, objektů a událostí zmíněných 

v analyzovaných učebnicích 

V následujícím seznamu jsou pro ilustraci jejich výběru a počtu uvedeny všechny 

osobnosti historie, vědy a kultury (vč. mytologických), dále historické události, a 

místa a objekty, jejichž jméno je v jakékoliv souvislosti uvedené v nejnovějších 

brněnských učebnicích a žáci se tak s nimi mohou setkat. O značné části z nich se 

však žáci v učebnici nedozvědí více informací. Buďto si je mají sami vyhledat jako 

úkol skupinové či samostatné práce, nebo jsou použity čistě ilustrativním 

způsobem. Ty, o kterých je nějakým způsobem blíže informováno, jsou zvýrazněny 

podtržením. Tím nemyslíme pouze uvedení „oboru“, v kterém se „proslavily“ 

osobnosti, nebo jméno objektu, ale alespoň dvě tři bližší informace. 

 

 

 

                                                 
151 srovnej např. „das Säuglingsheim“ – kojenecký ústav (s. 24), či „das Mißverständnis“  - 

nedorozumění (s. 30) apod. 



Vlastivědné učivo v učebnicích Výchovy k občanství na ZŠ po roce 1989 diplomová práce 

 

 115

V analyzovaných učebnicích najdeme překvapivě málo odkazů na mýty a legendy: 

• praotec Čech 

• legenda o Bruncvíkovi 

• řecká báje o Europé 

 

Panovníci a prezidenti českých zemí a jejich příbuzní: 

• sv. Václav  

• Přemysl Otakar I. 

• Václav I. 

• Jan Lucemburský  

• a jeho žena Eliška Přemyslovna 

• Karel IV. a dvě z jeho manželek 

Anna Svídnická a  

• Eliška Pomořanská  

• Václav IV. 

• Zikmund Lucemburský  

• Albrecht Habsburský a jeho 

manželka Alžběta Lucemburská 

• Ladislav Pohrobek a  

• jeho sestra Alžběta Habsburská 

• Vladislav Jagellonský  

• Ferdinand I. 

• Maxmilián II. 

• Rudolf II.   

• Matyáš Habsburský 

• Marie Terezie 

• Tomáš Garrigue Masaryk 

• Edvard Beneš 

• Emil Hácha 

• Klement Gottwald 

• Antonín Zápotocký 

• Antonín Novotný 

• Ludvík Svoboda 

• Gustáv Husák 

• Václav Havel 

• Václav Klaus 

Další historické osobnosti, spisovatelé, vědci a umělci českých zemí: 

Historické osobnosti: 

• Cyril a Metoděj 

• Petr Parléř 

• Mikuláš z Kadaně  

• Jan Hus 

• Jan Žižka z Trocnova 

• Jan Amos Komenský 

Umělci: 

• Josef Václav Myslbek  

• Mikoláš Aleš 

• Josef Lada 

• Josef Kajetán Tyl  

• František Škroup 

• Gustav Mahler 

• Leoš Janáček 



Vlastivědné učivo v učebnicích Výchovy k občanství na ZŠ po roce 1989 diplomová práce 

 

 116

Spisovatelé: 

• Božena Němcová 

• K. H. Borovský 

• Jan Neruda 

• Alois Jirásek 

• Jaroslav Hašek 

• Karel Čapek 

• Franz Kafka  

• Jaroslav Seifert 

• Karel Poláček 

Vědci: 

• Jaroslav Heyrovský 

• Antonín Holý 

• František Křižík 

• Gregor Johann Mendel 

• Otto Wichterle 

 

Cizí historické osobnosti: 

