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ABSTRAKT 

 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

se zabývám učebnicemi, didaktickou analýzou učebnic, jejich využíváním v rukou 

učitelů a žáků. Především jsem se soustředila na průřezové téma Mediální výchova. 

V praktické části jsem provedla didaktickou analýzu učebnic, kde jsem se zaměřila 

na vybrané komponenty didaktické analýzy učebnic používaných ve vzdělávacích 

oborech Výchova k občanství, Občanská výchova a Základy společenských věd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAKT 

 

The thesis is divided into two parts: theoretical and empirical part. In the theoretical 

part I deal with textbooks, their didactic analysis and the ways the textbooks can be 

used both by teachers as well as by students. My main concern was the problem of 

Media Education. In empirical part I focused on a didactic analysis of textbooks 

used for teaching of such educational subjects as Education of a Citizenship, Civics, 

and Social Science in which I was primarily concerned with the selected 

components of the didactic analysis. 
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ÚVOD 

 

Téma didaktické analýzy učebnic znamená rozbor učebnic. Je zajímavé 

hlavně z hlediska toho, jak jsou učebnice vnímány žáky i učiteli, jak jsou jimi 

využívány a jaký prospěch jim používání učebnic přináší. Využití učebnic 

ve vyučování se během mé didaktické praxe projevilo jako velmi sporná věc. 

Zjistila jsem, že část učitelů učebnice hojně využívá a naopak druhá část 

je nepoužívá téměř vůbec nebo pouze k ověření vyučovaného tématu. Právě 

didaktická analýza učebnic může pomoci osvětlit tento problém. Pomáhá zjistit, 

zda jsou učebnice po stránce obsahové a stránce struktury schopny plnit svůj účel. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

jsem se zaměřila zejména na objasnění pojmu didaktická analýza učebnic, 

dále na definici učebnice, na téma vývoje prvních učebnic, které jsou nějakým 

způsobem dokumentovány, a také na to, jaký je dnešní pohled na učebnice 

jak z pohledu učitelů, tak i samotných žáků. Poukázala jsem na to, co obecně 

by měla přinášet průřezová témata, jakou mají charakteristiku, postavení 

ve vzdělávacím procesu, jak by měla být vyučována a jak by s nimi mělo 

být pracováno. Toto téma je důležité hlavně proto, že mediální výchova je stále 

aktuální, zvláště pro naši moderní společnost. Ať člověk chce či nechce, 

je z různých hledisek silně ovlivněn médii. Proto je nutné seznámit se s tématy, 

která mediální výchova obsahuje, a nezapomenout i na cíle tohoto průřezového 

tématu. 

Těžiště své práce vidím v provedení didaktické analýzy sedmi učebnic 

či učebních textů používaných ve vzdělávacích předmětech Výchova k občanství, 

Občanská výchova a Základy společenských věd, které obsahují průřezové téma 

Mediální výchova. Z hlediska didaktické analýzy učebnic by nedílnou součástí 

každé dobré učebnice či učebních textů měly být některé komponenty, 

které jsem se pokusila zachytit ve vybraných učebnicích. Údaje jsem získala 
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metodou kvalitativního výzkumu a pro přehlednost didaktické vybavenosti učebnic 

jsem je uvedla do tabulky u popisu jednotlivých titulů. Tyto součásti by měly 

pomoci studentovi či žákovi v lepší orientaci a pochopení učiva. Právě podle nich 

si dotyčný uživatel vybírá učební text a hodnotí, jestli bude či nebude srozumitelný, 

jednoduchý a lehký pro jeho využití. Tyto části učebnic se stávají pomůckou, 

prostředkem, a možno říci, i návodem pro přípravu, osvojení a další možnosti 

využití učiva.Výsledky, které jsem didaktickou analýzou učebnic zjistila, formuluji 

v Závěru této práce. 

 

Základním pramenem ke zpracování teoretické části jsou různé publikace 

od profesora J. Průchy,1 profesorky J. Skalkové2 a Rámcového vzdělávacího 

programu gymnaziálního vzdělávání.3 Pro praktickou část jsem použila několik 

publikací,4 z nichž jsem provedla již zmíněné výzkumné šetření. Ostatní literatura 

je citovaná „poznámkou pod čarou“ a v sekci „literatura“. 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
1 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3. 
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 2. přepracováno a aktualizováno vydání. Praha : Portál, 2002. 
ISBN 80-7178-631-4. 
PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno : PAIDO, 1998. ISBN 80-85931-
49-4. 
2 SKALKOVÁ, J.  Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999 ISBN 80-85866-33-1. 
SKALKOVÁ, J.  Obecná didaktika. 2.vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7. 
3 Rámcový vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání. Praha : VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-
11-3. 
4ADAMOVÁ, L. a kolektiv. Občanská výchova pro 7. ročník základní školy. Praha : SPN, 2004. 
ISBN 80-7235-078-1. 
JANOŠKOVÁ, D. a kolektiv. Občanská výchova 7. Rodinná výchovy 7 : učebnice pro základní 
školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2004. ISBN 80-7238-325-6. 
KOLEKTIV AUTORŮ.  Dějiny českých médií v datech :  Rozhlas – Televize - Mediální právo. 
Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0632-1. 
LUNEROVÁ, J. a kolektiv. Výchova k občanství. Brno : Nová škola, 2010. ISBN 978-80-7289-117-
7. 
MIČIENKA, M. a kolektiv. Základy mediální výchovy. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-
315-4. 
POSPÍŠIL, J. a ZÁVADNÁ, L. S.  Mediální výchova. Kralice na Hané :  Computer Media, 2009. 
ISBN 978-80-7402-022-3.  
ROZEHNAL, A. Mediální právo. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-033-8. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
 

1 DIDAKTICKÁ ANALÝZA U ČEBNIC  
 

 

1.1 VYMEZENÍ POJMU 
 

Didaktickou analýzou učebnice rozumíme její rozbor z hlediska struktury, 

obsahu a vlastností. Cílem je, aby učebnice byla učebnicí v plném slova smyslu. 

Doslovně lze ale slovo analýza přeložit ještě jako rozvazovat či něco rozebírat. 

Jinými slovy se jedná o metodu zkoumání složitějších skutečností rozkladem 

na jednodušší, neboli systematický rozbor něčeho zprvu nesrozumitelného. Jde tedy 

o pečlivé zkoumání detailů a podrobností v naději, že se mezi nimi najde klíč 

k pochopení konkrétní věci. Opačným procesem je pak syntéza. Analýza 

je vymezena v řadě odvětví, ať už ve filozofii, v chemii, v matematice, 

ale i v umění, např. v malířství. V každém oboru se setkáváme s konkrétní definicí 

tohoto slova pro daný obor. V našem případě se dá jednoduše shrnout, že se jedná 

o tzv. rozbor učebnice, aby se stala jednoduchou, srozumitelnou a dobře pracující 

jak pro žáky, tak i pro učitele. Z odborného hlediska musí ovšem učebnice splňovat 

určitá kritéria, aby bylo posouzení didaktické analýzy učebnice smysluplné. 

Znakem každé dobré učebnice je, že se k ní žáci i učitelé rádi vrací, dobře 

se jim s ní pracuje a najdou v ní základní i rozšířené pojmy, vztahy a třeba i odkazy 

na další texty či jiné zdroje, které se zabývají stejnou nebo podobnou 

problematikou. Tyto doprovodné materiály většinou vedou k prohloubení 

vědomostí, které jsou v učebnicích nejdůležitější k zapamatování. 

 

 

 

 



 - 11 - 

1.2 UČEBNICE 
 
 Laická veřejnost chápe školní učebnici jako knížku, která obsahuje nějaký 

text, obrázky, grafy nebo fotografie k danému vzdělávacímu předmětu. 

Z odborného hlediska má učebnice celou řadu definic. Příkladem lze uvést 

dvě různá pojetí učebnice. První je definice podle J. Maňáka:“…je to textová učební 

pomůcka, jejímž charakteristickým znakem je soustavný výklad učiva.“5 J. Průcha 

učebnici vymezuje jako edukační konstrukt, jako výtvor zkonstruovaný 

pro speciální účely edukace, či informační pramen, který je přesněji specifikován 

v závislosti na tom, v jakém systému bude použit. Řadí ji do souboru školních 

didaktických textů, jako jsou např. cvičebnice, čítanky, slovníky, mapy a atlasy 

apod.6 Tyto definice se vyskytují nejčastěji a jsou nejpoužívanější. Osobně 

se přikláním spíše k definici podle J. Maňáka, jelikož mi přijde nejvíce výstižná 

a srozumitelná zároveň. Je v ní, podle mého názoru, obsaženo vše důležité. 

 

Učebnice lze zařadit k nejstarším produktům lidské kultury. Byly využívány 

ještě dávno předtím, než byl vynalezen knihtisk. První učebnicové texty 

byly objeveny při archeologických vykopávkách např. ve starověkém Egyptě, Číně, 

Asýrii nebo Babylonu. Byly vyryty klínovým písmem do hliněných destiček 

nebo psány na pergamenové svitky. Týkaly se většinou instrukcí pro náboženské 

rituály, ale i pro astronomická měření. Poskytovaly poučení o vznikajících 

vědeckých oborech, jako byla aritmetika, geometrie či medicína apod. 

Již v antickém Řecku a Římě byly učebnice zřejmě běžně používány v tehdejších 

školách. Masový rozvoj školních učebnic nastal pravděpodobně v 15. století 

po Gutenbergově vynálezu knihtisku. 

V rozvoji pedagogického a filozofického myšlení představuje klíčovou 

osobnost Jan Amos Komenský. Je pokládán za jednoho ze zakladatelů teorie 

a tvorby moderních školních učebnic. Jan Amos Komenský je uznáván 

zahraničními pedagogickými odborníky v Evropě, USA i jinde. Obzvláště 

                                                 
5 MAŇÁK, J. a kolektiv. Kurikulum v součastné škole. Brno : Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-175-
1. s. 40 
6 PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno : Paido, 1998. ISBN 80-85931-
49-4. s 13 – 17,  
„edukační konstrukty jsou všechny takové teorie, modely, plány, scénáře, prognózy, zákony, předpisy 
a jiné teoretické výtvory, které nějakým způsobem určují či ovlivňují reálné edukační prostředí. 
Učebnice jsou jiným typem edukačního konstruktu, protože mají nějakou poučovací funkci.“ dle 
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4. s. 67 - 68 
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významné jsou jeho učebnice jazyků, a to Dveře jazyků otevřené (1631) a Svět 

v obrazech (1658). Právě Svět v obrazech bývá považován za průkopnický 

didaktický prostředek, protože propojuje verbální text s obrázkovými komponenty, 

což je běžné v součastných učebnicích. J.A.Komenský byl nejen autorem učebnic, 

ale také teoretikem tohoto didaktického prostředku. Zejména ve Velké didaktice 

(1657)7 formuloval požadavky na vlastnosti textu učebnic, které jsou stále aktuální.8 

Moderní pedagogika je dnes schopna přesně formulovat a ověřovat 

vlastnosti dané učebnice. V souvislosti s tím se rozvinula velmi užitečná disciplína 

s názvem Teorie a výzkum učení z textu. V historii bývalého Československa 

se výzkumem učebnic zabývaly především instituce, které se nacházely ve městech 

jako Praha, Ostrava, Hradec Králové, Olomouc, Bratislava a Košice. Jako příklad 

jednoho z nejvýznamnějších nakladatelství v tomto oboru lze jmenovat Státní 

pedagogické nakladatelství v Praze. To mělo v 80. letech Středisko pro teorii tvorby 

učebnic, které vydávalo edici Tvorba učebnic. V ní vycházely jednak překlady, 

jak z ruských nebo německých publikací, tak i původní práce českých autorů. 

Zde byly také publikovány sborníky z celostátních seminářů o teorii a výzkumu 

učebnic. Je zřejmé, že řada autorů se zaměřovala na konkrétní předmět vyučovaný 

na školách, aby dosáhli správných funkcí a vlastností pro tento předmět. Proslulé 

jsou např. učebnice v oblasti dějepisu od Václava Michovského.9 

V současnosti je kvalita učebnic posuzována pod garancí MŠMT 

nezávislými experty.10 Existuje seznam učebnic MŠMT, z něhož si mohou učitelé 

vybírat. Tím je garantována určitá kvalita. Aby se učebnice a učební text zařadily 

do seznamu učebnic a učebních textů, musí mít udělenou tzv. schvalovací doložku 

učebnic.11 Na trhu knih se vyskytují i učebnice či učební texty bez udělení 

schvalovacích doložek nebo ty, jimž byla schvalovací doložka odmítnuta. 

                                                 
7 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4. s. 270 
8 Jako příklad můžeme uvést srozumitelnost a přístupnost, které by měly obsahovat dané knihy, 
aby žáci byli schopni porozumět všemu, co je napsané v dané knize i bez pomoci učitele. Forma 
dialogů upevňuje vědění, tím se má na mysli, že žáci si lépe zapamatují a vybavují, to co zažili, 
viděli, než to co vypravuje učitel. 
9 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4. s. 270 – 271, 
srov. MAŇÁK, J. a KLAPKO, D. Učebnice pod lupou. Brno : Paido, 2006. ISBN 80-7315-124-3. 
s.10 
10 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT) 
11 Schvalovací doložku učebnic nalezneme na stránkách MŠMT 
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Pak je ale otázkou, jestli tyto učebnice splňují podmínky ke kvalitnímu použití 

jako didaktický prostředek pro učitele či žáky. 

 

 

1.3 SOUDOBÉ POJETÍ UČEBNICE 
 

Při své pedagogické praxi jsem se setkala se dvěma přístupy k učebnicím. 

Ten první vycházel z řad starších, profesionálních učitelů. Ti používají učebnice 

jen velice zřídka. Spíše se opírají o nakopírování konkrétních příkladů odborných 

textů souvisejících s dotyčnou látkou. Proč tomu tak je, se dá těžko odpovědět. 

Je možné, že učebnice pokládají za přežitek, nebo v nich nenacházejí rozsáhlost 

látky, kterou chtějí probrat se svými žáky. Další možností je, že se jim samy 

učebnice zdají nepřehledné a možná i nesrozumitelné. Poslední možný důvod může 

být v tom, že učebnici daného předmětu by podle těchto pedagogů měl mít každý 

žák, a tak si může sám přečíst základní pojmy a látku dané problematiky. Vzhledem 

k malému počtu vyučovacích hodin Občanské výchovy, nebo na nižších stupních 

základních škol Výchovy k občanství, se učitelé s učebnicemi nechtějí zbytečně 

zdržovat. Právě tyto předměty dávají nespočet témat, která jsou pro dnešní, moderní 

společnost důležitá. Pak je velice obtížné vybrat právě tu látku, nebo téma, 

kterým se má učitel věnovat, probrat je, seznámit s nimi žáky. Je už jen na žácích 

samotných, zdali si budou chtít ověřit a rozšířit své znalosti i z jiných zdrojů 

a zalistovat ve svých učebnicích. G. Petty uvádí podobný názor v publikaci Moderní 

vyučování (1996). Připomíná, že ve většině případů vyučující nemá k dispozici 

takovou učebnici, která by vyhovovala po všech stránkách, nebo učitelé dávají 

přednost tomu, aby žáci měli z výuky vlastní zápisy.12 

 

Druhý pohled na učebnice vychází ze skupiny začínajících učitelů, 

kteří je naopak využívají hojně. Jsou jim nepostradatelnou pomůckou při tvorbě 

a přípravě vyučovacích hodin. Zde naleznou, co mají probírat se svými žáky 

a studenty. Mnohdy jim také pomáhá metodická příručka určená pro učitele. 

                                                 
12 Viz PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. ISBN 80 – 7178-070-7. s. 267 
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Jsou zde umístěny jak pracovní listy k dané tématice, tak i to, co si mají žáci odnést 

z dané látky. Nacházejí se tu i definice k základním pojmům, jedná se tedy 

o učebnici pro učitele. Právě pro ně je nenahraditelnou pomocí. Každý začínající 

učitel se setkal se situací, kdy měl poprvé seznámit své žáky s látkou, rozhodně byl 

tedy rád, že se má o co opřít. Samozřejmě i začínající učitel má řadu nápadů, 

jak podat svým žákům látku tak, aby byla pro ně poučná a lehce zapamatovatelná. 

Učebnici může používat různě dlouho, než si vytvoří své vlastní pomůcky 

pro vyučování. 

 

1.3.1 UČITELÉ A UČEBNICE 
 

 

Učebnice tradičně představují základní didaktický prostředek 

pro pedagogickou práci učitele, ale i kurikulární projekt. Jsou hlavním zdrojem 

obsahu vzdělávání pro žáky.13 Rovněž představují hlavní zdroj pro plánování 

výuky. Když učitel připravuje vyučovací hodinu, patří bezpochyby učebnice 

mezi hlavní složky jeho přípravy. A to jak pro výběr učiva, neboli náplně hodiny, 

tak pro výběr učebních činností, které budou žáci s učivem provádět. Učebnice 

tedy může být pro učitele jakýmsi stručným návodem, co a jak učit. Říká se, 

že právě učitelé jsou tvůrci kurikula, tedy obsahu vzdělávání. Nepsaným pravidlem 

je, že na klasických školách jsou učitelé zprostředkovatelem učiva žákům. 

 

Během své pedagogické praxe jsem se setkala s tím, že na základních 

školách se učitelé striktně drží a využívají učebnice. Na středních školách je situace 

úplně jiná. Učitelé do svých učebnic nahlížejí jen zběžně. V  průběhu vyučovacích 

hodin více používají své vlastní materiály. Jedná se o vytvořené poznámky, 

pracovní listy apod. Možná je to i tím, že zatím neexistuje ucelená a jednotná 

učebnice, která by shrnula problematiku jejich odborných předmětů. Učitele 

učebnice většinou využívají pro ověření uspořádání látky, i když v součastné době 

neplatí ani toto, mnozí učitelé je totiž nepoužívají ani pro tento účel. 

