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Abstrakt  

 Tato diplomová práce se zabývá vývojem učebnic prvopočátečního 

čtení a psaní v českém jazyce, které byly používány na území dnešní České 

republ iky v průběhu 20. století.  Vychází z výč tu metod výuky od počátku do 

současnosti, na ně j  navazuje popisem a hodnocením vě tšiny učebnic 

používaných v minulém století a uvádí životopisy hlavních autorů.  

V závěrech kapitol  i  závěru práce samotné sleduje posun v charakteru 

učebnic i výuky.  
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Abstract 

 This thesis analyses the historical development of Czech elementary 

reading and wri t ing textbooks from 1900 to 1999. It comes from the l isting 

of the elementary reading and writ ing methods from the beginning to the 

present, i t continues with the description and the evaluation of the most of 

textbooks used in the last century and tells the l ife stories of main authors. 

In the conclusions i t  fol lows the changes in the character of the textbooks 

and of the reading education. 
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Úvod 

„Kdo neumí číst , je kulturně slepý.“ 

Václav Příhoda 

 

 Dovednost číst je v současném světě základním způsobem získávání 

informací. Touto dovedností rozumíme nejen rozeznávání písmen a převod 

grafické podoby řeč i  na zvukovou, ale především porozumění smyslu 

čteného textu. Ačkoli se v posledních letech podstatně změnil  poměr 

elektronických a t ištěných textů v neprospěch tradičních médií, čtení 

zůstává jediným způsobem, jak informace dekódovat, a proto je tato 

dovednost podstatným aspektem hned několika klíčových kompetencí 

v základním vzdě lávání (kompetence k učení, komunikativní, k řešení 

problémů,  občanská i pracovní). Dítě  př ichází s j istými kognitivními,  

jazykovými a osobnostními předpoklady, s vlastními zkušenostmi, jež škola 

rozvíjí směrem k funkční gramotnosti, a č tenářská gramotnost je jej í vstupní 

branou. Místem, kde se iniciuje rozvoj čtenářské gramotnosti je hned po 

rodině základní škola, která pro výuku čtení používá různé metodické 

postupy a různé učebnice. 

 Cílem této diplomové práce je zmapovat, porovnat a vyhodnotit 

soubor učebnic elementární výuky čtení a psaní, které byly používány na 

území dnešní České republiky pro výuku českého jazyka v průběhu 20. 

století. Hodnocení učebnic bude provedeno zejména v oblasti zpracování 

metod, využití i lustrací, jej ich korespondence s obsahem, smysluplnosti  

textů a celkového charakteru knihy. Zajímají nás především rozdíly mezi 

učebnicemi pro syntetické a analytické postupy, obsah textů, o němž 

předpokládáme, že bude kopírovat sociokulturní souvislost i doby vzniku 

učebnice, dále odrazy polit ického zř ízení státu a v neposlední řadě  

variabil i ta aktivit , které se v učebnicích objevují.  

První kapitola je věnována metodám výuky čtení a psaní. Ty jsou 

jednak uvedeny v přehledové tabulce dle svého typu (základní dě lení na 

syntetické a analytické postupy je podpořeno historickým soupeřením těchto 

metod př i  prosazování školských reforem zejména na přelomu 20. – 30. let 
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20. století) a dále chronologicky uspořádány podle doby svého vzniku. 

V této kapitole se odchylujeme z časového rámce sledovaného období, 

abychom lépe postihli a pochopil i  návaznost jednotlivých metod případně 

důvody a důsledky jejich vzniku.  

Druhá kapitola uvádí popisy jednotl ivých učebnic čtení a psaní jednak 

z hlediska fyzického vzhledu učebnice a jejích formálních kritérií, dále 

z hlediska postupu výuky, obsahu textů a i lustrací. Tento popis je doplněn 

osobními postřehy k učebním textům, i lustracím č i  metodickým postupům.  

Poslední kapitola se zabývá životními osudy autorů  učebnic 

elementárního čtení a psaní. Osobnost autora se totiž jeví jako určující pro 

charakter učebnice, proto považujeme za vhodné zač lenit životopisy autorů 

jako nedílnou součást této práce. 