• Chammurapi 

• Sokrates 

• Gaius Julius Caesar + rok 46 př. n. l., zavedení juliánského kalendáře 

• Ježíš Kristus 

• Muhammad 

• Řehoř XIII. + rok 1582, zavedení gregoriánského kalendáře 

• Leonardo da Vinci + Mona Lisa 

Historické události 

• zavraždění sv. Václava roku 935 

• bitva na Bílé hoře roku 1620   

• vznik Československa roku 1918 

• první světová válka 

• druhá světová válka 

• vyhlazení Lidic 

• osvobození koncentračního tábora v Osvětimi 

• konec apartheidu v JAR roku 1990 
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Významné lokality a objekty v České republice 

• Staroměstský orloj 

• Staroměstská radnice 

• Václavské náměstí  

• a pomník sv. Václava 

• Pražský hrad 

• katedrála sv. Víta  

• Strakova akademie –  

sídlo vlády ČR 

• Národní divadlo 

• Betlémská kaple 

• Karlův most 

• Karlštejn 

• zámek Slavkov u Brna 

• Krajský soud v Brně 

• chrám svaté Barbory  

v Kutné Hoře 

• kostel sv. Jakuba v Brně 

• Lidice 

• muzeum J. A. Komenského 

v Přerově 

• památky UNESCO (12) 

• slovanské hradiště 

v Mikulčicích 

• Národní parky (4) a chráněné 

krajinné oblasti (25) 

• Žofínský prales 

• propast Macocha 

• Pouzdřanská step 
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5 Závěr 

Hlavním tématem této práce bylo vlastivědné učivo zastoupené v současných 

učebnicích výchovy k občanství. Úkoly vytčené v úvodu spočívaly ve zhodnocení 

postavení vlastivědného učiva v rámci výchovy k občanství v současném RVP ZV, 

a prezentování vývoje této složky zejména po roce 1989. Objektem zájmu pak byly 

současné nejnovější učebnice, na kterých měla být provedena obsahová analýza 

s cílem najít a zhodnotit vlastivědný obsah s přihlédnutím k jeho historické složce. 

Měly být dle možností identifikovány nejčastější stereotypy analyzovaného obsahu 

v učebnicích VkO a posouzena obsahová a interpretační správnost. Shrneme tedy 

obsah práce a její nejdůležitější závěry, týkající se analyzovaných učebnic. 

Problematika byla pojata v poněkud větším záběru. Dotkli jsme se tak vzniku a 

vývoje výchovy k občanství a pozice ve vzdělávacím systému tak, jak se měnila 

v průběhu 20. stol., zejména pod vlivem vnějších dějinných událostí. Bylo ukázáno, 

jak se v 19. století spolu se vznikem občanské společnosti prosazoval stále více 

národnostní princip a s ním zájem o vlastní zemi a kraj. Hovořilo se o tzv. reáliích, 

které postupně nahradila vlastivěda a vlastivědný přístup k realitě. Samotný 

vyučovací předmět „vlastivěda“ vznikl v našich zemích až v průběhu první světové 

války. Vlastivěda školní byla zasazena do kontextu vědeckého a posléze 

vysokoškolského oboru „historická vlastivěda“, čímž byl dán historický rámec 

obsahu chápanému jako tradičně školní. Vlastivěda postupně předala část své 

náplně právě výchově k občanství. Obě oblasti vzdělání tak souvisejí historicky 

i obsahově. Vlastivěda má přirozené přesahy do mnoha oborů včetně tradičních 

školních předmětů, zejména výchovy k občanství, dějepisu a zeměpisu. Přes 

výrazné oslabení významu vlastivědy a ideologizace občanské, resp. politické 

výchovy přetrvala až do roku 1989, kdy dostala nový smysl a účel.   

Došlo ke změně koncepce, změnily se požadované cíle předmětu a jeho obsah. 

Vznikaly nové přístupy k předmětu, které se promítaly do tvorby vzdělávacích 

programů a do vlastní výuky. Nejvíce propracovanou pozici VkO spatřujeme 

ve vzdělávacím programu Občanská škola, kde tvoří osu vzdělávacího a 

výchovného procesu s výrazným etickým akcentem.  