 

                                                 
13 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3. s. 293 
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Stále častěji se setkáváme s novodobými formami učebnic. Mohou být 

elektronicky zpracované na nosičích DVD a CD-ROM, magnetofonových páskách, 

nebo VHS kazetách, lze je tedy spíše označit slovem multimédia. Tyto materiály 

obsahují potřebný text v elektronické podobě a propojují audiovizuální kontakt. 

Mimo uvedené existují ještě lokální počítačové sítě, on-line knihovny, e-mail, 

nebo videokonference.14 

 

1.3.2 ŽÁCI A UČEBNICE 
 
 

Práce s učebnicemi je z hlediska samotných žáků spjata s celým průběhem 

vyučovacího procesu. Jinými slovy s učebnicí žák pracuje během celé vyučovací 

hodiny i při domácí přípravě. V obsahu učebnic hledá a nachází nové informace, 

poznatky a souvislosti. Žák vnímá učebnici jako základní zdroj probrané látky. 

 

Pokud žák během hodiny nestihne zapisovat poznámky, ať už opisovat 

z tabule, nebo při samotném diktování vyučujícího, pak může nahlédnout 

do učebnice a uvidí zběžně, ve které části tématu se právě pohybuje. Samozřejmě 

pokud se učitel neřídí podle učebnic, pak je toto úsilí zcela zbytečné. Učitel může 

využít i možnost, že si žáci či studenti mají sami vytvořit zápis z probrané látky 

přímo z učebnice. V tomto případě se práce s učebnicí stává hlavním zdrojem 

vědomostí a dovedností. Problém je, že pro žáky nemusí být lehké vybrat 

nejdůležitější informace z celého množství obsaženého v učebnicích a provést zápis 

do svého sešitů. Mnoho žáků opisuje celé věty nebo celý odstavec, protože neumí 

vybrat jen to podstatné. Pravděpodobně má na tomto jevu podíl také určitá míra 

strachu, že když se žáci mají učit ze svých poznámek, neumí z nich vytvořit 

smysluplné věty, aby obsah zůstal zachován, nebo neumí používat různé techniky 

pro přehlednost svého zápisu.15 Pro žáky je tedy snadnější opisovat a nebo si nechat 

nadiktovat zápis z probrané látky. Tady ale nastává další problém. Žáci 

bezmyšlenkovitě opisují z tabule, aniž by rozuměli obsahu. Ještě hůře 

                                                 
14 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3. s. 306 - 307 
15 Faktory znázorňující přehlednost zápisu mohou být různé druhy symbolů, grafického znázornění, 
užívání a používání různých druhů písma, barev, podtržení textu a nebo různé formy odrážek, 
závorek, znaků apod. 



 - 16 - 

na tom jsou ti žáci, kteří mají jakoukoliv specifickou poruchu učení.16 

Ti si pak osvojují danou problematiku s množstvím chyb bez vlastního zavinění. 

 

Pokud učitel zadá žákům domácí úkol, je ve většině případů koncipován tak, 

aby jeho zadání, ale i některé odpovědi našli v učebnicích. Tím je žák opět donucen 

při domácí přípravě na následující vyučovací hodinu otevřít učebnici, aby měl šanci 

splnit či vyřešit tento úkol. Studenti vyšších ročníků mohou dostat za úkol přípravu 

různé činnosti, jako např. zhotovit referáty, či v neposlední řadě vytvořit 

pro své spolužáky, ať už stejných či nižších ročníků, výukovou hodinu. Při takové 

práci využijí opět učebnici. Ta je v tomto případě základním informačním 

materiálem a prostředkem. Zde najdou potřebné poznatky, ale také odkazy na další 

materiály či dokumenty pro svoji práci. Pravdou je, že některé publikace 

tyto odkazy neobsahují. 

 

 

1.4 USPOŘÁDÁNÍ KOMPONENTŮ UČEBNICE 
 

Učebnice představuje uspořádaný text. Jinými slovy jedná se o strukturovaný 

text, jehož záměrem jsou edukačně výchovně vzdělávací cíle. Dnes by učebnice 

měla splňovat požadavky na vlastnosti, aby zahrnovala také klíčové kompetence. 

Učebnice by tedy měla mít určitou strukturu, aby byla pro žáky a učitele co nejlépe 

srozumitelná a přehledná. V naší společnosti se touto problematikou zabývá celá 

řada autorů, z nichž nejvýznamnější je profesor J. Průcha. Ten také vymezuje 

tři základní a neopomenutelné funkce učebnic. 

• Funkce prezentace učiva - učebnice je soubor informací, které musí 

prezentovat, nabízet a přenášet uživatelům nejrůznějšími formami, 

jako je verbální, obrazová či kombinovaná. 

• Funkce řízení učení a vyučování - učebnice je součastně didaktickým 

prostředkem,17 který řídí žákovo učení i učitelovo vyučování. 

                                                 
16 Specifickými poruchami učení je na mysli v tomto kontextu hlavně dyslexie – specifická porucha 
čtení, dysgrafie – specifická porucha psaní, a dysortografie – specifická porucha pravopisu. 
17 Didaktický prostředek se rozumí všechny materiální předměty, které zajišťují, podmiňují 
a zefektivňují průběh vyučovacího procesu dle MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, 2003. 
ISBN 80-210-3123-9. s 50 
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• Funkce organizační (orientační) - učebnice uživatele informuje 

o způsobech jejího využívání (např. pomocí rejstříku či obsahu 

apod.).18 

J. Skalková uvádí funkce:“ 

• Poznávací a systemizační 

• Upevňovací a kontrolní 

• Motivační a sebevzdělávací (stimuluje k samostatnému osvojování učiva) 

• Koordinační (zajišťuje koordinaci při využívání dalších didaktických 

prostředků, které na ni navazují) 

• Rozvíjející a výchovná 

• Orientační (pomocí obsahů, rejstříku, pokynů informuje učebnice učitele 

i žáky o způsobech svého užívání)“ 19 

Poznávací funkcí v této souvislosti rozumím získávání nových informací k dané 

problematice. Pod systemizační funkcí lze rozumět snadné osvojení a utřídění 

těchto poznatků. Jedná se tedy o systém, který pomáhá studujícímu uchopit 

danou látku jednodušeji a rychleji. Další funkcí je funkce motivační. Pokud 

si žák něco dobře a snadno osvojí, má pak větší touhu po širším hledání nových 

souvislostí. Kvalitní učebnice žáky motivuje již na svém začátku 

nebo na počátku každé výukové lekce. Uvede totiž, proč je třeba věnovat 

následujícímu učivu pozornost z hlediska využitelnosti znalostí, které poskytuje, 

v běžném životě. 

 

 

1.4.1 DIDAKTICKÁ VYBAVENOST U ČEBNIC 
 

Ke klíčovým pojmům Teorie a výzkumu učení z textů patří didaktická 

vybavenost učebnic. Ta se zjišťuje, posuzuje a hodnotí pomocí didaktické analýzy 

učebnic. V důsledném slova smyslu se nejedná o jednoduchý proces, protože k této 

analýze jsou zapotřebí odborné znalosti z oboru pedagogiky, didaktiky jak obecné, 

tak i oborové, dále textové lingvistiky, psychodidaktiky, sémantiky a mnoha dalších 

                                                 
18 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3. s. 277 - 278 
19 SKALKOVÁ, J.  Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7. s. 104 - 105 



 - 18 - 

odvětví zabývajících se vznikem učebnic.20 Didaktická vybavenost učebnic vede 

ke správnému plnění již zmíněných funkcí učebnice. Autoři učebnic si musí osvojit 

tyto dovednosti k vytvoření didakticky využitelných učebnic. 

 

Při tvorbě nových učebnic se zpravidla vychází z jejich obsahu. 

Ten se posuzuje v souladu s kurikulárními projekty např. osnovami. Další hledisko 

je, zda učebnice odpovídá po stránce ideového úmyslu politického zřízení země 

apod. Méně často se setkáváme s hodnocením učebnice podle těch vlastností, 

které by měly zajišťovat optimální využití na straně žáků. Toto hodnocení určuje, 

zdali je učebnice vybavena adekvátně jako didaktický prostředek. To můžeme 

zjišťovat a měřit právě díky didaktické vybavenosti učebnic. Pro ilustraci toho, 

co analýza didaktické vybavenosti učebnice obnáší, bych uvedla tyto skutečnosti. 

Ve struktuře učebnice rozlišujeme 36 komponentů, z nichž každý přispívá 

k realizaci určité funkce. Každý z těchto 36 komponentů dále rozdělujeme 

na verbální a obrazové komponenty.21 Pro úplnou představu o tomto složitém 

procesu zařazuji do této práce celkový soubor komponentů dle J. Průchy: 

 

Tabulka 1 - Celkový soubor komponentů 
„I. Aparát prezentace učiva  

                                 a) verbální komponenty: 

1. výkladový text prostý 

2. výkladový text zpřehledněný (přehledová schémata, tabulky aj. k výkladu učiva) 

3. shrnutí učiva k celému ročníku 

4. shrnutí učiva k tematickým celkům 

5. shrnutí učiva k předchozímu ročníku 

6. doplňující texty (dokumentační materiál, citace z pramenů, statistické tabulky aj.) 

7. poznámky a vysvětlivky 

8. podtexty k vyobrazením 

9. slovníčky pojmů, cizích slov s vysvětlením 

 

                                b) obrazové komponenty: 

                                                 
20 Sémantika je nauka o významu jednotlivých slov, morfémů a jiných znaků. Morfém 
je předpona,vpona, přípona, koncovka a kořen slova. Je to tedy nejmenší viditelnou části slova, 
která je nositelem věcného nebo gramatického významu. 
21 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4. s. 278 
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1. umělecká ilustrace 

2. nauková ilustrace (schematické kresby, modely aj.) 

3. fotografie 

4. mapy, kartogramy, plánky, grafy, diagramy aj. 

5. obrazová prezentace barevná (použití nejméně jedné barvy odlišné od barvy 

běžného textu) 

 

II. Aparát řídící učení  

                                  a) verbální komponenty: 

1. předmluva pro žáky 

2. návod k práci s učebnicí pro žáky nebo učitele 

3. celková stimulace (podněty k zamyšlení, otázky před celkovým učivem ročníku) 

4. stimulace detailní (podněty k zamyšlení, otázky v průběhu témat) 

5. odlišení úrovní učiva (základní - rozšiřující apod.) 

6. otázky a úkoly za tématy 

7. otázky a úkoly k celému ročníku 

8. otázky a úkoly k předešlému ročníku 

9. instrukce k úkolům komplexnější povahy (návody k pokusům, pozorováním aj.) 

10. náměty pro mimoškolní činnosti využívající učiva 

11. explicitní vyjádření cílů učení pro žáky 

12. prostředky a instrukce pro sebehodnocení žáků (testy apod.) 

13. výsledky úkolů a cvičení 

14. odkazy na jiné zdroje informací 

 

                b) obrazové komponenty: 

1. grafické symboly vyznačující určité části textu (odlišení např. pouček, pravidel, 

úkolů apod.) 

2. užití zvláštní barvy pro určité části verbálního textu 

3. užití zvláštního písma pro určité části verbálního textu 

4. využití přední nebo zadní obálky pro schémata, tabulky aj. 

 

III. Aparát orientační                 

a) verbální komponenty: 
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1. obsah učebnice 

2. členění učebnice na tématické bloky, kapitoly aj. 

3. marginálie, výhmaty, živá záhlaví aj. 

4 rejstřík (věcný, jmenný, smíšený)“22 

 

Ze zjištěných hodnot výskytu těchto komponentů se v hodnocení analyzované 

učebnice vypočítává několik matematických koeficientů. Jedná se o dílčí 

koeficienty didaktické vybavenosti učebnice, jako např. koeficient využití 

obrazových komponentů, ale také celkový koeficient didaktické vybavenosti 

učebnice. Všechny tyto koeficienty mohou nabývat hodnot v rozmezích 0 - 100%. 

Čím je hodnota koeficientu v učebnici vyšší, tím je didaktická vybavenost učebnice 

lepší.23 Předností této procedury je její všeobecné, globální využití. Může být 

aplikována na evaluaci učebnice kteréhokoliv ročníku a předmětu. 24 

 

 

Pro účely této práce není třeba se zabývat všemi 36 komponentami, 

ale jen těmi nejpoužívanějšími pro měření didaktické vybavenosti učebnice. 

Tyto komponenty jsou průřezem všech tří aparátů didaktické vybavenosti učebnice.  

Z aparátu prezentace učiva jsou důležité hlavně tyto: výkladový prostý text, shrnutí 

učiva k tématům, doplňující texty (např. doplňující materiály, citace z pramenů 

apod.) a slovníčky pojmů, cizích slov. Mezi obrazovými komponenty 

tohoto aparátu pak připadá největší důležitost na naukové ilustrace. 

Jedná se zejména o schematické kresby, náčrty, grafické modely a fotografie. 

Z druhého aparátu, tedy řízení učení, se jako nejpoužívanější jeví předmluva, 

tedy úvod do předmětu či ročníku, dále otázky a úkoly za lekcí, za tématy, 

sebehodnocení výkonů žáků a odkazy na jiné zdroje. Mezi obrazovými komponenty 

aparátu vynikají grafické symboly vyznačující určité části textu, jako jsou poučky 

a úkoly aj., jako další pak užití zvláštní barvy nebo písma pro zvýraznění určité 

části textu. Aparát orientační je pro didaktickou vybavenost učebnic velmi důležitý, 

proto je třeba zahrnout všechny komponenty, které obsahuje. Patří sem obsahy 

učebnice, členění učebnice na tematické bloky aj. Dalšími komponentami 

                                                 
22 PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno : PAIDO, 1998. ISBN 80-
85931-49-4. s. 141 -142 
23 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3. s. 279 
24 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4. s. 279 
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tohoto aparátu jsou marginálie a rejstřík.25 Tyto komponenty by měly být nedílnou 

součástí každé učebnice.  

 

Velice důležité také je při tvorbě učebnic brát v potaz jednu zásadní otázku 

a to vhodný výběr učiva v učebnicích. Jinými slovy - co je podstatné, 

fundamentální, a co je již vedlejší doplňkové učivo.26 Nezřídka se stává, 

že učebnice jsou přeplněné množstvím faktů, teorií a poznatků, ale také 

nepřiměřenými náročnými výklady a složitým vyjadřováním. Na druhé straně 

je ovšem nezbytné zároveň sledovat, jak se rozvíjejí v učebnicích pojmy, 

jejich vztahy a struktury, jak se obohacují a mění se od třídy ke třídě v jejich věcně 

logické a pedagogicko - psychologické kvalitě. Důležité také je, jak se v učebnici 

respektují vývojové zvláštnosti žáků, jejich dosavadní zkušenosti, vědomosti 

a možné obtíže při pochopení učiva. Podstatnou část tvoří integrující pojmy 

a vztahy představující organizující principy vyučovacího předmětu a udržující 

v jednotě celek znalostí. Znakem kvalitní učebnice je zajištění řešení 

mezipředmětových souvislostí, ale i didaktické promyšlení těchto otázek. Vezme-li 

autor v úvahu všechny tyto body, pak bude učebnice opravdu sloužit k podpoře 

činností učitelů i žáků ve vlastním procesu vyučování.27 

 

Dalším významným kritériem při tvorbě učebnice jsou i hlediska 

axiologická.28 Tato hlediska předpokládají takový výběr učiva, 

který bude zvýrazňovat etické aspekty vyučování dané látky a bude podporovat 

rozvíjení hodnotové orientace žáků. Jednoduché chápání tradiční učebnice, 

podle něhož je jejím úkolem prostě žákům předkládat učivo v souladu s osnovami, 

se postupně překonává. Komplexní pojetí učebnice předpokládá, že bude nejenom 

nositelem obsahu vzdělávání, ale také prostředkem řízení učení žáků. To by mělo 

být založeno na jejich vlastní aktivní činnosti, což vede k zásadní změně ve vnitřní 

struktuře učebnic. Nově se utvářejí vztahy mezi textovými a mimotextovými 

komponenty učebnice (ilustrace, schémata, tabulky, grafy aj.).29 

 

                                                 
25 Slovo marginálie můžeme přeložit jako poznámka na okraji listu či na vnějším okraji stránky. 
26 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7. s. 104 
27 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999. ISBN 80-85866-33-1. s. 92 
28 Anxiologický - jinými slovy též jako hodnotový 
29 SKALKOVÁ, J.  Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7. s. 104 
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Důležitou zásadou pro tvorbu nových učebnic by měla být i podpora 

samostatného a tvořivého myšlení žáka, založení na samostatném aktivním objevování 

žáků či snaha o podporu dobrého sepětí teorie s praxí, ale i se životem. Téměř nutností 

je podpora návaznosti na další učebnice a materiály téhož předmětu, či návaznost 

mezi ročníky. 

 

Ve větším rozsahu bývají do učebnic zařazovány některé prvky cvičebnice, 

úkoly pro samostatnou práci žáků, úkoly zaměřující je k obohacování 

jejich zkušeností, úkoly předpokládající různé druhy praktických činností, 

experimentování a laboratorní práce s podrobnou instruktáží cvičebnicového typu 

apod.30 

 

Pokud mají učebnice splňovat účely, k nimž jsou předurčeny, musí v sobě 

zahrnovat takový aparát komponentů, který umožňuje tyto účely realizovat. Záleží 

na tom, do jaké míry autoři učebnic tyto funkce respektují, tedy jak dalece mají 

před očima, že hlavně žáci jsou uživateli učebnic. Podle toho pak vybaví učebnici 

potřebným aparátem.31 

 

Aby si žáci nebo studenti osvojili určité poznatky z učebnice, je zapotřebí, 

aby se vžili do učení z textu. Může to být velice obtížné, jelikož žák nemusí být 

nadán takovou dovedností. Tímto procesem se dnes zabývá rozsáhlý obor teorie 

a výzkumu označovaný právě jako Učení z textu. Obor je bouřlivě rozvinut 

v zahraničí, ale i v České republice se této problematice věnuje celá řada odborníků. 