 K výběru tématu nás př ivedla kromě osobního zájmu o histori i  a český 

jazyk také vlastní pedagogická praxe a v neposlední řadě  také pří ležitost 

setkat se s učebnicemi z různých období. Uvedený časový úsek (20. století) 

byl vybrán s ohledem na metodickou pestrost, proměnlivost polit ické situace 

i mimořádný posun vývoje vědeckého poznání v oblasti  pedagogiky a 

psychologie. Zajímalo nás, zda a jak se tyto aspekty projevily v podobě 

učebnic, v přístupu k žákovi i  k pedagogům, kteří učebnice používali .  

 Postupovali jsme od vytvoření prvotní verze seznamu učebnic 

používaných ve 20. století takto: Nejprve jsme podle dostupné l i teratury 

doplnil i  seznam učebnic. Poté jsme vytvoř i l i  p řehled metod podle typu a 

metodicky zařadil i  učebnice v přehledu. Největším oříškem se stalo 

zpracování kapitoly o autorech učebnic. Často jsme totiž naráželi na absenci 

informací nebo náhodné shody jmen i př í jmení u méně  známých autorů.  Po 

zpracování chronologického výč tu metod výuky zbývala nejrozsáhlejší část, 

a to popisy a hodnocení jednotl ivých učebnic. 

 Dostupné souhrnné l i teratury pro oblast metod výuky č tení a psaní 

není mnoho. Výchozí publikací se pro nás stala skripta Květoslavy 

Santlerové (1995). Dílčí přehled metod zařazují ve své vysokoškolské 

učebnici i  Zdeněk K ř ivánek a Radka Wildová nebo v metodické pří ručce ke 

slabikář i  z nakladatelství Prodos Hana Mikulenková. Tyto prameny jsme 

doplnil i  informacemi z dobových publikací a č lánků.  
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Cenným zdrojem informací pro vytvoření výchozího seznamu učebnic 

byly katalogy knihoven (zejména Národní pedagogické knihovny 

Komenského v Praze) a taktéž vyhlášky o schválených učebnicích. 

Doplňkové informace jsme získávali  z nemnohých teoretických prací, které 

jsou konkrétně jmenovány v úvodu kapitoly Učebnice čtení a psaní. Životní 

data autorů učebních textů mají několik zdrojů, které většinou závisejí na 

občanském povolání daného autora. Katalogy osobností, seznamy 

významných rodáků  i  muzejní sborníky byly základními prameny této 

kapitoly. Pro informace o výtvarnících pak především Slovník českých a 

slovenských výtvarných umě lců. U dosud žijících č i  nedávno zesnulých 

autorů  byly zajímavým pramenem jej ich vlastní webové prezentace. Př i  

zpracovávání kapitoly o učebnicích jsme pak používali  přímo uvedené 

učebnice, nejčastě j i  v prvních vydáních. Podrobně j i  se o informačních 

zdrojích zmiňujeme v jednotl ivých kapitolách. 

 Př i  zpracovávání dat nás nemile překvapi lo, jak často se v knihovních 

katalozích objevují chybné nebo neúplné údaje. Nezř ídka také komplikovaly 

naši práci dosud nezaznamenané ztráty knihovních jednotek (především 

z řad historických slabikářů).  Přes tyto dí lčí obtíže se domníváme, že se nám 

podař i lo naplnit cíle, které jsme si stanovil i , a že jsme vytvoř i l i  komplexní 

soubor informací a komentářů  k danému tématu. 
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1. Metody výuky čtení a psaní 

Úvod 
 Hledáním nejvhodně jšího, tedy rychlého a efektivního, způsobu jak 

žáky nauč i t  číst a psát, se zabývaly desítky uč i telů v mnoha generacích. 

V průběhu staletí bylo vyvinuto mnoho metod vedoucích k získání základní 

gramotnosti . Vznikaly za různých okolností a jej ich autory byl i různí l idé. 

Některé metody se šíř i ly p řes hranice zemí, kde vznikly, j iné byly využívány 

lokálně. Některé byly používány po deseti letí (i  staletí), další byly 

zavrhovány, aby uvolnily místo j iným, moderně jším a úč inně jším.1 

 Cílem této kapitoly je představit jednotl ivé metody výuky č tení i  

psaní tak, jak v průběhu historie vzdě lávání vznikaly a byly uváděny do 

praxe č i  od nich bylo ustupováno. Zřejmě nejuceleně jší  přehled zavržených i  

dodnes používaných metod publikovala v roce 1995 Kvě toslava Santlerová. 