Stručně byla popsána podoba a principy současného kurikula RVP a nastíněna 

kurikulární reforma českého vzdělávacího systému. Bylo konstatováno posílené 

společenskovědní složky a pozice VkO vzhledem k ostatním vzdělávacím oblastem 
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a průřezovým tématům a naznačeny vzájemné vazby. VkO má výrazně integrující 

charakter s přesahy do mnoha jiných vzdělávacích oborů a oblastí. Mezinárodní 

srovnání pak ukázalo podobnost postavení a významu VkO včetně obsahu učiva 

ve většině zúčastněných zemí včetně hodnocení učebnic, které učitelé i žáci 

označují jako nevyhovující. 

V kapitole věnující se teorii, tvorbě a evaluaci učebnic byly ukázány základní 

problémy tvorby učebnic a jejich tradiční i nové funkce. Byly prezentovány názory 

pro i proti důležitosti učebnic při výuce a včetně aspektů jejich reálného využívání. 

Bylo zjištěno, že u nás neprobíhá systematické hodnocení učebnic a neexistuje 

instituce, která by se jimi cíleně zabývala. Jediný systém evaluace tak představuje 

proces udělení doložky MŠMT, který byl přiblížen, včetně mnoha odborných výtek 

a kritických názorů s tímto procesem od autorů, recenzentů i vydavatelů učebnic. 

Práce obsahuje seznam všech učebnic občanské výchovy po roce 1989, včetně těch 

pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Seznam byl pořízen s využitím 

informací ministerstva školství, Národní pedagogické knihovny Komenského, 

sdělení jednotlivých nakladatelství a dalších zdrojů. 

Pro analýzu vlastivědného obsahu byly vybrány současné nejnovější učebnice 

nakladatelství Nová škola v Brně, které jediné zpracovány v souladu s RVP ZV. 

Dosud byly vydány učebnice pro 6. a 7. ročník, v kterém je sledovaná složka 

tradičně zastoupena nejvíce. Byl identifikován veškerý obsah vlastivědné a 

historické povahy. Pro srovnání byly dále použity učebnice starších, avšak stále 

používaných řad vydavatelství Fraus a Olomouc. 

Učebnice jednoznačně rezignují na významnější informační hodnotu, a to jak nové 

(Nová škola), tak starší (Fraus) a to i u témat a okruhů, které nejsou zastoupeny 

v jiných vzdělávacích oborech a předmětech. Zvláště patrné je to u historické 

složky vlastivědného učiva. Koncepce VkO je pojata v „prézentistickém“ přístupu 

k realitě a historický kontext je minimální. Učebnice je hodnotově neutrální, 

protože prakticky neobsahuje žádné interpretace historických souvislostí, pouze 

solitérní fakta většinou bez výraznějšího významového zapojení. Úkol identifikovat 

historické stereotypy a porovnat je se současným stavem historického poznání se 

tak v případě aktuálních učebnic ukázal jako bezpředmětný. Z dalších složek VkO 

se uplatňuje významně politologická a právní, ekonomická a sociální. Malý podíl 

historické složky kontrastuje s přesvědčením učitelů výchovy k občanství u nás 

i ve světě, kteří za nejdůležitější téma označují právě dějiny, a z vlastností „dobrého 
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občana“ oceňují nejvíce znalost historie své země. Takto koncipovaný obsah VkO 

se na kultivaci historického vědomí příliš nepodílí.  

V hodnoceném obsahu bylo identifikováno několik málo nepřesností. Nejsou však 

zásadní a nijak výrazně se tím nesnižuje hodnota učebnice. Ukazují však 

na mechanické přebírání některých faktů bez ověření (stejná chyba v různých 

řadách učebnic) a nízkou míru využívání veřejně dostupných statistických údajů, 

což vede k neaktuálnosti či nesprávnosti informací.  