Jako příklad je možné uvést profesora J. Průchu. Blíže lze učení z textu 

demonstrovat na situaci, se kterou se každý člověk setkal jako nastupující žák. 

Tu také popisuje již zmíněný profesor J. Průcha - Když dítě dojde do školy, 

má ze svého života vybudované určité kognitivní systémy nazývající se naivní 

teorie, které se týkají okolního světa.32 Ve škole se setkává s novými situacemi 

a pravidly, na jejichž základě se musí vzdát svých dosavadních systémů. 

Ty jsou přetvářeny, rozšiřovány či dokonce rozbořeny. Pro žáka může být tento 

proces někdy až destruktivní. Změna systémů probíhá po celou naši dobu života.33 

                                                 
30 SKALKOVÁ, J.  Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7. s. 104 
31 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3. s. 278 
32 Tamtéž, s. 278 
33 Tamtéž, s. 281 – 282 
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1.5 OBTÍŽNOST TEXTU UČEBNIC 
 

Tato vlastnost se týká především složitosti větných celků v obsahu. 

Je nezbytné, aby věty byly tvořeny co možná nejmenším počtem slov ve větách. 

Tím se daný obsah a sdělení stává srozumitelným a lépe uchopitelným pro osvojení 

si daného významu z textu. Zajímavou informací vycházející z výzkumů je fakt, 

že průměrná délka vět v psaných projevech českých žáků ve věku 14 - 15 let činí 

11,2 slova.34  

 

Existují dvě navzájem propojené skutečnosti, bez níž učebnice nemůže být 

učebnicí v plném slova smyslu. Jsou to podoba a obsah učebnice. Kvalitní obsah 

učebnice se ovšem při podcenění významu podoby učebnice stává pro žáky 

nezajímavým, nudným a dokonce až nepochopitelným.35 Díky značnému rozvoji 

vědy a techniky, novým objevům, vynálezům a výtvorům lidské činnosti je třeba 

soustředit do učebnic stále více informací a poznatků. Učebnice umožňuje, 

aby se tak žákům dostaly co možná nejsnadněji utříděné vědomosti v jedné 

publikaci. To ovšem může někdy způsobit složitost a nepochopitelnost textu. 

Jako další nevýhoda takto obsáhlých učebnic se objevuje fakt, že u žáků upadá 

touha po hledání a snažení osvojit si tyto poznatky i z jiných zdrojů, než je samotná 

školní učebnice. Dle mého názoru to již není stoprocentní, protože se do osnov 

výuky budoucích učitelů začíná začleňovat právě řešení tohoto nedostatku. Učitelé 

jsou vedeni k práci s větším množstvím materiálů týkajících se dané látky ve výuce 

svých budoucích žáků a studentů. 

 

Obtížnost textu učebnice lze definovat jako složitost pochopení daného textu. 

Jak uvádí pan profesor J. Průcha, při čtení jakéhokoli textu, ať už v časopise, knize 

nebo učebnici, intuitivně pociťujeme, zda jde o text snadný, jednoduchý, lehce 

                                                 
34 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3. s. 282. srov. 
PRŮCHA, J. Učebnice : Teorie a analýzy edukačního média. Brno : PAIDO, 1998. ISBN 80-85931-
49-4. s. 28 
35 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3. s. 283 
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srozumitelný nebo právě naopak.36 Obtížnost textu ovlivňuje porozumění, 

či neporozumění daného textu. Obtížný text se pro čtenáře stane odpudivým, 

nezajímavým, nebaví ho a nic si z něj nezapamatuje. Vlivem toho se nedokáže vžít 

do daného děje, najít v něm smysl a pochopit obsah učiva. Tím ovšem učebnice 

zcela ztrácí svůj didaktický význam. Pro žáka pak práce s touto učebnicí naprosto 

pozbývá smyslu. Nezajímavý text učebnice může způsobit nejen nezájem o určité 

téma, ale i o samotný předmět. Naopak jednoduchý jasný text může pomoci nejen 

s konkrétní látkou, ale i s předmětem. Správně napsaná učebnice poté může ovlivnit 

např. i rozhodování o budoucím povolání, vyvolat v žákovi touhu po dalším 

zjišťování. Ten se pak zajímá o to, jak, proč a čím může zvýšit svou odbornost, 

a nachází nové a nové souvislosti dané problematiky. J. Průcha v této souvislosti 

zdůrazňuje, že přestože je člověk intuitivně schopen zhodnotit obtížnost textu, 

je třeba, a to především u učebnic, objektivně ověřovat obtížnost textu. Metodu 

k měření této vlastnosti odborníci nazývají Metoda měření obtížnosti didaktického 

textu.37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
36 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3. s. 283. srov. 
PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno : PAIDO, 1998. ISBN 80-85931-
49-4. s. 56 
37 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3. s. 284 



 - 25 - 

 

 

 

2 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

 

2.1 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNAZIÁLNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Mediální výchova patří mezi pět průřezových témat v RVP G.38 Jako další 

zařazujeme do vzdělávání na čtyřletých gymnáziích a ve vyšších stupních 

víceletých gymnáziích tato průřezová témata: 

• Osobnostní a sociální výchova 

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• Multikulturní výchova 

• Environmentální výchova39 

Tato průřezová témata jsou ve vzdělávání vnímána jako témata aktuální. 

Ovlivňují především postoje, hodnotový systém, ale i jednání samotného žáka. 

Vzdělávání na gymnáziu navazuje na průřezová témata, se kterými se žáci 

obeznámili již při základním vzdělání, a která jsou povinnou součástí vzdělávání. 

Všechna průřezová témata mají jednotnou strukturu zpracování. Cílem průřezových 

témat by měl být také rozvoj osobnosti žáků a studentů, a to jak v oblasti postojů 

a hodnot, tak také v oblasti vědomostí, dovedností a schopností. 

Obsah těchto průřezových témat je rozpracován do tematických okruhů, 

které obsahují nejen informace, ale i náměty a činnosti. Každá škola je musí zařadit 

                                                 
38 Rámcový vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání (dále jen RVP G), někde se využívá 
i zkratka RVP GV, což je obdobné, jen poslední část této zkratky zní celým pojmenováním 
gymnaziálního vzdělávání. 
39 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3. s. 65 
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do ŠVP.40 V tomto ŠVP musí být jasně konkretizováno, jaká témata, 

do jaké hloubky budou probírána, a jakou formou se uskuteční jejich realizace. 

Průřezová témata se dají realizovat jako součást vzdělávacího obsahu 

ostatních vyučovaných předmětů. Je také možné jim věnovat pozornost 

jako samostatným projektům, seminářům, kurzům či besedám. V neposlední řadě 

je možné vést je jako samostatný vyučovací předmět. Avšak i kdyby se tato varianta 

zdála pravděpodobně nejpřijatelnější, nelze ji v plném slova smyslu naplnit, protože 

je to ekonomicky, časově a personálně velice náročné. Tyto formy realizace 

lze i kombinovat. Díky tomu se dá nejlépe zvyšovat jejich účinnost ve výchovném 

působení. Ke správnému výchovnému působení je zapotřebí i vhodné klima školy, 

ale také využívání dalších vhodných příležitostí, jako např. různých druhů výstav, 

divadelních představení, přednášek, besed, výukových programů a televizních 

nebo rozhlasových pořadů. Do kontaktu s médii přijdou žáci a studenti i mimo 

školu.41 Průřezová témata díky své obecnosti souvisí prakticky se všemi 

vzdělávacími oblastmi RVP G.42 Na vyšším stupni gymnázia je nutné zařadit 

do ŠVP všechny tematické okruhy průřezových témat z RVP GV. 

Ale tato průřezová témata nemusí být zakomponována do každého ročníku.43 

 

 

2.2 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Mediální výchova je nedílnou součástí každodenního života. Jinými slovy 

se s ní setkáváme jak vědomě, tak i nevědomě. Může určovat naši společnost, 

ale i naši osobnost jako takovou. Mediální výchova se proto stala jedním 

z průřezových témat. Vychází z povahy, jakou má součastná společnost. Klíčový 

jev představuje proces medializace, jedná se o skutečnost, kdy velká většina 

informací je zprostředkována masovými médii, jejichž produkce má svoji vlastní 

logiku a své zákonitosti. Ty je proto zapotřebí znát a rozeznávat. Účast jednotlivců 

                                                 
40 Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) 
41

 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3. s. 65 
42 Vzdělávací oblast jako Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, 
Člověk a příroda, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví 
43 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3. s. 84 
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i skupin na mediální komunikaci neustále stoupá. Tato komunikační aktivita 

je částečně vynucena i stimulací těchto skupin i jednotlivců. Masová média 

nám nabízejí sdělení, která mají jistý vliv na svět. Rozhodují za nás v rozmanitých 

životních situacích od intimního života až např. po volební chování. Což je jeden 

z rysů masové společnosti ovládané moderními informačními prostředky.44 

 

Součastná globalizující se ekonomika má podstatný rys masového důrazu 

na spotřebu, prožitek a přítomnost. To přináší jak výhody a obohacení, tak i velké 

množství rizik, a to od ztráty orientace ve společnosti a jejich normách či hodnotách 

až po izolaci a možnost sociopatologického chování. Dnešní společnost 

proto vyžaduje, aby se její členové uměli samostatně orientovat v mediální nabídce. 

Zvládnutí mediální nabídky, tedy mediální gramotnost, se stává kompetencí 

svého druhu. Mediální gramotnost představuje soubor poznatků a dovedností, 

které člověku umožňují nakládat s mediální produkcí. Dovoluje mu média využívat 

ke svému prospěchu. Dává mu rovněž nástroje pro odhalení skryté manipulace 

v oblasti mediální produkce.45 Je to velice významná dovednost, 

se kterou nelze nakládat zcela rutinně. Součastný člověk musí být vybaven těmito 

poznatky a dovednostmi, aby se uměl orientovat v masově mediální produkci, 

využívat ji, ale nepodlehnout jí. Je to také jeden z předpokladů součastného 

vzdělávání ve všech vyspělých společnostech.46 

 

Lze tedy stručně shrnout, že Mediální výchova představuje systematickou 

snahu zvyšovat společenské povědomí o médiích a mediálním obrazu světa. 

Mimo jiné reflektuje na potřebu vybavit jedince dovednostmi potřebnými 

k samostatné tvorbě medializovaných sdělení. Učitel se pak zaměřuje zejména 

na porozumění společenským hodnotám, dovednosti komunikace a kooperace, 

dále na každodenní praktické činnosti mediální výchovy a výchovu k samotnému 

jednání a myšlení. 

 

 

                                                 
44 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3. s. 77 
45 Tamtéž, s. 77 
46 Tamtéž, s. 77 
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2.2.1 CÍLE MEDIÁLNÍ VÝCHOVY 
 

Mediální výchova představuje na jedné straně pomoc žákům v rozboru 

reálné mediální produkce, zprostředkování vlastní tvorby mediálních produktů 

a osvojení si poznatků fungování médií ve společnosti. Na druhé straně podporuje 

schopnost kriticky a tvořivě nakládat s médii a jejich produkcí, využívat mediální 

nabídku a udržovat si od ní odstup. Toto jsou hlavní cíle průřezového tématu 

Mediální výchova.47 

 

Cíle průřezového tématu můžeme pojmout také podle toho, co si mají žáci 

odnést z předmětu Mediální výchova. Tyto cíle jsou formulovány předem danými 

požadavky a vzorci (formulemi). Při tvorbě cílů se vždy vychází z předpokladu 

pozitivního vlivu na žáka. Zde jsou uvedeny příklady přesně konkretizovaných cílů 

zaměřených přímo na samotné žáky.  

• Žák si uvědomí, jaké prostředky používá reklama k ovlivnění diváka. 

• Žák chápe odlišnosti mezi lidmi, kulturní rozdíly vnímá 

jako obohacení života.  

• Žák si osvojuje poznatky usnadňující orientaci v součastném světě. 

• Žák je schopen samostatně vyhodnocovat kvalitu a význam 

informačních zdrojů.  

• Žák se snaží nacházet pomocí médií své místo ve společnosti, 

získává tak představu o práci v týmu a osvojuje si její podstatu apod. 

Z mého pohledu jsou tyto cíle formulované v RVP velmi obecné.48 Měly by tedy 

být definovány z náplně vyučovací hodiny a toho, co by si měli žáci odnést 

z výuky. Příkladem můžeme uvést - Žáci jsou schopni na základě vlastních 

zkušeností dosáhnout se vznikem a přípravou reklamy určitého nadhledu, dokáží 

reklamu a její věrohodnost alespoň částečně zhodnotit samostatně. 

 

 

 

                                                 
47 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3. s. 77 
48 Zkratka RVP znamená v této souvislosti Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 
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2.2.2 TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU MEDIÁLNÍ 
VÝCHOVY 
 

Tematické okruhy Mediální výchovy zahrnují složku vědomostní 

a dovednostní. Jednotlivé složky působí na sebe navzájem a vytvářejí jeden celek. 

Jako první tematický okruh je možno uvést Média a mediální produkci. Nejčastěji 

jsou do něj zařazeny vývoj médií od knihtisku po internet, vznik a typy masových 

médií, jako je rozhlas, tisk, televize, ale také vnější vlivy chování médií (nátlak, 

vlivové agentury, mediální legislativa), profesně etické kodexy, financování médií 

(reklama, poplatky,..), a dále lidé v médiích a jejich práce (novináři, baviči, herci, 

manažeři) či organizace práce v médiích. Dále sem patří vznik zprávy či zábavného 

pořadu, rovněž informace o práci v redakci a výrobním štábu. Nelze zapomenout 

na komunikaci a spolupráci v týmu, tedy na mezilidské vztahy (stanovení časového 

harmonogramu, rozdělení úkolů a odpovědnosti, otázka autorství).49 

 

Jiný tematický okruh představují Mediální produkty a jejich významy. 

Zde lze nalézt kategorie mediálních produktů, jako jsou noviny, časopisy, 

rozhlasové a televizní vysílání či internetové stránky. Důležité jsou i hodnoty 

a životní styly nabízené mediálními produkty a jejich konkrétní předvedení. 

Součástí mediální produkce pro mládež by vždy měly být životní hodnoty. 

Do tohoto tematického okruhu může být zahrnuta i příprava ideálního časopisu 

pro mládež, příprava reklamní kampaně výstižně propagující školu, příprava 

příspěvku na stejné téma do různých typů reálných novin či časopisu nebo příprava 

televizního vystoupení založeného na textu z denního tisku. Žáci by měli odhalit 

stereotypy, které se objevují v medializovaných reprezentacích, 

především identifikaci a vyhodnocení předsudku ve zpravodajství, dramatické 

tvorbě, ale i v zábavných pořadech. Formy mediálních sdělení 

jsou např. zpravodajství, komentář, dokument, seriál, poradna aj. 50 

 

Další z tematických okruhů Mediální výchovy se týká uživatelů. Obsahuje 

lekce vysvětlující, co je to veřejnost, publikum, občané, konzumenti, uživatelé, 

nebo cílová skupina. Další témata se zabývají měřením a popisem publika, 

                                                 
49 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3. s. 79 - 
80 
50 Tamtéž, s. 80 
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vysvětlením, co je aktivní publikum, jak se má správně formulovat názor, 

či jak napsat souhlasné či nesouhlasné reakce Poslední důležitou součástí 

tohoto tématu jsou ohlasy čtenářů, diváků či posluchačů na pořad.51 

 

Čtvrtým okruhem jsou Účinky mediální produkce a vliv médií. Jedná 

se zejména o vliv médií na uspořádání každodenního života, vlivy celospolečenské 

a kulturní (vliv na jazykovou kulturu, sdílené společenské hodnoty) a příprava 

televizní či rozhlasové diskuse na téma „vliv médií“ na rodinný život, na podobu 

sportu, na násilí obsahů apod.52 

 

Posledním tematickým okruhem Mediální výchovy je Role médií 

v moderních dějinách. Pojednává se zde o rozdílu postavení člověka v tradiční 

a moderní společnosti. Dále se zde řeší témata, jako je význam knihtisku, vysílání, 

digitalizace, využívání tradičních a digitálních médií. Nechybí kapitola o tom, 

co je masová společnost, kam spadá masová kultura a masová komunikace. Spadá 

sem i téma zabývající se moderní společností a svobodou projevu. Velkým tématem 

je i to, jak se změnila společnost v otázce komunikace přes posun řeči, písma, tisku 

a vysílání k internetu. Jako důležitou součást tohoto tématu lze uvést i roli médií 

v dějinách obce.53 

 

Mediální výchova svým obsahem zasahuje především do vzdělávacích 

oborů Občanský a společenskovědní základ, Český jazyk a literatura a v neposlední 

řadě i do Dějepisu.54 V prvním vzdělávacím oboru, Občanském 

a společenskovědním základu, se toto průřezové téma zaměřuje především 

na doplnění poznatků o fungování rozhodovacích procesů v politické komunikaci, 

ale také o moci a její demokratické roli. Dále žákům nabízí určitou představu 

o veřejnosti a veřejném mínění, zvláště o postavení výzkumu veřejného mínění 

v mediální produkci. Mimo jiné se zde žáci seznámí i se součastnými trendy 

v mediální produkci podmíněnými masovostí médií a orientací na zisk a spotřebu. 