Akademické práce, které se v posledních patnácti letech věnovaly různě  

podrobným soupisům a dě lením metod výuky čtení a psaní, vycházely právě 

ze studie K. Santlerové, např. Kocmanová, 2005, Forejtová, 2010. I my 

proto navážeme na j í vytvořené tř ídění (viz Tabulka 1), které doplníme o 

další poznatky. Záměrně zahrnujeme do výč tu metod výuky i ty, které 

nebyly přímo používány v námi sledovaném období, protože jejich znalost 

tvůrce nových metod často ovlivňovala, ať j iž nová metoda ze starší 

vycházela, nebo vznikla jako její protiklad. Kromě  historických zařazujeme 

i metody současné (jako např. narativní metodu), jej ichž autoř i  reagují  na 

metody sledovaného období, případně se výuce elementárního čtení a psaní 

věnovali j iž během něho. 

 Jak j iž bylo uvedeno, v základním třídění metod výuky č tení 

používáme systém vytvořený K. Santlerovou (1995). Pro uceleně jší  

představu uvádíme všechny v naší práci zmiňované metody v následující 

tabulce, dále pak zařazujeme charakterist iky jednotl ivých metod. 

 

                                                           
1
 Josef Kubálek (1924) tvrdí, že elementární metody čtení jsou mezinárodně nepřenosné, protože zrcadlí 

systém daného jazyka a pravopisu. Proto považuje za přirozené, že např. v Anglii a Francii převažuje výuka 
čtení analytickými metodami, zatímco pro češtinu jsou podle jeho názoru vhodné spíše metody syntetické. 
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Tabulka 1 – Přehled metod výuky č tení a  psaní2 

 Typ 
metody 

Metoda 
V

ýu
ka

 č
te

n
í 

Syntetické 
metody 

Písmenková metoda 

Hláskovací metoda 

Skriptologická metoda 

Mnemotechnická-skriptologická metoda 

Metoda náslovných hlásek 

Fonomimická metoda 

Metoda normálních slabik 

Fonetická metoda 

Fonická metoda 

Petrákova metoda 

Slabiková souhlásková metoda 

Genetická metoda 

Analytické 
metody 

Jacototova metoda 

Metoda normálních slov (Vogelova metoda) 

Globální metoda (metoda celků) 

Analyticko-
syntetické 
metody 

Zvuková analyticko-syntetická metoda (hlásková analyticko-
syntetická metoda) 

V
ýu

ka
 p

sa
n

í 

 

Kopírovací metoda 

Pauzovací metoda 

Syntetická metoda 

Taktovací metoda 

Fyziologická metoda (americká) 

Psychologicko-fyziologická metoda 

Globální metoda 

Analyticko-syntetická metoda 

A
lt

er
n

at
iv

n
í m

et
o

d
y 

 Waldorfská škola 

Začít spolu 

Metoda Šalvy Amonašviliho 

Sfumato 

Narativní metoda 

                                                           
2
 Pro úplnost musíme dodat, že autorem vlastní metody výuky čtení a psaní byl i významný polyhistor 19. 

století Bernard Bolzano. Metodu zaznamenal jeho žák a životopisec Řehoř (Gregor) Zeithammer a v roce 1849 
vydal pod názvem Slabikář aneb první čítanka pro děti, z níž se mají naučit číst a psát podle nové metody a 
Popis nové výuky čtení a psaní. Obě publikace byly vydány v němčině, proto lze přepokládat, že i uvedená 
metoda byla určena především pro výuku němčiny. Viz Zeithammer 1849. 
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1.1 Výuka čtení 
 Jak j iž bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, považujeme za nezbytné 

zmínit i  metody, které svým vznikem nebo používáním předešly 20. století , 

protože často významně ovlivnily další metodický vývoj. V tabulce pak 

uvádíme č lenění metod podle metodického postupu na syntetické, 

analytické, analyticko – syntetické a alternativní. Vysvě t l íme teď  blíže tyto 

termíny.  