Očekávaný vliv koncepce RVP se projevil ve výrazném zastoupení všech šesti 

průřezových témat, dále v častém zdůraznění mezipředmětových vazeb, zvláště 

dějepisných. Značná část z nich se ale týká novověkých a moderních dějin, 

v kterých se žáci neorientují a vysvětlení chybí.  

Důsledně je také uplatňován multikulturní pohled. Z podrobné analýzy však 

vyplynulo, že mezipředmětové vazby a multikulturní přístup je často aplikován 

samoúčelně či dokonce nevhodně. Vyvolává to dojem, že „multikulturní“ složka 

byla v mnoha případech formou poznámek doplněna dodatečně a není tak integrální 

součástí jednotlivých témat. Paradoxně však poznámky délkou a informační 

hodnotou v některých případech převyšují hlavní téma.  

V učebnici se objevuje množství skupinových i samostatných úkolů, jejichž jádrem 

je nejvíce „vyhledejte“, nebo „diskutujte“ v porovnání s minimálním počet úkolů 

interaktivních, založených na práci s učebnicí. Celý obsah učebnic je koncipován 

v podstatě výkladovým způsobem. Z porovnání uvedených sad učebnic tak 

vyplynulo, že nové učebnice mají značné rezervy v podpoře aktivity žáků a 

občanské angažovanosti, i když je na toto kladen v RVP ZV důraz. 

Na druhou stranu učebnice obsahuje mnoho kladných stránek. Přes uvedené 

nedostatky můžeme kladně hodnotit zastoupení průřezových témat, 

mezipředmětové vazby i multikulturní pohled. Lze předpokládat, že s růstem počtu 

učebních materiálů v souladu s RVP poroste i zkušenost jejich autorů s využíváním 

prvků nové koncepce. Učebnice jsou bohatě a zajímavě vybaveny po grafické 

stránce. Velmi dobře využívají promyšlený systém používaných symbolů 

usnadňujících orientaci. Originální je využití anglické a německé podoby klíčových 

slov na okraji každé stránky a odkazy na učební materiály jiných předmětů. 

Učebnice obsahuje rejstřík, samostatně uvedené návrhy projektů, klíčové 

kompetence a očekávané výstupy. Důležitou součástí je opakování v každé kapitole 

i celkové na závěr ročníku. 
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Historická složka Výchovy k občanství, její rozsah a forma je ve všech 

analyzovaných učebnicích nevyhovující. Olomoucká řada zabíhá do velikých 

podrobností a částečně obsahem učiva supluje dějepis. Brněnská řada a řada Fraus 

pak obsahují minimum historické látky. Kurikulum RVP sice explicitně neobsahuje 

historickou složku v učivu ani požadovaných výstupech, VkO je ale součástí 

vzdělávacího oboru Člověk a společnost spolu s dějepisem, a má se tak podílet na 

kultivaci historického vědomí mj. i uvedením historického kontextu do současné 

sociální reality. To však dle mého názoru nesplní shrnutí veškerého dějepisného 

obsahu do jedné kapitoly.  Historická složka by měla být dle svého významu a 

postavení, jak bylo naznačeno v této práci, integrována do obsahu učiva nenásilně. 

Neměla by být zařazována samoúčelně, jako se tak děje se složkou multikulturní 

(viz příklady v této práci). Jsem přesvědčen, že pro správný výběr, zařazení a 

didaktické využití dějepisného obsahu, by neměl při tvorbě učebnice chybět historik 

a didaktik dějepisu. Doporučoval bych zvýšit informační funkci učebnic a lépe 

pracovat s historickým obsahem ve smyslu výše uvedených závěrů a více využívat 

interaktivní a aktivizující formy činností v učebnici. Historická fakta a souvislosti se 

zkrátka bez hlubokého porozumění obecně prezentovat nedají a ve výuce teprve ne. 

Doufejme, že s růstem zkušeností tvorby učebnic v souladu s RVP poroste i jejich 

kvalita.  
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