V oboru Dějepis je hlavním přínosem podat žákům poznatky o souvislostech 

mezi vývojem médií a vývojem moderních společností, ale také o institucích, 

                                                 
51 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3. s. 81 
52 Tamtéž, s. 81 
53 Tamtéž, s. 81 
54 Tamtéž, s. 78 
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na kterých tyto společnosti stojí, a o vzniku a vývoji veřejné sféry. Další souvislostí 

s historií je role médií ve vypjatých dějinných okamžicích či dějiny technických 

prostředků rozšiřujících možnosti komunikace. Český jazyk a literatura poukazuje 

v průřezovém tématu Mediální výchova zejména na poznatky o jazykových 

a dalších znakových kódech při rozvoji kritického čtení textů. V souvislosti 

s češtinou pojednává Mediální výchova o stereotypech a mýtech, ale i o kultuře 

a roli uměleckého projevu. Měla by ovšem ukázat i to, že se jedná v podstatě o hru, 

která může mít jiné vlastnosti, jež nemusí být skutečné, ale uměle vytvořené.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3. s. 78 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
 
 

3 VÝZKUM 
 

Je zřejmé, že každá učebnice je jedinečná a obsahuje stejné, podobné 

či rozdílné komponenty a uspořádání. Z hlediska didaktické vybavenosti 

jsou některé bohatšími a jiné chudšími exempláři na našem trhu. Výzkum 

se proto zabývá právě didaktickou vybaveností učebnic. 

 

3.1 CÍLE VÝZKUMU 
  
 Cílem výzkumu je porovnat didaktickou vybavenost učebnic zabývajících 

se tématem Mediální výchova a zjistit, zda obsahují vybrané vlastnosti, 

které by měly zajišťovat optimální využití na straně žáků. Dalším cílem 

je pak srovnání, zda koncepce Mediální výchovy v učebnicích obsažená 

koresponduje s výchovně vzdělávacími cíli, které formuluje RVP GV. Pro lepší 

dosažení cílů byly stanoveny tyto výzkumné hypotézy: 

 

H1 Učebnice a učební texty obsahují 18 nejpoužívanějších komponentů 

            pro posouzení účelu didaktické vybavenosti učebnic. 

 

H2 Učebnice a učební texty hrají stále důležitou roli v dnešní společnosti  

            a  jsou stále hojně využívané. 
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3.2 METODIKA VÝZKUMU 
 

3.2.1 POUŽITÉ METODY A TECHNIKA SB ĚRU DAT 
 

 Pro výzkum jsem zvolila metodu kvalitativní analýza, 

aby bylo zajištěno důkladné zjištění skutečného stavu didaktické vybavenosti 

těchto učebnic. Data byla získána studiem vybraných publikací, ve kterých 

byla hodnocena přítomnost 18 komponentů didaktické vybavenosti učebnic. 

Jelikož jich je celkem 36, bylo třeba provést malou analýzu 

a vybrat jen některé komponenty, které jsou nejvíce používané a zřetelné 

pro posouzení učebnic. Zde je uveden výčet vybraných komponentů: 

 

I. Aparát prezentace učiva 
   verbální komponenty 

- výkladový prostý text 

- shrnutí učiva k tématům 

- doplňující texty - doplňující materiály, citace z pramenů 

- slovníčky pojmů, cizích slov 

      obrazové komponenty 

- naukové ilustraci - schématické kresby 

- fotografie 

- náčrty, grafické modely 

II. Aparát řídící učení 

     verbální komponenty 

- předmluva = úvod do předmětu či ročníku 

- otázky a úkoly za lekcí, za tématy 

- sebehodnocení výkonů žáků 

- odkazy na jiné zdroje 

obrazové komponenty 

- grafické symboly vyznačující určité části textu 

- užití zvláštní barvy pro části textu 

- užití zvláštního písma pro části textu 
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III. Aparát orienta ční 

- obsah učebnice 

- členění učebnice na tématické bloky 

- marginálie 

- rejstřík 

 

 

3.2.2 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 
 
 Do výzkumu bude zařazeno sedm publikací. Z nich pět jsou učebnice a dvě 

lze považovat spíše za učební texty. Učebnice jsem vybírala podle nabídky 

na našem trhu, která je velmi široká. Pravděpodobně nejvíce publikací vydávají 

nakladatelství Fraus, Fortuna, SPN apod. Problematice Mediální výchovy je cíleně 

věnována celá učebnice s názvem Mediální výchova, zatímco v jiných publikacích 

se jí věnuje jen jedna kapitola (např. Občanská výchova 7. Rodinná výchova 7 : 

učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia- s.17). Ve výzkumu se jedná 

jak o učebnice mediální výchovy, rodinné výchovy, nebo občanské výchovy, 

tak o učebnice mediálního práva. Dalším rozdílem mezi vybranými učebnicemi 

je to, že některým z nich byla udělena schvalovací doložka učebnic, zatímco jiným 

tato doložka přidělena nebyla. 

S jednou z vybraných učebnic, a to Občanská výchova 7, Rodinná výchova 7: 

učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, jsem se již blíže setkala 

při absolvování didaktické praxe. To byl jeden z důvodů, proč jsem ji do souboru 

zkoumaných publikací zařadila. 

 

3.2.3 POSTUP MÉHO VÝZKUMU 
 

1) Stručné údaje o učebnici či učebním textu, obrázek desky titulu 

2) Potvrzení či vyvrácení vybraných komponentů didaktické vybavenosti 

 učebnice či učebního textu 

3) Uspořádání učebnice či učebního textu, tematizace a pojetí Mediální 

 výchovy 

4) Závěrečné zhodnocení celkové práce s učebnicí a využitelnost pro práci 

 žáků či studentů, možné náměty a otázky na zlepšení dotyčné učebnice 
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3.3 VYHODNOCENÍ KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU 
 

Strukturu této kapitoly jsem uspořádala do samostatných částí podle mého 

vlastního postupu výzkumu. Tyto části představují jednotlivé učebnice či učební 

texty. U každé publikace jsou vloženy přehledné tabulky s hodnocenými 

komponenty didaktické vybavenosti. Dále jsem poukázala i na to, 

jak jsou tyto komponenty v učebnicích či učebních textech uspořádány, ale také, 

jak jsou chápána témata Mediální výchovy. Jelikož nejsem odborníkem 

v této problematice, může se stát, že i když to není mým záměrem, že bude zřejmá 

preference některých učebnic či učebních textů. 
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3.3.1 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

1) Základní údaje: 

Autor: Mgr. Jan Pospíšil, Ing. Lucie Sára Závodná 

Nakladatelství a vydavatel: ComputerMedia 

Rok vydání: 2009 

ISBN: 978-80-7402-022-3 

Počet stran: 88 

Schvalovací doložka učebnic: není 
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2) Potvrzení či vyvrácení vybraných komponentů didaktické vybavenosti 

učebnice či učebního textu 

 

Tabulka 2- Mediální výchova - Aparát prezentace učiva 
Aparát prezentace učiva 

 ano ne 
Verbální komponenty 
Výkladový prostý text •  
Shrnutí učiva k tématům  • 
Doplňující texty – doplňující materiály, citace z pramenů •  
Slovníčky pojmů, cizích slov  • 
Obrazové komponenty 
Naukové ilustrace – schematické kresby •  
Fotografie •  
Náčrty, grafické modely •  

 
 Jak je vidět z tabulky, v aparátu prezentace učiva se ve verbálních 

komponentů nenachází shrnutí učiva a slovníček pojmů či cizích slov. Učebnice 

naopak obsahuje výkladový prostý text a doplňující text i citace z pramenů. 

Vybrané obrazové komponenty z aparátu prezentace učiva se vyskytují 

ve všech hodnocených součástech. 

 

Tabulka 3 - Mediální výchova - Aparát řídící učivo 
Aparát řídící učivo 

 ano ne 
Verbální komponenty 
Předmluva = úvod do předmětu či ročníku  • 
Otázky a úkoly za lekcí, za tématy •  
Sebehodnocení výkonů žáků   • 
Odkazy na jiné zdroje •  
Obrazové komponenty 
Grafické symboly vyznačující určité části textu •  
Užití zvláštní barvy pro části textu •  
Užití zvláštního písma pro části textu •  

 
Aparát řídící učivo je v této učebnici zastoupen pouze dvěma komponenty, 

a to otázkami a úkoly a odkazy na jiné zdroje. Zcela chybí předmluva 

i sebehodnocení výkonů žáků. Je to veliká škoda, protože z předmluvy by se žáci 

a studenti dozvěděli, o čem tato učebnice pojednává a mohli by si tak udělat určitou 

představu, jak s ní pracovat. Pokud jde o sebehodnocení výkonů žáků, 
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tento komponent chybí v součastné době ve většině učebnic. Opět jsou přítomny 

všechny obrazové komponenty, stejně jako v aparátu prezentace učiva. 

 

 

Tabulka 4 - Mediální výchova - Aparát orientační 
Aparát orientační 

 ano ne 
Obsah učebnice •  
Členění učebnice na tematické bloky •  
Marginálie •  
Rejstřík  • 

     
Z orientačního aparátu chybí v této učebnici pouze rejstřík. Všechny ostatní 

vybrané komponenty jsou v učebnici zastoupeny. Absenci rejstříku můžeme 

v tomto případě tolerovat, neboť i tak je učebnice přehledná a srozumitelná. 

 

3) Uspořádání učebnice či učebního textu, tematizace a pojetí Mediální 

výchovy 

Jak už sám název napovídá, pojednává tato učebnice o tématu Mediální 

výchova v širokém slova smyslu. Mediální výchova je jediným a hlavním tématem 

učebnice. 

Publikace je přehledně členěná do kapitol, které jsou rozděleny 

do podkapitol. Pro lepší orientaci v učebnici nechybí obsah, kde nalezneme seřazení 

a očíslování stránek témat a kapitol k dané problematice. Velké plus učebnice vidím 

v grafickém členění textu, velkém počtu obrázků, grafických symbolů i zajímavostí 

z historie (o klínovém písmu apod.). Například to, co autor pokládá v textu 

za důležité, je zvýrazněné modrou barvou, aby čtenář věděl, co si má z této 

zapamatovat. V učebnici se nachází dokonce i pojmové mapy, což je velice poutavé 

a přehledné zároveň. Na okrajích textu jsou včleněny úkoly a otázky pro zamyšlení, 

které nutí studenta k aktivní činnosti. Co se mi zalíbilo na úkolech, byly jejich 

formulace, jako příklad uvádím: “Popřemýšlejte, kolik hodin strávíte denně 
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u médií…“56 V závěru této učebnice se nalézá seznam použité a citované literatury, 

což dává čtenáři možnost najít si další informace o tématu z jiného zdroje. 

4) Závěrečné zhodnocení celkové práce s učebnicí a využitelnost pro práci 

žáků či studentů, možné náměty a otázky na zlepšení dotyčné učebnice 

 

Tuto publikaci je možné doporučit všem těm, kteří se chtějí dozvědět, 

co obnáší mediální výchova. Je to učebnice jak pro pokročilé, tak může dobře 

posloužit i pro začátečníka, který se teprve orientuje v této problematice. Publikace 

je nabitá velikým množstvím poznatků, ale čtenáře a zejména žáky zaujme lehkostí, 

s kterou je napsaná. Navíc si autoři pohráli s grafickou symbolikou. 

Co mě po této stránce velice zaujalo, bylo zjištění, že v učebnici se vyskytuje 

pouze jeden symbol. Tento symbol připomíná vzkaz, útržek žlutého papíru 

připevněný červeným připínáčkem do pomyslného prostoru. Zde je vepsán úkol. 

Žáci a ostatní, kdo tuto publikaci využívají, nemají hlavu plnou starostí, 

si zapamatovat, co který symbol obnáší, protože je tu jen jeden. Autoři tak vytvořili 

velice bohatě pojatou pomůcku pro žáky, kteří si chtějí tuto problematiku osvojit. 

Přesto vidím jako chybu, že od strany 21 jsou důležitá sdělení modře orámována, 

kdežto v předchozím textu jsou pouze modře zvýrazněna. To vede k zamyšlení, 

zda vydavatel buď tuto skutečnost neopomněl, a nebo předchozí kapitoly nejsou 

zas až tak důležité. 

Co v tomto titulu chybí, je slovník odborných výrazu, kterých se tu využívá, 

či slovník cizích slov. Některé výrazy lze sice nalézt přímo v samotném textu, 

odkazu na zajímavosti či historii, ale toto řešení není tak přehledné, jako by byl již 

zmiňovaný slovník. 

 
 
 
 

 

                                                 
56 POSPÍŠIL, J. a ZÁVADNÁ, L. S.  Mediální výchova. Kralice na Hané : Computer Media, 2009. 
ISBN 978-80-7402-022-3. s 13 
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3.3.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7 

Učebnice vytvo řená v souladu s RVP ZV 

 

1) Základní údaje: 

Autor: Mgr. Bc. Jitka Lunerová, Mgr. Radim Štěrba,  

  Mgr. Monika Svobodová 

Nakladatelství a vydavatel: Nová škola 

Rok vydání: 2010 

ISBN: 978-80-728-911-77 

Počet stran: 78 

Schvalovací doložka učebnice: ano 

Učebnice byla schválena MŠMT čj. 22197/2009-22 dne 1. prosince 2009 

k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady 

učebnic pro vzdělávací obor Člověk a společnost šest let platnosti. 
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2) Potvrzení či vyvrácení vybraných komponentů didaktické vybavenosti 

učebnice či učebního textu 

 

Tabulka 5 - Výchova k občanství - Aparát prezentace učiva 
Aparát prezentace učiva 

 ano ne 
Verbální komponenty 
Výkladový prostý text •  
Shrnutí učiva k tématům •  
Doplňující texty – doplňující materiály, citace z pramenů •  
Slovníčky pojmů, cizích slov •  
Obrazové komponenty 
Naukové ilustrace – schematické kresby •  
Fotografie •  
Náčrty, grafické modely •  

 

Jak je vidět z tabulky, učebnice obsahuje všechny vybrané komponenty 

z tohoto aparátu. To je důkazem dobré vybavenosti učebnice po stránce prezentace 

učiva. 

 

Tabulka 6 - Výchova k občanství - Aparát řídící učivo 
Aparát řídící učivo 

 ano ne 
Verbální komponenty 
Předmluva = úvod do předmětu či ročníku •  
Otázky a úkoly za lekcí, za tématy •  
Sebehodnocení výkonů žáků  •  
Odkazy na jiné zdroje •  
Obrazové komponenty 
Grafické symboly vyznačující určité části textu •  
Užití zvláštní barvy pro části textu •  
Užití zvláštního písma pro části textu •  

 
Druhá tabulka obdobně jako předchozí ukazuje, že tato učebnice obsahuje 

rovněž všechny vybrané komponenty. Je tedy dobře vybavena i po stránce řízení 

učiva. 
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Tabulka 7 - Výchova k občanství - Aparát orientační 
Aparát orientační 

 ano ne 
Obsah učebnice •  
Členění učebnice na tematické bloky •  
Marginálie •  
Rejstřík •  

 
 Třetí tabulka opět podává informaci o plném zastoupení všech vybraných 

komponentů. Zde je tedy vidět, že tato učebnice splňuje dobré předpoklady 

didaktické vybavenosti učebnice a může plnit svoje funkce kvalitní učebnice. 

 

 

3) Uspořádání učebnice či učebního textu, tematizace a pojetí Mediální 

výchovy 

S touto učebnicí se mi pracovalo velice dobře. Je přehledná, snadno 

srozumitelná, věty jsou jednoduché a výstižné. Už ze samotné obálky učebnice 

se mohou žáci či studenti zběžně obeznámit s obsahem učebnice, a to díky 

obrázkům. Obrázky pokračují hned po otevření učebnice, jsou to sice ilustrace, 

ale i tak si myslím, že žáka či studenta mile naladí a překvapí zároveň. 

Obsah je první na co žák po obrázcích narazí. Díky němu se pak může lépe 

orientovat v samotném textu. Co se mi velmi líbilo, je to, že hned za obsahem 

následují vysvětlivky použitých symbolů. V učebnici je těchto symbolů mnoho, 

takže pro žáka je důležité vědět, co který znamená, dřív, než začne číst samotný 

text. Příkladem uvádím některé použité symboly: 

• sova – úkoly opakovací a uvádějící do souvislosti probrané učivo 

• lupa - tvořivé úkoly 

• muž a žena - skupinová spolupráce 

• počítač - práce s internetem 

• zkratky předmětů ČJ Z HV D v rámečku v různých barevných 

zavřených knihách – mezipředmětové vztahy 

Následuje úvod, který je věnován jak žákům, tak i učitelům. V prvním 

je popsáno, co žáky čeká, jinými slovy jakými tématy se učebnice zabývá 
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a co do témat patří. Pro učitele se zde uvádí sdělení, že tato učebnice je zpracovaná 

v souladu RVP ZV.57 Následuje vysvětlení, jak je učebnice pro práci učitelů 

koncipována a jaké dovednosti jsou rozvíjeny v různých tématech. 

Jsou zde zakomponovány i návrhy projektové výuky, které vycházejí z témat 

obsažených v učebnici, a tím umožňují realizaci průřezových témat. 

Samotný text učebnice je členěn na tematické celky, menší kapitoly 

a samotné lekce. Za každým tematickým celkem naleznou žáci opakování. 

Nacházejí se tu různé hlavolamy, hlavně jazykového rázu či mají žáci dle obrázků 

pojmenovat osobnosti a vysvětlit, čím se tito lidé proslavili. Dále tu jsou úkoly typu 

vysvětlete, nakreslete nebo úkoly rozvíjející aktivity během výuky, jako „kdo to je“, 

kdy jeden žák hovoří o významné osobnosti, která ho něčím zaujala, ale nesmí 

ji jmenovat. Spolužáci ji mají co nejrychleji poznat. 