 Syntetické neboli skládací metody jsou založeny na spojování 

jednotl ivých prvků (znaků nebo zvuků, pozdě j i  s lov) do celků (slabik, slov, 

pozdě j i  i  v ět ). Vyznačují se vysokou systematickou uspořádaností. Průcha 

(2009) nazývá přístup, kdy jsou k výuce čtení využívány syntetické metody, 

instruktivní (řízený), na rozdíl od přístupu konstruktivist ického (viz dále 

analytické metody). Syntetické metody jsou závislé na svém poměrně  

náročném logickém principu, převážná část nácviku spočívá v technickém 

zvládnutí mechanismu čtení, které je podmínkou porozumění obsahu. 

Principy syntetických metod využívali k výuce č tení ve svých antických 

školách j iž staří  Řekové a Ř ímané. 

 Analytické neboli rozborné metody, také nazývané „př irozené“, vedou 

k postupnému odhalování jednotl ivých prvků v celcích, z nichž vycházejí - 

t ištěných nebo psaných slovech, případně  i  větách. Tyto metody se vyvinuly 

až v průběhu 19. století . Jsou projevem konstrukt ivistického přístupu a je 

u nich v nejvyšší možné míře akcentována motivace žáka. (Srv. Průcha 

2009, s. 231.) Od samého počátku se totiž žáci setkávají s př iměřenými 

smysluplnými texty, často naučnými, u nichž se předpokládá, že vzbudí 

touhu po odhalení významu napsaného. 

 Analyticko-syntetická metoda důsledně kombinuje analýzu i  syntézu 

ve všech fázích výuky na sluchové i zrakové úrovni. 

 Alternativní metody jsou většinou součástí inovačních výukových 

systémů, které vznikají v různých obdobích (od přelomu 19. a 20. století až 

do současnosti) jako reakce na tradiční školské uspořádání. Jejich působení 

bývá spíše okrajové. 
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1.1.1 Metody vzniklé a používané do roku 1900 
   

Písmenková metoda 

 Tato syntetická metoda bývá také nazývána abecední (Příhoda, 1934) 

nebo slabikovací (Kř ivánek, Wildová, 1998). Jde o vůbec nejstarší metodu 

výuky č tení. V našich zemích byla používána hojně  do r. 1869, kdy tzv. 

Hasnerův zákon (říšský školský zákon z 14. 5. 1869, nazývaný podle 

tehdejšího ministra věcí církevních a vyučování) př ipusti l  metodickou 

svobodu uč i tele, v roce 1872 pak byla úředně zakázána jako zastaralá a 

nevyhovující.  

 Žáci, v prvním období výuky písmenkovou metodou nazývaní 

abecedář i ,  se nejprve uč i l i  označovat písmena jménem, které má tvar 

slabiky. Např . b = „bé“, m = „em“… atd. Toto učení probíhalo ve dvou 

fázích. Nejprve dítě opakovalo názvy písmen po uč i tel i  v abecedním 

pořádku, dokud se je nenauč i lo. Potom se uč i lo pojmenovávat písmena také 

mimo abecední uspořádání. Dů ležitou učební pomůckou byl „kohoutek“ – 

prkénko, na němž byla nalepena tištěná abeceda (malá i velká písmena) 

spolu s příklady slabik a těžších slov a texty základních modliteb. Obrázek 

kohouta žákům př ipomínal nutnost brzy vstávat, aby se vše stihl i nauč i t 3. 

Dalším stupněm bylo č tení slabik, kde žáci, nyní už slabikanti , nejdříve 

jmenovali jednotl ivé prvky slabiky, šeptem je převedli na hlásky a nahlas 

řekli celou slabiku, např. lo = „el – ó - lo“ (srv. Santlerová 1995, s. 7). 

Následovalo skládání slabik ve slova, žák byl nazýván nominarista a četl  

např.  takto kuře = „ká – ů, ku, eř – é, ře, kuře“ Teprve po tomto tzv. 

mechanickém č tení, které Příhoda nazývá „písmenkování“4 se př istupovalo 

k otázce smyslu čtených slov a vět , tedy k tzv. logickému čtení.  