 

Na závěr každé kapitoly nalezneme stručné shrnutí, jaké vědomosti si žáci 

mají odnést. To je koncipováno do modrého rámečku. Je zde také slovníček 

některých slov a slovních spojení přeložených jak do anglického, tak německého 

jazyka. Jako příklad uvádím pojmy „mobilní telefon“, „reklama“ nebo „krizová 

situace“. Přínosné je, že žáci zde mají i správnou anglickou výslovnost v hranatých 

závorkách. Rozšíří si své jazykové znalosti z řad slovní zásoby. Takže tato učebnice 

může také mimo jiné sloužit i jako jednoduchý, i když specializovaný slovník 

daných témat k výuce německého a anglického jazyka. Tento slovníček najdeme 

v zápatí ve žlutém rámečku s vlajkou Evropské unie. 

 

Od strany 66 obsahuje učebnice závěrečné opakování, které mohou učitelé 

na konci školního roku okopírovat a vyhodnotit tak jeho pomocí znalosti žáků. 

Právě tak lze výše uvedené materiály použít v průběhu opakování za tématickým 

celkem. Posloužit může i samotným žákům, aby si ověřili, co se naučili 

a co si zapamatovali z probraného učiva. Správnost svých odpovědí si žáci či učitelé 

mohou zkontrolovat v klíči ke cvičení na stranách 72 až 73. Na těchto stránkách 

jsou nastíněny i očekávané výstupy vycházející z RVP ZV. 

                                                 
57 Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (dále jen RVP ZV) 



 - 44 - 

Jako poslední je rejstřík, členěný podle abecedy pojmů nebo různých vztahů 

s číslem příslušné stránky. Písmena abecedy jsou černě psaná v modrém rámečku. 

V jednotlivých kapitolách byly jednotlivé symboly umístěny do marginálií. 

Průřezové téma Mediální výchova najdeme na straně 46 až 47. 

Je zde zařazena do tematického bloku pod názvem Já a okolní svět, do kapitoly 

Kultura v našem životě, do které patří i lekce Společenská a kulturní zařízení, 

nebo Jak se netrápit při společenských událostech. Na těchto dvou stránkách 

jsou lekce s názvem Masová kultura, Masmédia, Masová komunikace a Masmédia 

v krizových situacích. V těchto tématech je shrnuto to nejdůležitější z mediální 

výchovy, včetně definice masmédií, ovlivňování společnosti pomocí masmédií, 

reklamy, a možných negativních vlivů masové komunikace. I v těchto kapitolách 

se nachází mnoho grafických symbolů, které označují úkoly, nutí k zamyšlení, 

nebo upozorňují na mezipředmětové vztahy. Je tu zakomponován i návrh projektu, 

který se týká problematiky reklamy. 

 

4) Závěrečné zhodnocení práce s ní a využitelnost pro práci žáků či studentů, 

možné náměty a otázky na zlepšení dotyčné učebnice 

Doporučuji tuto učebnici jak žákům, tak i učitelům, protože dává návod 

jak vést vyučovací hodiny vzdělávacího předmětu Výchovy k občanství, 

a to jak začínajícím, tak i starším generacím učitelům. Jsou tu pojmy, 

se kterými by se žáci měli seznámit, mezipředmětové vztahy, závěrečné shrnutí 

a opakování důležitých znalostí každého tématického celku. Nechybí úkoly vedoucí 

k samostatné práci, rozvíjení aktivity a rozvoji osobnosti jako celku, kritickému 

myšlení, osvojení si různých pohledů při jednání a chování. 

Je pozoruhodné, že v tak tenké učebnici (má 79 stran) nalezneme 

rozpracované a zakomponované znalosti, které mají vycházet z RVP ZV. 

Závěrem bych poukázala na malou zvláštnost, kterou tu můžete objevit. 

Jedná se o Záznam o používání této učebnice. Je to klasická tabulka, 

která má sloupce se školním rokem, jménem žáka a závad dotyčné učebnice. 
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Naleznete ji na straně 79, je to jediná učebnice, která má obsaženou tuto tabulku. 

U jiných jsem se s ní nesetkala. 
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3.3.3 DĚJINY ČESKÝCH MÉDIÍ V DATECH 

Rozhlas - Televize - Mediální právo 

 

            1) Základní údaje: 

Autor: Kolektiv autorů  

Nakladatelství a vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum  

Rok vydání: 2003 

ISBN: 80-246-0632-1 

Počet stran: 461 

Schvalovací doložka učebnic: není 

Tento titul vznikl jako projekt za podpory grantu MŠMT. Přesněji řečeno 

v rámci programu s názvem Posílení výzkumu na vysokých školách VS 96 128. 
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2) Potvrzení či vyvrácení vybraných komponentů didaktické vybavenosti 

učebnice či učebního textu 

Tabulka 8 - Dějiny českých médií v datech : Rozhlas - Televize - Mediální právo. - Aparát 
prezentace učiva 

Aparát prezentace učiva 
 ano ne 
Verbální komponenty 
Výkladový prostý text •  
Shrnutí učiva k tématům  • 
Doplňující texty – doplňující materiály, citace z pramenů •  
Slovníčky pojmů, cizích slov •  
Obrazové komponenty 
Naukové ilustrace – schematické kresby  • 
Fotografie  • 
Náčrty, grafické modely  • 

 
Tabulka ukazuje, že učebnice obsahuje všechny komponenty mimo shrnutí 

učiva k tématům. Zde je však třeba poukázat na jedno upřesnění. V tomto učebním 

textu se nenachází slovníček pojmů, cizích slov v plném slova smyslu. Ale najdeme 

jej pod označením Seznam zkratek. Jsou vyjmenované abecedně, 

hned vedle je jejich plný význam. Dle J. Průchy se tento seznam dá také zařadit 

do komponentu slovníček pojmů, cizích slov, protože jsou vysvětlené. Co se týká 

shrnutí učiva k tématům, dle mého názoru nevadí, že zde chybí, protože text 

je sám o sobě dosti stručný, jasný a výstižný. Jinými slovy tento komponent v tomto 

konkrétním učebním textu není potřeba. 

 

Tabulka 9 - Dějiny českých médií v datech : Rozhlas - Televize - Mediální právo. - Aparát 
řídící učivo 

Aparát řídící učivo 
 ano ne 
Verbální komponenty 
Předmluva = úvod do předmětu či ročníku •  
Otázky a úkoly za lekcí, za tématy  • 
Sebehodnocení výkonů žáků   • 
Odkazy na jiné zdroje •  
Obrazové komponenty 
Grafické symboly vyznačující určité části textu  • 
Užití zvláštní barvy pro části textu  • 
Užití zvláštního písma pro části textu •  

 
Jak vyplývá z tabulky ,aparát řídící učivo je v této učebnici zastoupen 

jen předmluvou, tedy úvodem do předmětu či ročníku, a dále odkazy na jiné zdroje. 
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Text vůbec neobsahuje komponenty otázky a úkoly za lekcí, za tématy, 

ani sebehodnocení výkonů žáků. Z obrazových komponentů se zde nachází 

pouze užití zvláštního písma pro části textu. Druh fontu, který je zde hojně užíván, 

je tučný a kurzíva. Tučný font předurčuje každou novou významnou historickou 

zprávu. Naopak s fontem kurzívy se setkáme přímo v samotném textu. Hlavně 

v oblastech názvu seriálu, divadelních her, oper apod. Ostatní komponenty, 

jak můžete vidět, nejsou přítomny. 

 

Tabulka 10 - Dějiny českých médií v datech : Rozhlas - Televize - Mediální právo. - Aparát 
orientační 

Aparát orientační 
 ano ne 

Obsah učebnice •  
Členění učebnice na tematické bloky •  
Marginálie  • 
Rejstřík  • 

 
Aparát orientační je zastoupen dvěma komponenty ze čtyř. Nalezneme 

tu obsah, který je velice stručný, a s ním související komponent členění učebnice 

na tématické bloky, kapitoly, lekce. Zbývající komponenty - marginálie a rejstřík - 

zde chybí. 

 
 

3) Uspořádání učebnice či učebního textu, tematizace a pojetí Mediální 

výchovy 

 

Tato učebnice je spíše učebním textem, který je psán velmi stručně 

a zároveň čtivě. Neobsahuje žádné obrázky, grafické symboly ani různé barvy 

písma. Při otevření tohoto titulu nalezneme název a vydavatele této učebnice. 

Následuje strana o autorech s recenzí. Na vedlejší straně se nalézá stručný obsah. 

Místo klasického úvodu je zde pouze ediční poznámka. Tu nalezneme 

na následujících stránkách, tedy od strany 5 až 7. Od strany 443 najdeme seznam 

zkratek použitých v této publikaci. Je seřazen abecedně. A samotném závěru 

najdeme seznam použité literatury. 

 Text je členěn na tři tematické bloky, které mají jednu kapitolu. Výjimkou 

je poslední tematický blok. Jedná se o bloky s názvy Dějiny rozhlasového vysílání 

v datech, Dějiny televizního vysílání v datech a Dějiny mediálního práva v datech. 
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V jednotlivých kapitolách jsou data seřazena chronologicky, mohli bychom říci 

vzestupně. Někde je uveden jen rok, jinde nalezneme i měsíc z daným rokem. 

Dle samotných autorů jsou uváděna jen data, která se dala někde ověřit, 

ať už v archivních materiálech nebo odborné literatuře. Součástí kapitol 

jsou i seznamy osobností, které byly pro dějiny rozhlasu, televize, nebo mediálního 

práva významné, a jejich stručné životopisy. Najdeme tu herce, historiky, 

dramatiky, hlasatele, redaktory, novináře apod. Osobnosti jsou řazeny abecedně 

podle příjmení. V tématu Dějiny mediálního práva seznam osobností chybí, 

je zde však přehled usnesení vlád, prezidentů, ale i dekretů, nařízení, vyhlášek 

a ústavních zákonů. Již samotný text obsahuje odkazy na použitou literaturu 

a prameny, ze kterých bylo čerpáno. Příkladem bych uvedla Významná data (1998), 

Zrození, rukopis (1986), Stručný přehled historie z roku 1986, Přehled osobností, 

Prameny k dějinám (1970), Kapitoly z dějin (1964 - 68), ale také data ČRo58 

(1998), AČRo59. 

 
4) Závěrečné zhodnocení práce s ní a využitelnost pro práci žáků či studentů, 

možné náměty a otázky na zlepšení dotyčné učebnice 

 

S učebnicí se pracovalo dobře, vzhledem ke strohosti textu a přehlednosti. 

To je podle mého názoru její největší předností. Naopak za velkou nevýhodu 

této učebnice považuji stejnorodost textu, kde se pouze ojediněle vyskytuje 

kurzívou zvýrazněný některý pojem. Jedná se hlavně o názvy dokumentů, filmů, 

seriálů a inscenace oper. Jako příklad uvedu na straně 207 Televizní noviny, 

Tři chlapi v chalupě - s. 214, Prodaná nevěsta, Sedmikrásky nad Brnem - s. 214, 

Zvědavá chalupa - s. 214 - 215, Námluvy a Medvěd - s. 216, Volná tribuna 

zemědělců - s. 217 apod. Tučně, i když černě, jsou tu zvýrazněny letopočty 

příslušné události. Jedná se spíše o učební text, který je určen pro hlubší zaměření 

jak studentům, tak učitelům se zájmem o studium dějin médií.  

Co mi tu chybělo, jsou obrázky. Nebylo by od věci, alespoň v tématech 

týkajících se o osobností, vložit černobílou fotografii, jak dotyčný vypadal. Žáci 

a všichni ostatní, kteří s publikací pracují, by si lépe vybavili konkrétního člověka. 

                                                 
58 ČRo je zkratka znamenající v této publikaci Český rozhlas 
59 AČRo vyjadřující Archív Českého rozhlasu 
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Tuto publikaci bych doporučila zařadit jako doplňkový materiál pro výuku. 

Daná fakta jsou psaná velice krátce, ale přitom čtivě. Mohl by sloužit 

i jako pomůcka při hodinách dějepisu nebo pro žáky, kteří mají připravit 

na dané téma referát. Zde se mohou opřít o historii, která je zpracovaná v datových 

faktech. 
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3.3.4 MEDIÁLNÍ PRÁVO 
 

 

          1) Základní údaje: 

Autor: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. 

Nakladatelství a vydavatel: Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň 

Rok vydání: 2007 

ISBN: 978-80-7380-033-8 

Počet stran: 303 

Schvalovací doložka učebnic: není 

 

 

 

 

 

 

 



 - 52 - 

2) Potvrzení či vyvrácení vybraných komponentů didaktické vybavenosti 

učebnice či učebního textu 

 

Tabulka 11 - Mediální právo - Aparát prezentace učiva 
Aparát prezentace učiva 

 ano ne 
Verbální komponenty 
Výkladový prostý text •  
Shrnutí učiva k tématům  • 
Doplňující texty – doplňující materiály, citace z pramenů •  
Slovníčky pojmů, cizích slov •  
Obrazové komponenty 
Naukové ilustrace – schematické kresby  • 
Fotografie  • 
Náčrty, grafické modely  • 

 
 

Tato učebnice, jak je vidět z tabulky, je velice chudá na vybrané 

komponenty. Nachází se v ní pouze výkladový prostý text, shrnutí učiva, doplňující 

texty (doplňující materiály, citace z pramenů) a slovníčky pojmů, cizích slov. 

Ve druhé podskupině chybí všechny obrazové komponenty. 

 
 
Tabulka 12 - Mediální právo - Aparát řídící učivo 

Aparát řídící učivo 
 ano ne 
Verbální komponenty 
Předmluva = úvod do předmětu či ročníku •  
Otázky a úkoly za lekcí, za tématy  • 
Sebehodnocení výkonů žáků   • 
Odkazy na jiné zdroje •  
Obrazové komponenty 
Grafické symboly vyznačující určité části textu  • 
Užití zvláštní barvy pro části textu  • 
Užití zvláštního písma pro části textu •  

 
 

Z verbální komponentů aparátu řídícího učivo obsahuje publikace 

jen předmluvu, tedy úvod do předmětu či ročníku, a odkazy na jiné zdroje. Chybí 

otázky a úkoly za lekcí, i sebehodnocení výkonů žáků, které by v této učebnici 

podle mého názoru rozhodně chybět nemělo. Z obrazových komponentů 

se v učebnici nachází jen užití zvláštního písma pro části textu. Publikace 

neobsahuje grafické symboly, ani jiné barvy písma. 
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Tabulka 13 - Mediální právo - Aparát orientační 

Aparát orientační 
 ano ne 

Obsah učebnice •  
Členění učebnice na tematické bloky •  
Marginálie  • 
Rejstřík •  

 
 

Tabulka ukazuje, že tento aparát je jediný, ve kterém jsou v této učebnici 

zastoupeny téměř všechny vybrané komponenty. Chybí pouze marginálie. 

 

3) Uspořádání učebnice či učebního textu, tematizace a pojetí Mediální 

výchovy 

Tato učebnice je psána spíše jako strohý text, vhodný pro studenty práv. 

Jedná se o druhé, přepracované vydání. Publikace je zaměřená na mediální právo, 

které u nás není právnicky vymezeno jako specifický obor, a proto je tedy spíše 

průřezem různých právních odvětví na rozdíl od zahraničí. Toto sdělení 

je také hlavním obsahem úvodu do učebnice. 

 

Učebnice začíná obsahem, který zahrnuje i názvy všech menších lekcí, 

je tedy dost dlouhý. Kladem ovšem je, že si student může najít v obsahu i menší 

témata a nemusí potom v učebnici dlouze listovat při hledání konkrétní informace. 

 

Text neobsahuje téměř žádné grafické prvky, kromě oddělení jednotlivých 

kapitol. Příkladem můžeme uvést kapitolu číslo jedna, která je oddělena tak, 

že na straně 10 je volný bílý list a na protější se nachází název první kapitoly. 

Samotný text je pak umístěn na 13 straně. Takže 12 strana je opět nepopsaná. 

 

Médii se učebnice zabývá v celém svém obsahu, jedná se však spíš 

o právnické pojetí, zákony a problémy, které s médii souvisí. Najdeme zde témata 

jako ochrana osobnosti, reklama, klamavá reklama a podobně. Učebnice se zabývá 

médii výhradně z pohledu souhrnného označení technických prostředků a sociálních 

systému sloužící k masové komunikaci. Vymezení slova média zde zní následovně: 

“Media lze charakterizovat jako technický prostředek masové komunikace 
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a jako sociální instituce, které sdělení masové komunikace produkují a rozšiřují.“ 60 

Tedy rozhlas, televize, vydavatel. 

 

4) Závěrečné zhodnocení práce s ní a využitelnost pro práci žáků či studentů, 

možné náměty a otázky na zlepšení dotyčné učebnice 

 

Tuto učebnici bych doporučila spíše studentům právních oborů, 

než jako učebnici pro běžné použití v předmětech Občanská výchova nebo Základy 

společenských věd. Zdá se mi příliš nabitá odbornými termíny právního vědomí. 

Zařadila bych ji raději jako učební text, než jako učebnici. Byla zde soustředěna 

celá škála zákonů, což je na jednu stranu dobře. Díky tomu studenti, 

kteří tuto publikaci používají, vědí ihned, kde najdou požadované informace 

k této problematice. Co se mi líbí, je skutečnost, že důležité definice a poučky, 

které by si žáci či studenti měli odnést po práci s tímto titulem, jsou tučně 

zvýrazněné. Pokud se týče obrázků a grafických znázornění, myslím si, 

že zde nevadí, že tu nejsou obsaženy. Může to být zavádějící, ale obrázky a grafická 

znázornění by spíše narušila celkový ráz učebnice. Jinými slovy by se čtenáři mohli 

ztratit v množství textu a doprovodných jevů (právě již zmíněné grafické úpravy 

a symboly). 

 

Co ale vidím jako velký nedostatek, je, že tu není žádný úkol, samostatná 

práce, závěrečné opakování za jednotlivými kapitolami, protože tolik informací 

by si zasloužilo zpětnou vazbu. Je důležité, aby si žáci upevnili to, co se v dané 

kapitole dozvěděli. Doporučila bych také zařadit nějaké stručné shrnutí. 

Jako na další nedostatek bych poukázala na strohý text. Věřím, že je to z hlediska 

právních věd velmi obsáhlé téma, ale nebylo by od věci více zakomponovat změnu 

typu písma. Text je nyní jednolitý, tím mnohdy čtenář ztrácí pozornost a součastně 

se přestává orientovat v toku informací. 

 
 
 
 

                                                 
60 ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-033-8. s. 8 
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3.3.5 OBČANSKÁ VÝCHOVA 7. RODINNÁ VÝCHOVA 7 

učebnice pro základní školy a víceleté gymnázia  7 

 

    1) Základní údaje: 

Autor: Mgr. Dagmar Janošková, Mgr. Monika Ondráčková a další 

Nakladatelství a vydavatel: Nakladatelství Fraus, Plzeň  

Rok vydání: 2004 

ISBN: 80-7238-325-6 

Počet stran.: 128 

Schvalovací doložka učebnice: ano 

Tato doložka byla schválena pod č. j. 25 556/04-22 dne 9. září 2004 

k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady 

učebnic pro vyučovací předmět Občanská výchova s dobou platnosti na šest let. 
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2) Potvrzení či vyvrácení vybraných komponentů didaktické vybavenosti 

učebnice či učebního textu 

 

Tabulka 14 - Občanská výchova 7. Rodinná výchova 7 - Aparát prezentace učiva 
Aparát prezentace učiva 

 ano ne 
Verbální komponenty 
Výkladový prostý text •  
Shrnutí učiva k tématům •  
Doplňující texty – doplňující materiály, citace z pramenů •  
Slovníčky pojmů, cizích slov  • 
Obrazové komponenty 
Naukové ilustrace – schematické kresby •  
Fotografie •  
Náčrty, grafické modely •  

 

 Jak je vidět z tabulky, učebnice obsahuje téměř všechny vybrané 

komponenty z aparátu prezentace učiva. Jediný komponent, 

který se v této publikaci nenachází je slovníček pojmů, cizích slov. Co ale musím 

podotknout k rejstříku pojmů, je to, že k jednotlivým pojmům nejsou přiřazena 

vysvětlení, ale čísla stránek, kde je pojem uveden. Podle J. Průchy nemůže být tento 

rejstřík zařazen do slovníku pojmů, cizích slov apod., jelikož neobsahuje přímé 

vysvětlení. 

 

 
Tabulka 15 - Občanská výchova 7. Rodinná výchova 7 - Aparát řídící učivo 

Aparát řídící učivo 
 ano ne 
Verbální komponenty 
Předmluva = úvod do předmětu či ročníku •  
Otázky a úkoly za lekcí, za tématy •  
Sebehodnocení výkonů žáků  •  
Odkazy na jiné zdroje •  
Obrazové komponenty 
Grafické symboly vyznačující určité části textu •  
Užití zvláštní barvy pro části textu •  
Užití zvláštního písma pro části textu •  

 
 Z aparátu prezentace učiva obsahuje tato učebnice všechny vybrané 

komponenty. 
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Tabulka 16 - Občanská výchova 7. Rodinná výchova 7 - Aparát orientační 
Aparát orientační 

 ano ne 
Obsah učebnice •  
Členění učebnice na tematické bloky •  
Marginálie •  
Rejstřík •  

Publikace z orientačního aparátu obsahuje také všechny komponenty. 

Tím je dána dobrá didaktická vybavenost učebnice. 

3) Uspořádání učebnice či učebního textu, tematizace a pojetí Mediální 

výchovy 

Tato učebnice zaujme již na první pohled příjemnou barvou desek a řadou 

obrázků a fotografií. Obrázky vytvářejí určitý přehled toho, o čem se žáci 

či studenti v této učebnici dozvědí. Co se mi velmi líbilo, je, že jakmile žák knihu 

otevře, najde ještě na tvrdých deskách rubové strany přehled, co kde učebnice 

obsahuje. Je tu fotografie namátkou vybrané stránky a do detailů popsáno, 

jak se na stránkách rychle zorientovat. S učebnicí se proto velmi příjemně pracovalo 

a byla snadno přehledná. 

První, co žák najde po tomto seznámení s učebnicí, je obsah. Ten se člení 

na vzdělávací předmět Občanská výchova a Rodinná výchova. Hlavní kapitoly 

jsou psány červeně a podkapitoly černě. Následuje úvod pro Občanskou výchovu, 

který je pojat trošku uvolněněji, než jsme byli zvyklí z předešlých učebnic. Začíná 

oslovením: „Ahoj“  a uvítáním žáka v 7.třídě. Pokračuje tím, co bude letos obsahem 

učiva, a hlavně povzbuzením žáků k učení. Tento začátek je velice pozitivní 

a já ho vidím jako velkou přednost učebnice. Následuje vysvětlení užívaných 

symbolů. Příkladem uvedu jen některé. 

• otazník - znázorňuje otázky a úkoly 

• vykřičník – pozor 

• kladivo - praktický kol 

• tužka - písemná práce 

• uzavřená krabička – shrnutí 

• šipka směrem doprava - zajímavost 



 - 58 - 

Samotný text učebnice je členěn do kapitol. Jednotlivá témata jsou vždy 

označena symbolem, který je provází na všech stranách, kde se o tomto konkrétním 

tématu mluví. Loga jsou umístěna v margináliích. Pro mediální výchovu jsou to dvě 

děti (chlapec a děvče), které drží plyšová zvířátka. Chlapec má slůně a dívka 

nějakého hlodavce, ale z přesností nelze určit, jakého. Odstavce kapitol jsou tvořeny 

jednoduchými větami, takže jsou dobře srozumitelné pro žáky a dle mého názoru 

dobře pochopitelné. Využití grafických symbolů, shrnutí, otázek a úkolů dělá 

tuto učebnici pro žáka velmi přínosnou a zajímavou. Důležité informace 

jsou nejen zopakovány ve shrnutí, ale zároveň i graficky zvýrazněny tučným 

černým písmem přímo v textu. 

Téma Mediální výchova je v této učebnici uvedeno pouze na jedné straně 

(s. 17) a je zařazeno jako poslední kapitola velkého tématického celku Život mezi 

lidmi. Toto téma má svůj samostatný úvod, který definuje média, zní následovně: 

“K získání informací, zpráv a jejich předávání používáme různé sdělovací 

komunikační prostředky (média). Čteme noviny, sledujeme televizi, telefonujeme, 

posíláme SMS nebo vyhledáváme informace na internetu.“ 61 Po tomto úvodu 

následují další témata rozdělená do odstavců. Jsou to charakteristika hromadných 

sdělovacích prostředků a účel masmédií, který obsahuje i sdělení o nebezpečí 

manipulace s lidmi pomocí masmédií. Nechybí grafické symboly, úkoly, otázky 

a závěrečné shrnutí. Tuto kapitolu uzavírá grafické znázornění pravděpodobně 

nejčastějšího užití druhů hromadných sdělovacích prostředků. 

4) Závěrečné zhodnocení práce s ní a využitelnost pro práci žáků či studentů, 

možné náměty a otázky na zlepšení dotyčné učebnice 

 

Tato učebnice je zvláštní tím, že má v sobě zakomponovány také kapitoly 

z předmětu Rodinná výchova. To je praktické jak pro studenty, tak i pro vydavatele, 

neboť se nespotřebuje tolik materiálu na výrobu a je chráněno životní prostředí 

(naše lesy). Práce s učebnicí je snadná, protože je dobře a přehledně členěna 

a využívá grafické symboly i různé fonty písma pro zvýraznění důležitých 

informací. Úkoly, otázky a náměty k zamyšlení dělají z této učebnice příjemného 

„pomocníka“ v práci žáků i studentů. 
                                                 
61 JANOŠKOVÁ, D. a kolektiv. Občanská výchova 7. Rodinná výchova 7 : učebnice pro základní 
školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2004. ISBN 80-7238-325-6. s. 17 



 - 59 - 

Tuto učebnici bych doporučila všem žákům, studentům, ale i začínajícím 

učitelům. Je velice dobře koncipována, nechybí barevné znázornění jednotlivých 

problémů daného tématu. Úkoly, otázky, samostatné práce - všechny tyto části 

tu najdeme v hojném počtu. Jediné, co bych učebnici vytkla, je skutečnost, že chybí 

závěrečné shrnutí na konci tématu. Jednalo by se o jednoduché a přitom rychlé 

ohlédnutí a připomenutí toho, o čem se v předešlých kapitolách uživatelé učebnice 

dozvěděli. Toto shrnutí je však celkem dobře nahrazeno shrnutími za jednotlivými 

kapitolami. 

Líbilo se mi, že učebnice hned navazuje na vzdělávací předmět Rodinná 

výchova. Jelikož jsem s ní i já sama pracovala v průběhu mé praxe na škole, 

je zde zainteresován i můj subjektivní vztah k této učebnici. Pracovalo 

se mi s ní velice dobře. Patří k ní totiž ještě metodická příručka pro učitele, 

kde jsou základní pojmy a vztahy, jaké by si měli žáci s každé hodiny odnést. 

Spíše jsem ji používala jako návod, na co bych se měla při své přípravě zaměřit. 
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3.3.6 OBČANSKÁ VÝCHOVA PRO 7. RO ČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

 

        1) Základní údaje: 

Autor: PhDr. Lenka Adamová, CSc. a kolektiv 

Nakladatelství a vydavatel: SPN a.s. 

Rok vydání: 2004 

ISBN: 80-7235-078-1 

Počet stran: 168 

Schvalovací doložka učebnic: ano 

Tato učebnice byla vypracována podle osnov vzdělávacího programu 

Základní škola. Schválena MŠMT ČR dne 30.dubna 1996 pod č. j. 16 847/96 – 2 

s platností od 1.září 1996. 

Dne 28.května 1999 byla MŠMT ČR schválena pod č. j. 20316/99 – 22 

k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady 

učebnic pro vyučování předmět Občanská výchova s dobou platnosti 6 let. 
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2) Potvrzení či vyvrácení vybraných komponentů didaktické vybavenosti 

učebnice či učebního textu 

 

Tabulka 17 - Občanská výchova - Aparát prezentace učiva 
Aparát prezentace učiva 

 ano ne 
Verbální komponenty 
Výkladový prostý text •  
Shrnutí učiva k tématům •  
Doplňující texty – doplňující materiály, citace z pramenů •  
Slovníčky pojmů, cizích slov  • 
Obrazové komponenty 
Naukové ilustrace – schematické kresby •  
Fotografie •  
Náčrty, grafické modely •  

 

Z vybraných komponentů aparátu prezentace učiva chybí v této učebnici 

pouze slovníčky pojmů a cizích slov. Všechny ostatní komponenty jsou v publikaci 

obsaženy. 

 

Tabulka 18 - Občanská výchova - Aparát řídící učivo 
Aparát řídící učivo 

 ano ne 
Verbální komponenty 
Předmluva = úvod do předmětu či ročníku •  
Otázky a úkoly za lekcí, za tématy •  
Sebehodnocení výkonů žáků  •  
Odkazy na jiné zdroje  • 
Obrazové komponenty 
Grafické symboly vyznačující určité části textu •  
Užití zvláštní barvy pro části textu •  
Užití zvláštního písma pro části textu •  

 

Z aparátu řídícího učivo chybí opět pouze jeden vybraný komponent 

a to odkazy na jiné zdroje. Ostatní komponenty jsou tu zastoupeny. 
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Tabulka 19 - Občanská výchova - Aparát orientační 
Aparát orientační 

 ano ne 
Obsah učebnice •  
Členění učebnice na tematické bloky •  
Marginálie  • 
Rejstřík  • 

 

V orientačním aparátu se z vybraných komponent vyskytuje obsah učebnice 

a s ním související členění učebnice na tematické bloky. Naopak chybí marginálie 

a rejstřík. 

 

3) Uspořádání učebnice či učebního textu, tematizace a pojetí Mediální 

výchovy 

 

Tato učebnice zaujme žáka i studenta již zářivě žlutou barvou a pozitivním 

laděním desek. Uprostřed těchto desek je v kruhu obrázek čtyř studentů, 

kteří se usmívají a dívají se na nás, ležící na zelené trávě. Už tento samotný pohled 

v nás vyvolá příjemné emoce, jako je např. radost, štěstí, smích, pohlazení na duši 

apod. Pro žáky i učitele je to takové malé povzbuzení k práci s knihou. Po otevření 

zaujme na rubové straně desek Poznámka pro učitele. Zde se dozvíme mimo jiné, 

že je tato učebnice využitelná stejně dobře i pro ročníky víceletých gymnáziích. 

 

Učebnice je velmi dobře členěna do kapitol, podkapitol a oddílů, aby byla 

co nejpřehlednější a didakticky nejpropracovanější. Oddíly jsou tu definovány 

jako nejmenší obsahové jednotky textu učebnice,62 v žádném případě se jeden oddíl 

nerovná jedné vyučovací hodině. Doplňkové učivo a další různé zajímavosti 

jsou v učebnici graficky odlišeny – v rámečku drobným písmem. Text je proložen 

pasážemi s názvem K zamyšlení – to by mělo žáky podnítit samostatnému 

uvažování o probraném učivu a poukázat na to, jak je někdy obtížné rozhodovat 

mezi několika řešeními a nalézt to správné. Další důležitou součástí textu 

jsou otázky a úkoly, které se nacházejí za každým oddílem – jedná se spíše 

o sebehodnocení toho, co si žáci osvojili, dále pak vedou k dalšímu zamyšlení 
                                                 

62 ADAMOVÁ, L. a kolektiv. Občanská výchova pro 7. ročník základní školy. Praha : SPN, 2004. 
ISBN 80-7235-078-1. s. 0 
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nad daným problémem. Na závěr každé kapitoly je krátké shrnutí probraného učiva, 

označeno jako Opakování – matka moudrosti. Obsahuje základní informace z textu 

ve stručných bodech. Jako velké plus vidím úsilí, aby učivo, které se má probrat, 

bylo propojeno od úvodu kapitoly až po závěr a vytvořilo jednotný celek. 

Například se v učebnici nachází samostatná kapitola o etice a ekologii, ale otázky 

týkající se této problematiky se prolínaly všemi tématy a usnadnily tak celosvětový 

pohled. Samotní autoři se domnívají, že je to jediný správný způsob, jak žáky 

s etikou a ekologií seznámit, protože otázky těchto dvou vědních odvětví nelze 

od ostatních problémů oddělit. 

 

Průřezové téma Mediální výchova spadá v tomto případě do kapitoly 

Jakou barvu má naše planeta aneb Globální problémy naší doby. Podkapitola, 

ve které je mediální výchova obsažena, má příznačný název Kam se vyvíjí lidská 

společnost? Tato podkapitola je poté ještě dále rozčleněna. O mediální výchově 

se zde pojednává na třech stranách (s. 143 - 148) s pojmenováním Konzumní 

společnost a masová kultura. Je zde popsáno, co je konzumní společnost 

a jak člověka ovlivňuje masová kultura, vznik a smysl nových profesí a zábavního 

průmyslu nebo masová kultura jako nebezpečí pro demokracii. Kapitola obsahuje 

i modře orámované sdělení pro zamyšlení nebo úkol, který pojednává o úvaze nad 

výhodami a nevýhodami konzumního způsobu života. Na závěr jsou obsaženy 

otázky a úkoly a také závěrečné zopakování. 

 

4) Závěrečné zhodnocení práce s ní a využitelnost pro práci žáků či studentů, 

možné náměty a otázky na zlepšení dotyčné učebnice 

 

Práce s učebnicí je velmi snadná jak pro učitele, tak i pro žáka. Jednotlivé 

důležité charakteristiky a definice jsou zvýrazněny tučně a černě. Zvláštností 

této učebnice je její členění. Předchozí měly vždy obsah uveden na začátku 

publikace. V tomto případě je to právě naopak. Je však velice pěkně rozčleněn 

na jednotlivé kapitoly, podkapitoly a oddíly. Grafikové si zde vyhráli se zajímavým 

zakomponováním barev. Pozitivní je, že se v tomto obsahu dá rychle orientovat. 

 

Učebnici bych určitě doporučila žákům a studentům, ať už základních, 

tak i středních škol, ale i pro ročníky víceletých gymnázií. Myslím si, 
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že jsou tu témata, která jsou stále aktuální. Studenti středních škol by ji mohli využít 

jako materiál pro referáty, ale i pro poučení. Zpočátku při výběru učebnic 

pro didaktickou analýzu mě tato učebnice ani její obsah nijak zvlášť neoslovil. 

Po detailní didaktické analýze jsem změnila názor. Věty jsou velice jednoduše 

napsané. Člověk se neztrácí v řadě symbolů, jak je to patrné u jiných učebnic. 

Jsou tu i závěrečná shrnutí každé kapitoly. A velikým přínosem je i sebehodnocení 

samotného žáka. Může si tak rychle zopakovat to, co se zde naučil, formou několika 

základních otázek. Tento druh úkolů a otázek se může využít i pro hodnocení 

výkonu žáka učitelem nebo může poskytnout hodnotící informaci (zpětnou vazbu). 

Jedná se o typ formativního hodnocení. Může tedy poukázat na klady či nedostatky 

žáka. Cílem je orientace na podporu dalšího efektivního učení žáka. Nabízí radu, 

vedení a poučení zaměřené na zlepšování budoucích výkonů.63 Zde je možné využít 

drobných známek, které se počítají do celkového prospěchu žáka. Učitel je píše 

jinou barvou, aby bylo na první dojem hned patrné, jak si žák vede. Žáci musí 

být o tomto procesu předem informování. Pak je totiž patrné jejich zlepšení 

či zhoršení nejen v prospěchu, ale i případné momentální psychické rozpoložení 

osobnosti žáka. Myslím si, že tento způsob hodnocení je velice žádoucí, vede 

rovněž k další motivaci, zapracování na rozvoji osobnosti žáka a hledání lepších 

cest k výchově a vzdělávání. 