 Nauč i t  se číst písmenkovou metodou bylo velmi náročné, učení bylo 

zdlouhavé a mechanické, vyžadovalo velký výkon v oblast i abstrakce, často 

trvalo i více než dva roky. Opakování slabik bez jakéhokoli smyslu a snaha 

o jej ich mechanické zapamatovávání ně jakou dobu trvaly, ale náročná byla 

zejména logická fáze, během níž bylo třeba odhalit vztah mezi hláskami 

                                                           
3
 Menzel (2000) uvádí kohouta jako vzor píle a moudrosti. (s. 14) 

4
 Příhoda 1934, s. 13 
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a písmeny a významem jejich spojení, tedy pochopit , že např . „ká – ů – eň“ 

znamená kůň . Navíc velká a malá písmena byla zaváděna současně , což 

práci žáků č ini lo ještě náročně jší. Podle Příhody se ke čtení, tedy chápání 

významu čteného, dopracovávali žáci i  př i  používání této metody globálním 

postupem – zapamatováváním obrazů celých slov díky č tení známých písní a 

modliteb. Analýza a syntéza však probíhaly pouze na zrakové úrovni.  

 Navíc tato metoda nebyla schopna vyhovět individuálním rozdílům ve 

schopnostech žáků  (ani k tomu nebyla určena). Výuka probíhala pouze 

hromadně, všichni žáci postupovali jednotným tempem bez ohledu na 

zvládnutí uč iva. Proto se stávalo, že žáci, kteří už zvládal i syntézu a čtení 

slabik a slov, byli nuceni setrvávat u hláskování, ačkoli tuto fázi dávno 

překonali.5 Naopak slabší žáci museli apl ikovat syntézu (t j.  skládat hlásky), 

i  když stěží hláskovali.  

 Za přínos písmenkové metody bylo považováno především její  úspěšné 

používání ve velkých skupinách žáků, které bylo možné vzhledem 

k mechanickému principu metody. Také bývá poukazováno na její 

prospěšnost v souvislosti s výukou pravopisu, protože po mnohonásobném 

opakování si  žáci často pamatoval i správnou podobu slov, aniž by museli  

uplatňovat znalost pravidel pravopisu.6 

 

Hláskovací metoda 

 Se zvyšujícím se zájmem o vzdě lávání, pod nímž si zejména 

v souvislosti s vynálezem knihtisku (1450) musíme především představit  

snahu nauč i t  se číst  a psát, se ojedině le zvýšil i  zájem o efektivitu výuky 

čtení. První snahy o vylepšení písmenkové metody se objevovaly už v 16. 

století. Němec Valentin Ickelsamer (1527) a Čech Beneš Optát (1535) 

jednak navrhovali rozklad slov na hlásky jako přípravu na vlastní č tení a 

dále požadoval i, aby se dítě v úvodu neuč i lo zpamět i  názvy písmen, ale 

přímo názvy hlásek, které tato písmena označují . V období slabikování se 

pak četlo takto: lo = „ l – o, lo“, př i  čtení slov pak např . kuře = „k – u, ku, ř 

– e, ře, kuře“. To velmi zjednoduši lo přechod od technického čtení 

                                                           
5
 Srv. Menzel 2000, s. 14 

6
 Dle Santlerová 1995, s. 8 
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k logickému. V počátečních dobách užívání metody bylo pořadí hlásek př i  

učení taktéž abecední, pozdě j i  se nejprve probíraly samohlásky (cca první 

dva měsíce), pak skupiny souhlásek (do konce 1. pololetí)7. Důvodem byla 

možnost př i  znalosti samohlásek zač ít rovnou nacvičovat slabiky 

s jednotl ivými probranými souhláskami, které se pak žákům lépe 

vyslovovaly. Č tení slabik se pak procvičovalo na slovech i větách pouze 

mechanicky, teprve v posledním měsíci školního roku se kromě techniky 

čtení věnovala pozornost i smyslu přečteného.8 

 

Jacototova metoda (analyticko-syntetická metoda9) 

 Naprosto odlišná od zažitých výukových postupů byla metoda 

francouzského důstojníka a profesora Jeana Josepha Jacotota. Jedná se o 

nejstarší zaznamenanou analytickou metodu výuky vůbec. Jacotot, který j i  

sám označoval jako analyticko-syntet ickou, s ní od roku 1818 uč i l  číst 

dospě lé žáky, jeho metoda se ovšem stala východiskem všem analyt ickým 

metodám a dala impuls k pedagogickému novátorství.  