 

 

 

 

 

                                                 
63 BENDL, S., KUCHARSKÁ, A. a kolektiv. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie : 
Skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi. Praha : UK, 2008. ISBN 978-80-7290-366-5 
s. 218 . srov. PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. ISBN 80 – 7178-070-7. s. 356 
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3.3.7 ZÁKLADY MEDIÁLNÍ VÝCHOVY 

 

        1) Základní údaje: 

Autor: Marek Mičienka 

Nakladatelství a vydavatel: Portál 

Rok vydání: 2007 

ISBN: 978-80-7367-315-4 

Počet stran: 296 

Schvalovací doložka učebnic: není 

Tato publikace vznikla v rámci projektu ROZUMĚT MÉDIÍM 

a ve spolupráci s CEMES UK FSV v rámci řešení výzkumného záměru MSM 

0021620841. Jak je zde uvedeno projekt vznikl za spolufinancování Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Jsou tu i uveřejněny mediální partneři 

a jejich loga jako je esf, EU, MŠMT, Partners Czech a CEMES, což je zkratka 

pro Centrum pro mediální studia. 
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2) Potvrzení či vyvrácení vybraných komponentů didaktické vybavenosti 

učebnice či učebního textu 

 

Tabulka 20 - Základy mediální výchovy - Aparát prezentace učiva 
Aparát prezentace učiva 

 ano ne 
Verbální komponenty 
Výkladový prostý text •  
Shrnutí učiva k tématům •  
Doplňující texty – doplňující materiály, citace z pramenů •  
Slovníčky pojmů, cizích slov •  
Obrazové komponenty 
Naukové ilustrace – schematické kresby •  
Fotografie •  
Náčrty, grafické modely •  

 

Jak je z tabulky patrno, učebnice obsahuje všechny vybrané komponenty 

z aparátu prezentace učiva. 

 

Tabulka 21 - Základy mediální výchovy - Aparát řídící učivo 
Aparát řídící učivo 

 ano ne 
Verbální komponenty 
Předmluva = úvod do předmětu či ročníku •  
Otázky a úkoly za lekcí, za tématy •  
Sebehodnocení výkonů žáků  •  
Odkazy na jiné zdroje •  
Obrazové komponenty 
Grafické symboly vyznačující určité části textu •  
Užití zvláštní barvy pro části textu •  
Užití zvláštního písma pro části textu •  

 

 V této tabulce je jasně vidět, že v publikaci nechybí žádný z vybraných 

komponentů aparátu řídícího učivo. 

Tabulka 22 - Základy mediální výchovy - Aparát orientační 
Aparát orientační 

 ano ne 
Obsah učebnice •  
Členění učebnice na tematické bloky •  
Marginálie •  
Rejstřík  • 
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 Tabulka jasně ukazuje, že se v učebnici vyskytují komponenty obsah 

učebnice, členění učebnice na tematické bloky a marginálie. Jediný komponent, 

který v této učebnici chybí, je rejstřík. 

 

3) Uspořádání učebnice či učebního textu, tematizace a pojetí Mediální 

výchovy 

 
 Učebnice začíná obsahem. Ten je rozvržen do velkých tučně napsaných 

tématických bloků, které se dělí na menší kapitoly. Jsou zde uvedena i jména osob, 

které se podílely na zpracování jednotlivých kapitol. 

 

Úvod je psán formou seznámení s výňatkem z výstavy Zlaté časy médií, 

která se konala v Národním muzeu, v časovém rozmezí listopad 2005 – březen 

2006. Stručně je tu pospáno, jaký vliv mají na člověka média i to, že nám přinášejí 

důležité, ale i nepodstatné informace. Vedou k pobavení, uvolnění, nabízejí nám 

témata, abychom mohli konverzovat s jinými lidmi. Tato média mají i další využití, 

jak je zde zmíněno. Novinami se dá zatápět a z televize je možné třeba udělat, 

pokud jste šikovní kutilové, i králikárnu.64 Spíše než jako úvod, označila 

bych tuto část textu jako první kapitolu, která se obsáhle zabývá médii, mediální 

gramotností a mediální výchovou. Mimo jiné se zde lze dočíst i o samotném 

projektu, při kterém vznikla tato publikace. Řešitelem byla Fakulta sociálních věd 

UK.65 Některé texty, jak je zde uvedeno, byly převzaty bez úprav, jiné byly 

doplněny či upraveny, ať už přispěvateli nebo editory samotné knihy. 

 

Dále následuje sdělení, jak správně pracovat s touto učebnicí. 

Zde je popsáno, že k tomuto titulu existuje i CD – ROM, který jsem ovšem neměla 

možnost posoudit, protože ho nebylo možno zapůjčit. Dále jsou zde vyjmenovány 

symboly použité v knize a jejich význam. Jako příklad lze uvést obrázek 

znázorňující čtvereček s malými čtverečky uvnitř. Tento symbol představuje shrnutí 

lekcí, kapitol, ale i témat. 

 

                                                 
64 MIČIENKA, M. a kolektiv. Základy mediální výchovy. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-
315-4. s. 3 
65 UK je zkratka pro použití Univerzita Karlova v Praze 
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Pro učitele jsou v této části textu uvedeny i cíle, co si mají žáci v daném 

obsahu osvojit, a také vazba na další vzdělávací oblasti. 

 Samotný text učebnice je rozčleněn do tematických bloků a menších kapitol. 

Grafické členění je přehledné a společně s využitím grafických symbolů pro úkoly 

a otázky dělá učebnici nejen snadno srozumitelnou, ale i zajímavou, protože aktivně 

zapojuje čtenáře do procesu učení se. Dává nápady a možnosti, jak využít získané 

informace. Pro učitele jsou zde i pracovní listy a náměty na diskuze pro žáky, 

které se mohou stát zajímavou etapu hodiny. Zajímavou součástí je i popis 

vyučovací hodiny, kterou by mohl učitel vést se svými žáky. Učebnice obsahuje 

např. popisy těchto hodin: Dva všední dny, Děti a televize, Reklama reklama 

reklama nebo Mediální seznamka. Co se mi velmi zalíbilo, je slovníček mediálních 

pojmů, který umožňuje rychle vyhledat požadovaný výraz. 

 Samotné průřezové téma Mediální výchova je poslední malou kapitolou 

této učebnice. Je shrnuta na čtyřech stranách. Vychází se zde z Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je tu uvedeno, 

jaká je charakteristika průřezového tématu, jakou má vazbu se vzdělávacími 

oblastmi nebo přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka. Nedílnou 

součástí jsou tematické okruhy průřezového tématu. Přesto se dá říci, že tématu 

Mediální výchova a tématu Média je věnována celá učebnice. 

 

4) Závěrečné zhodnocení práce s ní a využitelnost pro práci žáků či studentů, 

možné náměty a otázky na zlepšení dotyčné učebnice 

 

Při výběru této publikace pro didaktickou analýzu jsem si myslela, 

že je pojata jako klasická učebnice, ale mýlila jsem se. Jedná se více o metodickou 

příručku, o jakýsi návod, jak vést vyučovací hodiny. Může pomoci jak začínajícím, 

tak i zkušených učitelům. Mohou si tak prohloubit a rozšířit rozhled ve své učitelské 

profesi. 

Žákům bych tento titul příliš nedoporučovala. Jediné využití, které pro žáky 

vidím, je zkušební tvorba vyučovací hodiny týkající se průřezového tématu 

Mediální výchova. Tento úkol by bylo možné zadat např. studentům na gymnáziích, 

kteří již mají určité povědomí o základních poznatcích z mediální výchovy a mohou 

tedy připravit zajímavou hodinu pro své mladší kolegy. 
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3.3.8 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VŠECH UČEBNIC 
 

Po provedení didaktické analýzy jsem zjistila, že některé učebnice či učební 

texty nelze takto globálně pojmout. Důvodem je to, že některé tituly se zabývají 

celým průřezovým tématem Mediální výchova, jiné věnují tomuto tématu pouze pár 

stránek. Samozřejmě zde nalezneme i jiné rozdíly než to, kolik prostoru je mediální 

výchově věnováno. Vymezení přesných hranic průřezového tématu Mediální 

výchova je složité, protože se jedná o velmi rozsáhlé téma, zasahující do dalších 

oblastí života i vyučování. Obecně se v mém výzkumu jednalo o učebnice, 

které toto průřezové téma obsahovaly alespoň na několika stranách. 

 

Největším problémem, který nastal při realizaci tohoto výzkumu, bylo to, 

že je velice obtížné sehnat učebnice či učební texty, které by se zabývaly 

vzdělávacím oborem Základy společenských věd na SŠ či G.66 Zde se jedná spíše 

o učebnice konkrétního oboru, který je součástí vzdělávacího oboru Základy 

společenských věd na SŠ či G, ať už by to byla psychologie, sociologie, filozofie, 

právo, etika, ekonomie či antropologie. Proto jsem udělala kompromis a při výběru 

jsem se řídila hlavně průřezovým tématem Mediální výchova, které se začíná 

vyučovat v předmětu Výchova k občanství na prvním stupni základních škol 

a v Občanské výchově na druhém stupni základních škol dle RVP ZV. Základy 

společenských věd mají jen jeden svazek učebnic, pokud nebudeme mluvit 

o speciálně pojatých učebnicích či učebních textech Mediální výchovy. 

 

Všechny mnou vybrané publikace, ať už se jedná o samotné učebnice 

či studijní texty, jsou vydávány v měkkých deskách. Má to své kladné, ale i záporné 

stránky. Tou pozitivní je, že žáci tolik nezatěžují svůj skeletový a svalový aparát 

a neničí si jej. Knížky jsou lehké a snadno manipulovatelné. Negativem je jejich 

krátká životnost. Stačí, aby je žák pravidelně házel do aktovky či do stolku 

v dětském pokoji, kde už jsou nějaké další pomůcky či věci, a rázem se z této 

publikace stane, jak se lidově říká“ salátové vydání“. Proto se pro další generace 

jen stěží zachovají. Otázkou tedy zůstává, co je více ekonomické a ekologické, 

výhodné pro samotné vydavatele, ale také učitele a samozřejmě žáky, zda tyto 

měkké či tvrdé desky. 
                                                 
66 Zkratka SŠ a G znamenají v tomto kontextu - střeních školách a gymnáziích 
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Shrnutí získaných informací ze všech hodnocených učebnic jsem uspořádala 

do tabulek, ve kterých se dá lépe orientovat, než v psaném textu a informace 

tak jsou přehlednější. 

 

Legenda: 

0 – komponent se nevyskytuje 

1 – komponent se vyskytuje  

U - konkrétní název učebnice 

U 1 - Mediální výchova 

U 2 – Výchova k občanství 

U 3 – Dějiny českých medií v datech : Rozhlas – Televize – Mediální právo 

U 4 – Mediální právo 

U 5 – Občanská výchova 7, Rodinná výchova 7 : učebnice pro základní školy 

a víceletá gymnázia 

U 6 – Občanská výchova pro 7. ročník základní školy 

U 7 – Základy mediální výchovy 

 

Tabulka 23 - Shrnutí všech učebnic - Aparát prezentace učiva 

I. Aparát prezentace učiva výskyt komponentů 

verbální komponenty U 1 U 2  U 3  U 4 U 5 U 6 U 7 

výkladový prostý text 1 1 1 1 1 1 1 

shrnutí učiva k tématům 0 1 0 0 1 1 1 
doplňující texty - doplňující materiály, 
citace z pramenů  1 1 1 1 1 1 1 

slovníčky pojmů, cizích slov  0 1 1 1 0 0 1 

obrazové komponenty               

naukové ilustraci - schématické kresby 1 1 0 0 1 1 1 

fotografie 1 1 0 0 1 1 1 

náčrty, grafické modely  1 1 0 0 1 1 1 

celkem 5 7 3 3 6 6 7 
 

Ve všech učebnicích či učebních textech byly obsaženy verbální 

komponenty: výkladový prostý text a doplňující texty – doplňující materiály, citace 
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z pramenů. Ostatní dva verbální komponenty byly zastoupeny ve třech či čtyřech 

případech ze sedmi. Jsou to komponenty shrnutí učiva k tématům, které se vyskytlo 

ve třech učebnicích a jednom učebním textu, a slovníčky pojmů, cizích slov 

obsažené pouze ve dvou učebnicích a dvou učebních textech. 

V některých případech nebylo na škodu, že jeden komponent není obsažen, 

protože by narušil celkový ráz dotyčného učebního textu. Jedná se hlavně 

o komponent shrnutí učiva k tématům v učebním textu Dějiny českých médií 

v datech : Rozhlas – Televize – Mediální právo. 

V podskupině obrazových komponentů zcela chybělo v učebnici a učebním 

textu zastoupení obrazových komponentů, byly to Dějiny českých médií v datech : 

Rozhlas – Televize – Mediální právo a učebnice Mediální právo. V učebnici 

Mediální právo bylo důvodem možná to, že by tyto komponenty mohly narušit 

celkový ráz a uživatel by se mohl v této podskupině i ztratit. Ostatní učebnice 

obsahovaly všechny vybrané obrazové komponenty z aparátu prezentace učiva. 

 
 
Tabulka 24 - Shrnutí všech učebnic - Aparát řídící učení 

II. Aparát řídící učení výskyt komponentů 

verbální komponenty U 1 U 2 U 3 U 4  U 5 U 6 U7 
předmluva = úvod do předmětu či 
ročníku 0 1 1 1 1 1 1 

otázky a úkoly za lekcí, za tématy 1 1 0 0 1 1 1 

sebehodnocení výkonů žáků 0 1 0 0 1 1 1 

odkazy na jiné zdroje 1 1 1 1 1 0 1 

obrazové komponenty               
grafické symboly vyznačující určité části 
textu 1 1 0 0 1 1 1 

užití zvláštní barvy pro části textu 1 1 0 0 1 1 1 

užití zvláštního písma pro části textu 1 1 1 1 1 1 1 

celkem 5 7 3 3 7 6 7 
 

V tabulce aparátu řízení učení je patrné, že verbální komponenty 

jsou zastoupeny různorodě. Nelze jednoznačně říci, který komponent je více 

či méně obsažen ve všech učebnicích. V jednom případě chyběla předmluva – úvod 
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do předmětu či ročníku, jednalo se o učebnici s názvem Mediální výchova. Dalším 

komponentem, který chyběl pouze v jediném titulu, byly odkazy na jiné zdroje. 

Konkrétně nebyly obsaženy v učebnici s názvem Občanská výchova pro 7.ročník 

základní školy. Učebnice či učební text s názvy Dějiny českých médií v datech : 

Rozhlas – Televize – Mediální právo a Mediální právo neobsahovaly otázky a úkoly 

za lekcí, za tématy. Sebehodnocení výkonů žáků chybělo ve dvou učebnicích 

a jednom učebním textu, a to i v titulu s názvem Mediální výchova, Dějiny českých 

médií v datech : Rozhlas – Televize – Mediální právo a Mediální právo. 

 

Jak je vidět v druhé části tabulky, z obrazových komponentů je ve všech 

učebnicích a učebních textech obsažen komponent užití zvláštního písma pro části 

textu. Ve dvou publikacích se nevyskytují komponenty grafické symboly 

vyznačující určité části textu a užití zvláštní barvy pro části textu. Jedná se opět 

o učební text Dějiny českých médií v datech : Rozhlas – Televize – Mediální právo 

a učebnici Mediální právo. 

 

 

Tabulka 25 - Shrnutí všech učebnic - Aparát orientační 

III. Aparát orienta ční výskyt komponentů 

  U 1 U 2 U 3 U 4  U 5 U 6 U7 
obsah učebnice 1 1 1 1 1 1 1 
členění učebnice na tématické bloky 1 1 1 1 1 1 1 
marginálie 1 1 0 0 1 0 1 

rejstřík 0 1 0 1 1 0 0 

celkem 3 4 2 3 4 2 3 
 

Tabulka aparátu orientačního ukazuje, že učebnice obsahují ve všech 

případech komponenty obsah učebnice a členění učebnice na tematické bloky. 

Některé publikace ještě navíc obsahovaly i členění učebnice na kapitoly a lekce. 

Příkladem bych uvedla Výchova k občanství, Občanská výchova 7. Rodinná 

výchova 7: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Komponent marginálie 

se objevil ve čtyřech případech ze sedmi a komponent rejstřík ve třech případech 

ze sedmi. 
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Ze zjištěných výsledků vyplývá, že pouze jedna učebnice splňuje všech 18 

vybraných komponentů. Otázkou ale zůstává, zdali by obsahovala i všech 36 

komponentů. U některých komponentů je možné tolerovat jejich absencí. 

Jsou to komponenty jako např. marginálie. Jiné je to u komponentů, které nám 

pomáhají se rychle orientovat v dané problematice, příkladem uvedu rejstřík. 

Ten by měl být podle mého názoru součástí každé dobré učebnice. 