 Jacotot nejprve vyprávě l  žákům o textu, který budou číst , a hovoř i l  

s nimi na dané téma. Pak j im ukázal a přečetl celou větu, načež oni 

napodobovali jeho čtení, dokud nedokázali vě tu bezpečně rozebrat na 

jednotl ivá slova. Následovaly slabiky a hlásky, rozbor konč i l  pojmenováním 

písmen. Syntéza spočívala v napsání předložené vě ty. Podobný postup byl 

používán v českých bratrských školách.10 

 

Metoda normálních slov (Vogelova metoda) 

 Už ve 40. letech 19. století  v Německu upravi l i  Karel Vogel a Karel 

Seltsam Jacototovu analyt ickou metodu pro potřeby elementární pedagogiky. 

Vybrali z běžně známých slov (většinou podstatných jmen) soubor takových, 

která byla tematicky nosná (viz níže) a zároveň se analýzou celého souboru 

dospě lo k rozpoznání všech hlásek abecedy. 

                                                           
7
 Časové údaje převzaty z Lelek 1901, s. 6 

8
 Tamtéž. 

9
 Křivánek, Wildová 1998, s. 14 

10
 Santlerová 1995, s. 16 
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 Také př i  výuce metodou normálních slov začíná uč i tel motivačním 

vyprávěním, žáci kreslí objekt svého zájmu, mluví o něm, nově  zaváděným 

celkem je však jednotl ivé slovo. Lekce k jednomu slovu končí dalším 

vyprávěním, které mívá mravoučný charakter. Zásoba slov je volena tak, aby 

v průběhu školního roku žáci analýzou dospě l i  k rozpoznání všech písmen 

abecedy.11 Původní myšlenku vybírat slova s ohledem na věcné učení autoř i 

opusti l i  a upřednostnil i  jazykovou stránku výuky. 

 Pro potřeby různých jazyků byly vypracovány různé varianty 

Vogelovy metody, pro český jazyk j i  upravil a o výuku její pomocí usiloval 

Gustav Adolf Lindner (Kniha maličkých, 1880). Vybral 21 normálních slov, 

přípravná cvičení spoč ívala v sluchovém rozboru vět na slova, slabiky a 

hlásky. Př i  vlastním učení bylo žákům slovo předvedeno jako celek napsané 

psacím písmem, posléze rozebrané na písmena. Žáci opisovali jednotl ivé 

části i  celé slovo, ústně  i  písemně pak tvoř i l i  nové slabiky a nová slova. 

Následovalo čtení t ištěné verze slova. 

 

Rostoharova varianta 

 Mihajlo Rostohar, slovinský psycholog působící v 1. polovině 20. 

století kromě Lublaně také v Brně a Praze, vychází z normálních slov, 

používá otevřené slabiky (já, ty, my apod.). Analýza je v tomto případě  

především sluchová, používají se barevná písmena, žáci mj. tvoří modely 

písmen – zde nalézáme paralelu s postupem waldorfské školy i se současnou 

praxí, která akcentuje vnímání tvaru písmen různými smysly.  

 

Mertova varianta 

 František Merta, uč i tel a autor slabikáře Úl (1935 a 1937), vychází 

z jednoslabičných slov, ale na rozdíl od Rostohara užívá uzavřené slabiky 

(úl,  pec, les apod.). Analýza probíhá na sluchové i zrakové úrovni a 

z písmen žáci rovnou skládají nová slova. Neslabikuje se a výuka psaní je 

od čtení oddě lena. 

 

                                                           
11

 Vogel používal 98 normálních slov. (Santlerová 1995, s. 16) 
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Skriptologická metoda12 

 Skriptologická metoda, tzv. čtení psaním, je první z dlouhé řady 

didaktických variant syntetické hláskovací metody, které se v českých 

školách začaly objevovat v poslední čtvrt ině 19. století . Potřeba uč init  

výuku aktraktivně jší  a didakticky propracovaně jší i  výše zmíněný zákaz 

metody písmenkové vedly tvoř ivé české pedagogy právě k propracovávání 

hláskovací metody různými směry.  

 Skriptologická metoda důsledně propojovala čtení písmene s jeho 

psaním. Žáci se zač ínali  uč i t  sluchovou analýzou vět  na slova a slov na 

slabiky, zároveň procvičovali kresbu. Po urč i té době se začali  uč i t  psací 

písmo – uč i tel napsal na tabuli písmeno, žáci je opisovali, vyhledávali atd. 

Po př idání dalších písmen už byly podobným způsobem vyvozovány i 

slabiky. K procvičování čtení i psaní se používala velká psací abeceda, 

teprve pozdě j i  se četlo malé i  velké písmo tiskací. Kubálek (1924) navíc 

uvádí tř i  formy této metody, a sice hláskovací, slabikovací a smíšenou, které 

př i  skriptologickém postupu uplatnily dílčí  principy jmenovaných metod 

(smíšená forma obě kombinovala). 

 

Fonetická metoda 

 Fonetická metoda je další z variant hláskovací metody, byla rozšířena 

především v Německu a jejím základem je napodobování pohybů mluvidel. 

Před vlastním nácvikem čtení žáci napodobovali uč i tele a trénovali přesnou 

výslovnost jednotl ivých hlásek (nejprve samohlásek, pozdě j i  souhlásek).  

 V současné době  se ve své původní podobě už nepoužívá, ale její 

prvky zaznamenáváme hned v několika aktuálních metodách, ať už v níže 

uvedené metodě  fonické nebo v rovněž zde popsané metodě Sfumato.  

 

Fonomimická metoda 

 Fonomimická metoda, také nazývaná metoda normálních hlásek, 

interjekční nebo vokalisační metoda, je rovněž variantou hláskovací metody. 

Vyšla ze samostatných hlásek, které se v l idské řeč i  vyskytují, jako např . 

citoslovce. Propojovala zvuk, obrázek hlásky, gestikulaci a mimiku. Pohyby 

                                                           
12

 Křivánek a Wildová (1998) používají podobně jako Kubálek (1924) termín skriptolegická. 
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se automatizovaly spolu s vytvářením vazby hlásky a písmene. Samostatně 

se u nás tato metoda neuplatnila, ale její prvky se objevovaly ve slabikářích 

užívajících j iné syntetické metody. (Srv. Santlerová 1995, s. 12.) 

 Dodejme, že podobný princip použil už Komenský, když v učebnici  

Orbis Pictus doprovázel přehled písmen nejen obrázky zvířat, ale i 

citoslovci, vyjadřujícími zvuky těchto zvířat. Vyvozovaná hláska byla 

většinou náslovnou13 hláskou uvedeného citoslovce. 

 

Metoda normálních slabik 

 Tato specifická syntetická metoda se objevila ve druhé polovině 19. 

století a je jednou z původních českých metod výuky č tení. Za jejího autora 

je považován Čeněk Holub. Cílem metody bylo překonat obtíže, které 

obvykle vznikají, mají-l i  žáci spojovat jednotl ivé hlásky do slabik a slov. 

Př i  čtení se vychází z návodných obrázků , žáci nejprve „čtou“ obrázky, pak 

říkají slova po slabikách, následuje propojení náslovné slabiky s její psanou 

podobou (používá se hů lkové písmo). Po upevnění grafické podoby slabik 

začínají žáci jednak kombinovat známé slabiky do nových slov, ale také na 

písmena porovnáváním zvukové a grafické podoby.  

 Fáze čtení slabik, která bývá nejobtížně jším krokem př i  výuce 

syntetickými metodami, se pomocí metody normálních slabik skutečně  

značně zjednodušila, avšak jako problematická se ukázala dlouhodobá 

provázanost slabiky s návodným obrázkem, která blokovala porozumění 

nově vytvořeným slovům (podobně jako u výše uvedené mnemotechnicko-

skriptologické metody). Santlerová uvádí příklad: „ lavice; la-vi-ce: lampa, 

vidli čka, cest ička.“14 Tř i  slabiky původního slova, každá je náslovná pro j iné 

slovo zcela odlišného významu. Podle Příhody je tato metoda „celkem 

nevelikým pokrokem př i  srovnání s metodou abecední“15, protože ani tzv. 

normální slabiky nemají v češtině př i rozený význam, a proto u nich 

nemůžeme mluvit o čtení (tedy pochopení smyslu t ištěného textu), ale jen o 

převedení do zvukové podoby. 