 

Zjištěné informace mě velmi udivily. Tituly, u kterých jsem 

před provedením didaktické analýzy předpokládala vynikající výsledky, obsahovaly 

vybrané komponenty v menším množství, než ty tituly, u kterých jsem dobré 

výsledky neočekávala. Může to být dáno tím, že autoři a vydavatelé přikládají jinou 

váhu výběru komponentů didaktické vybavenosti učebnic. Otázkou ale zůstává, 

zdali by obstály při zjišťování všech 36 komponent, jak je uvádí profesor J. Průcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 74 - 

 

 

 

4 PLÁN VYUČOVACÍ HODINY 
 
Cíle hodiny 
Žáci se orientují v problematice reklam a umí vyjmenovat druhy médií. 
Téma a obsah hodiny 
Reklama a média  
(etika, nebezpečí pro děti, násilí, stereotypy) 
Formy a metody 
Metody: 
                  - slovní – formou dialogu, diskuse, ústním opakováním vědomostí, vyprávěním            
a vysvětlováním, výkladem, diskuzí, brainstormingem, 
                  - práce s textem - čtení textů z displeje počítače,  
                  - názorné a demonstrační - prezentace,  
                   - metody využívající moderní technické prostředky - televizní výuka, výuka 
podporovaná počítačem, práce s obrazem - nákres reklamy                                                     
Formy: 

- frontální,  
- hromadná výuka,  
- individuální výuka  

Materiály a nutné vybavení 
- vlastní poznámky 
-  prezentace Microsoft Powerpoint s názvem MÉDIA, REKLAMA V MASMÉDIÍCH, 

                                                        klasická X webová media 
- nutné vybavení – počítačová technika 

Vstupní informace – znalosti, dovednosti, postoje 
Znalost- co je reklama, co jsou média, 
Dovednosti -  poznat reklamu, říci příklady, kde ji najdou, uvést kladné a záporné stránky 
reklamy a médií, rozlišit klamavou reklamu, kupovat podle vlastního úsudku, umět odolat 
reklamě, umět vyhledat spotřebitelské testy a pracovat s nimi  
Postoje - sami si ověřit, jak na ně reklama a média působí, jestli je ovlivňují 

 
POSTUP HODINY A ČASOVÁ DOTACE 
 
1. Zahájení – motivace (co udělám, aby se žáci zaměřili na témata hodiny?) 
Debata se studenty, co již vědí o reklamě a mediálním světě, jejich názory na tuto 
problematiku, využití vlastní prezentace. 
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2. Hlavní aktivity (pokyny pro danou aktivitu) 
Činnosti učitele                                                                  Činnosti žáků 
Seznámení s tím, jaké téma se bude probírat. 
Spuštění prezentace – tím si zopakují, co již vědí        Diskuze k dané problematice, tématu. 
o reklamách a médiích.                                                 Naslouchání a zapojení do výkladu, žáci 
                                                                             předkládají své názory, připomínky, postřehy.                                         
                                                                                      Vytvoření vlastní reklamy na určitý         
                                                                                       produkt a její obhajoba.                                  
                                                                                       Vzájemné zhodnocení prací.                                  
                                                                                        Zopakování tématu. 
Zhodnocení práce žáků.                                                          
3. Zpětná vazba (na jaké znalosti, dovednosti a postoje bude zpětná vazba zaměřena?) 
 
Co je to reklama, média, hromadné sdělovací prostředky ve formě pojmové mapy. 

 
4. Má reflexe vyučovací hodiny, poznámky z rozboru hodiny (průběh, silné stránky, slabé 
stránky, náměty pro zlepšení) 
 
Zaměřit se na časové rozplánování hodiny, promyslet si, jak a na co se ptát v průběhu hodiny. 
Správně, srozumitelně a účelně zadat práci. V závěru hodiny ji vyhodnotit a zadat domácí 
úkol. 
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Plán vyučovací hodiny z hlediska přípravy učitele 
 
Datum: XX.X.XXXX - pond ělí 

Třída: 1. ročník SZŠ 

Hodina: 2. hodina 

Učitel: p. Novotná 

 

Téma: Reklama a média 

Cíl hodiny: Žáci se vyznají v problematice reklamy a médií a umí je 

vyjmenovat. 

 

Jednotlivé kroky v hodině + časové rozvržení: 

 
Činnosti učitele Činnosti žáků Čas. rozvrž. 
Zápis do třídní knihy 

Zadání cíle hodiny 

 
Opakování pomocí prezentace 

spojené s diskuzí.              

Výklad nové látky. 

 
 
 
 
Zadání samostatné práce na 

základě nových znalostí. 

 

 
 
Diskuze k danému tématu 

spojená s opakováním. 

 

 
Zhodnocení a zadání úkolu. 
 

 
 
 
Diskuze k dané 

problematice. 

Naslouchání a zapojení 

do výkladu, názory, 

poznámky. 

     

Realizace zadaného úkolu 

(tvorba reklamy). 

 

                                                                                                   
Ukázka vlastní práce a její 

obhajoba spojená 

s opakováním. 

                                                                                                                                                                             
                                                                                                    
 

3 min. 
 
 
15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 
 
10 min. 
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Použité metody: 

dialog, diskuse, ústní opakování vědomostí, vyprávění a vysvětlování, výklad, 

brainstorming, čtení textů z displeje počítače, prezentace,  

televizní výuka, výuka podporovaná počítačem, práce s obrazem - nákres 

reklamy                                                     

 

Pomůcky: 

- vlastní poznámky 

-  prezentace Microsoft Powerpoint s názvem MÉDIA, REKLAMA                            

V MASMÉDIÍCH 

klasická X webová media 

  

nutné vybavení – počítačová technika, křídy, tabule, papíry, sešit, pastelky, 

tužka 

 
Hodnocení: Hodina proběhla dobře. Stadium spuštění prezentace a následná 

diskuze zabrala mnohem více času, než jsem předpokládala. Žáky nejvíce 

bavily ukázky v prezentaci a následná reakcí na ně formou diskuze. Přínosem 

byla samostatná tvorba reklamy žáky. Vzhledem k tomu, že se tato práce 

osvědčila, určitě ji příště zařadím. 
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5 VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ 
 

Pro potřeby výzkumu jsem si stanovila dvě hypotézy, které by měly být buď 

potvrzeny či vyvráceny. 

 

H1:  Učebnice a učební texty obsahují 18 nejpoužívanějších komponentů  

           pro posouzení účelu didaktické vybavenosti učebnic. 

 

Pouze jedna učebnice z celkového počtu hodnocených učebnic obsahovala 

všechny komponenty. Je to učebnice s názvem Výchova k občanství. Ta jako jediná 

má v podtitulu zakomponováno, že vychází z RVP ZV. Hypotéza se tedy 

nepotvrdila. 

 

Nejčastěji chyběl v učebnicích komponent shrnutí učiva k tématům. 

Ten nebyl obsažen ve dvou učebnicích a jednom učebním textu (Mediální výchova, 

Dějiny českých médií v datech : Rozhlas – Televize – Mediální právo a Mediální 

právo). Dalším komponentem, který chyběl ve třech publikacích, 

bylo sebehodnocení výkonů žáků (Mediální výchova, Dějiny českých médií 

v datech : Rozhlas – Televize – Mediální právo a Mediální právo) a také komponent 

slovníčky pojmů a cizích slov (Mediální výchova, Občanská výchova 7, Rodinná 

výchova 7 : učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia a Občanská výchova 

pro 7. ročník základní školy). 

V řídícím aparátu chyběl ve třech případech rejstřík (Mediální výchova, Občanská 

výchova pro 7. ročník základní školy a Základy mediální výchovy). Učebnice 

Mediální výchova ale tento prohřešek kompenzuje tím, že je velice bohatá 

na grafické znázornění, fotografie, užití různých druhů písma a barev v textu. 

Z aparátu řízení učení byly nejvíce zastoupeny grafické komponenty jako užití 

zvláštního písma pro části textu, užití zvláštní barvy pro části textu, výkladový 

prostý text, doplňující texty - doplňující materiály, citace z pramenů. V posledním 

orientačním aparátu všechny učebnice či učební texty měly obsah učebnice 

a členění učebnice na tematické bloky. 
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U některých učebnic a učebních textů příliš nevadilo, že některé 

komponenty chybí. Myslím si, že by jim přesycení komponenty ubralo na jejich 

celistvosti a hůře by se s nimi i pracovalo. Staly by se nepřehledné, složité a obtížně 

uchopitelné pro žáky, tak i pro učitele. 

 

H2:  Učebnice a učební texty hrají stále důležitou roli v dnešní společnosti a jsou 

 stále hojně využívané. 

 

V dnešní době se stále více setkáváme s tím, že učitelé nakopírují žákům 

konkrétní text z odborné literatury či jim sami připraví pracovní listy. Vytvářet 

tyto materiály je ale velice časově náročné. Jiným příkladem může být i náročnost 

vzhledem k požadavkům vyplývajícím z daného cíle vyučovací hodiny. 

 

Učitel by v případě zhotovování pracovních listů neměl zapomínat 

na případné porušování autorských práv. Stejně tak je nutno mít autorská práva 

na paměti při práci s různými audio a videoukázkami, dbát na ně i při práci 

na internetu. O této problematice by měl učitel řádně poučit i žáky a varovat 

je před trestnou činností. 

 

Jiné je to ovšem u začínajících učitelů, ti si nejsou zcela jistí tím, co mají 

žákům předat. Proto více spoléhají na pomoc vycházející právě z řady učebnic. 

Postupem času ale jejich jistota může více stoupat, a pak se i oni často bez učebnice 

obejdou. Při své pedagogické praxi jsem měla mnoho nápadů, které jsem chtěla 

s žáky uskutečnit. Během výuky jsem zjistila, že taková kvanta vědomostí nelze 

do jedné vyučovací hodiny pojmout. Proto i já jsem byla ráda, že se mám o co opřít, 

mít nějaký návod. Nejvíce mně pomáhala již zmiňovaná učebnice, 

ale také metodická příručka pro učitele. 

 

Než jsem začala zpracovávat toto téma, domnívala jsem se, že učebnice 

jsou dnes učiteli i žáky hojně využívány, ale opak byl pravdou. 

 

Druhá hypotéza se nepotvrdila. 
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5.1 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VÝZKUMU 
 

 Před zahájením výzkumu jsem se domnívala, že bude jednodušší provést 

praktickou část didaktické analýzy učebnic. Ukázalo se, že realita je jiná. 

 

Příjemně mě překvapilo, že na našem trhu s knihami stále existuje bohatý 

výběr učebnic, velice zdařile barevně a obrazově sladěných, což je důležité 

pro první dojem. Ještě před několika lety učebnice Občanské výchovy nebyly 

k sehnání nebo byla jejich nabídka jen velice malá. Učebnice samotné na první 

pohled nepřitahovaly pozornost, vzhledově nijak nelákaly. To vedlo k menší 

motivaci pro studium, než by třeba sám obsah zasloužil. Jiné je to pro vzdělávací 

obor Základy společenských věd. Na středních školách není příliš učebnic, 

podle kterých by si žáci mohli osvojovat nové poznatky. Jsou odkázáni  na výklad, 

popř. materiály z nakopírovaných textů, vyhledaných v různé odborné literatuře, 

a pracovních listů. 

 

Musím přiznat, že v průběhu studia a při sbírání podkladů pro tuto práci 

jsem změnila pohled na didaktickou vybavenost učebnic. Poznala jsem, 

do jaké hloubky se dají hodnotit. 
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ZÁVĚR 
 
  Cílem diplomové práce bylo provést didaktickou analýzu učebnic 

používaných ve vzdělávacích předmětech Výchova k občanství, Občanská výchova 

a Základy společenských věd, které obsahovaly průřezové téma Mediální výchova. 

Práce byla rozdělena na dvě části. 

 

V teoretické části jsem se mimo jiné soustředila na pojem didaktická analýza 

učebnic. Jelikož jsem nenašla přesnou definici tohoto slovního spojení, musela jsem 

tento pojem charakterizovat sama. Poukázala jsem i na vymezení definic učebnic. 

Po prostudování odborné literatury jsem zjistila, že existuje velké množství definic, 

proto jsem zařadila pouze dvě, u kterých si myslím, že jsou nejpoužívanější 

a nejvýstižnější. Do této části jsem zakomponovala i nejstarší zdokumentované 

učebnice. V samotném názvu této práce je průřezové téma Mediální výchova, 

proto jsem ho zařadila jako jednu z největších kapitol. V obecné rovině 

jsem pohovořila o průřezových tématech a následně více rozebrala samotné 

průřezové téma Mediální výchova. 

 

Než jsem začala sepisovat tuto práci, měla jsem představu, že učebnice 

jsou stále hodně využívané ve vzdělávacím procesu učení. Ukázalo se, že existují 

dvě pojetí přístupu k práci s učebnicí. Jeden je z pohledu starších, zkušenějších 

učitelů, kteří využívají učebnice spíše sporadicky. Druhý je z hlediska začínajících, 

nedávno vystudovaných učitelů. V jejich rukou učebnice hraje velice důležitou roli 

pro přípravu vyučovací hodiny. Dává jim určitý návod, jak a co mají svým žákům 

a studentům předávat. Samozřejmě i zde se najdou tací, kteří učebnice využívají 

okrajově. Mají plnou hlavu svých vlastních nápadů a zdrojů informací pro přípravu 

vyučovacích hodin.  
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Pro uskutečnění praktické části jsem zvolila část cíleně vybraných titulů, 

zbylé byly vybrány náhodně. Snažila jsem se zhodnotit jen ty komponenty, 

které by měly být nedílnou součástí každé učebnice a učebních textů. 

Některé tituly obsahovaly nespočet grafických a fotografických komponentů. 

Byly vybaveny po stránce názornosti opravdu hojně, jiné byly naopak graficky 

chudé, jednoduché, jednotvárné, na první pohled až nezajímavé. Pravděpodobně 

je to dáno tím, kdo byl u zrodu daných titulů a s kým na jejich utváření 

spolupracoval. 

 

Co se týká vybavenosti učebnic či učebních textů z hlediska obsahu, 

nelze s jistotou tvrdit, která je nejlepší. Každý titul má po stránce poznatků 

a vědomostí své nezastupitelné přednosti. Jinými slovy v jedné publikaci se klade 

větší důraz na seznámení se základními pojmy a v jiných se už tato znalost 

předpokládá. Tyto učebnice pak prohlubují poznatky do hlubších, širších 

souvislostí. Rozdíly ve vybavenosti učebnic mohou být dány také tím, že jsem 

zvolila pro svůj výzkum učebnice pocházející z pestré nabídky různých předmětů 

a určení pro různé školy. Raději budu konkretizovat: Jinak musí být bezesporu 

koncipována učebnice pro výuku na základních školách a jinak na středních školách 

či gymnáziích. Protože se dnes příliš nesetkáme s učebnicemi a učebními texty, 

které jsou určeny výhradně pro gymnaziální vzdělání a obsahují vzdělávací předmět 

Základy společenských věd, musela jsem do této práce zakomponovat a provést 

didaktickou analýzu učebnic i vzdělávacích předmětů Výchova k občanství 

a Občanská výchova. Zvolila jsem proto takové publikace, které obsahují 

již zmíněné průřezové téma Mediální výchova, aby se daly posuzovat z hlediska 

didaktické vybavenosti učebnic. Mým záměrem bylo omezit možnost, že bude 

výsledek zkreslený výběrem učebnic. 

Z provedené didaktické analýzy vyplynulo, že pouze jedna učebnice 

s názvem Výchova k občanství obsahovala 18 komponentů, které jsem v této práci 

hodnotila. Ostatní učebnice měly rozdílné zastoupení posuzovaných komponentů. 

Nejčastěji chyběl v aparátu prezentace učiva komponent shrnutí učiva k tématům, 

ale také slovníčky pojmů, cizích slov V podskupině obrazových komponentů 

se ve dvou případech tyto komponenty nevyskytovaly vůbec. V učebnici Mediální 

právo, ani tak moc nevadilo, že tato podskupina komponentů chybí, 
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protože by mohla narušit celkový ráz této publikace. Uživatel by se tak mohl ztratit 

v množství odborného textu. 

V aparátu řídící učení chyběly různorodé komponenty. V podskupině 

verbálních komponentů nebyl obsažen komponent předmluva, neboli úvod 

do předmětu či ročníku v jedné učebnici. Bylo také pozoruhodné, že jsem se skoro 

v žádné publikaci nesetkala s pojmem předmluva, ale spíše úvod. Zřejmě 

je to otázka jazykové vybavenosti autorů vybraných učebnic či učebních textů. 

Ve dvou učebnicích chyběl komponent otázky a úkoly za lekcí, za tématy. 

Komponent odkazy na jiné zdroje nebyl obsažen v jedné učebnici. V podskupině 

obrazových komponentů chyběly nejčastěji grafické symboly vyznačující určité 

části textu a užití zvláštní barvy pro části textu ve dvou publikacích.  

Nejdůležitější zjištěnou informací je podle mého názoru to, že pouze čtyři 

ze zkoumaných učebnic a učebních textů zahrnují sebehodnocení výkonu žáka. 

Jinými slovy žák si může sám zhodnotit, čeho dosáhl při práci s určitým tématem, 

kapitolou nebo lekcí, kam jej to posunulo. Může si jen tak sám pro sebe říci, 

že tohle už někde četl, slyšel. Proto by bylo do budoucna vhodné vkládat tento 

komponent do všech učebnic, aby žák mohl sám kontrolovat své znalosti, 

např. pomocí testu. 

Ve třetí skupině - Aparát orientační - nebyly nejvíce zastoupeny 

komponenty marginálie a rejstřík. 

Zaskočilo mě, jak velikou časovou náročnost vyžadovala didaktická analýza 

učebnic. 

 

Abych neuváděla jen negativní stránky, poukázala bych na jednu příjemnou 

skutečnost. Zjistila jsem, že na knižním trhu existuje řada zajímavých publikací. 

Dosud jsem se nezabývala tím, kolik učebnic je možné sehnat k problematice 

Mediální výchovy. Občas však bylo i obtížné vybrat jen ty, se kterými jsem později 

provedla již zmíněný výzkum. Dalším přínosem bylo seznámení se s didaktickou 

vybaveností učebnic. Toto zjištění mně poskytlo pevnější půdu pro výběr kvalitních 

učebnic pro pedagogickou činnost. 
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