                                                           
13

 tj. hláskou, jíž slovo začíná 
14

 Santlerová 1995, s. 13 
15

 Příhoda 1934, s. 15 
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Petrákova metoda16 

 Jan Evangelista Petrák byl podobně  jako Holub jedním ze zapálených 

praktiků, kteří v závěru 19. století nebyli lhostejní k tehdejší metodické 

uniformitě a postavil i  proti ní nejen krit iku, ale také vlastní metodický 

postup17.  Jde o metodu tzv. postupného a kontrolního průvodního čtení, 

nazývanou podle autora učebnice Nová první čítanka, v níž tuto metodu 

v roce 1896 shrnul, ačkoli  v praxi byla zkoušena j iž od roku 1891. Ke čtení 

slouží pouze tiskací abeceda a seznamování s hláskami a písmeny probíhá 

během celého školního roku. Č lánky zásadně souvisejí s věcným uč ivem a 

v č ítance nenajdeme obrázky („… aby takto žáci…užívati mohli čítanky ke 

čtení praktickému, t j. ke čtení výhradně za účelem nabývání myšlenek 

konanému.“ Lelek 1901, s. 9). Používá se technika postupného př ipojování 

písmen s př irozenými zastávkami. Ty jsou v průběhu prvního čtvrt letí po 

každém kroku: 

 j  

 j-í = j í  

 j í-d =jíd 

 j íd-l  = jídl  

 j ídl-o = jídlo, 

ve druhém a třetím č tvrt letí  po každé slabice: 

 j íd 

 j íd-lo = jídlo 

a ve čtvrtém čtvrt letí  vždy po celém slově . Po dočtení slova se navíc ověřuje 

pochopení jeho významu. 

 Někteří Petrákovi současníci př i j ímali  jeho metodu s nedůvěrou, 

vytýkali  j í  nepř i rozenost, okamžité zapojování smyslu čteného vnímali jako 

                                                           
16

 Jan Evangelista Petrák (1837 – 1898) učitel na reálkách a učitelském ústavu, který se po odchodu do penze 
věnoval kritickému zkoumání metod výuky prvopočátečního čtení a psaní. 
17

 „Pěstování holých hlásek a mechanické slepování hlásek ve slabiky a slabik ve slova,…, jest nepopíratelnou 
příčinou, že potřebného spojování prvé vytčených učebních předmětů nijak řádně konati nelze…“ Lelek 1901, 
s. 8 
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pří l iš náročné, podobně jako používání malé i velké tiskací i psací abecedy 

ke psaní. Ti, kdo j i  však v praxi zkoušeli,  byli  nadmíru spokojeni.18 

 

Mnemotechnická-skriptologická metoda 

 Ojedině lá varianta výše zmíněné skriptologické metody se objevila 

v roce 1881 v př ipravovaném Slabikář i  našeho Jarouška (Vincenc 

Bohdanecký), využil  j i  i  Kubálek ve slabikář i  U nás (1921) a v roce 1937 i 

Pavlovský ve slabikář i  S úsměvem! (Viz obr.1, 2, 3 v Obrazové pří loze.) 

 Metoda pracuje s nápovědnými obrázky, které napovídají slovo, 

náslovnou hlásku19 a písmeno. Ke každému písmenu abecedy je tak pro lepší 

zapamatování jeho tvaru a zvuku př i řazen konkrétní obrázek. Např . obrázek 

rostl iny jahodníku ve tvaru „J“, slovo „jahoda“ a náslovná hláska „j“.20 

Metoda se objevila také v upravené variantě , kdy vyvozované písmeno bylo 

pouze součástí nápovědného obrázku. (Pavlovský, 1937; obr. 23) 

 Za nevýhodu může být považována pří l išná provázanost hlásky 

a nápovědného obrázku, která brání porozumění čtenému textu.21  

 

Globální metoda (metoda celků)  

 Metoda, jejímž autorem je belgický lékař Ovide Decroly22, se díky 

Horaci Mannovi koncem 19. století rozšíř i la v USA, v prvních deseti letích 

20. století pak v Rusku, kde byla nazývána metodou „americkou“, a ve 20. – 

30. letech se hojně začala používat také ve střední Evropě.  

 Teoretickými východisky byly Decrolymu celostní přístup, konkrétně  

gestaltpsychologie, a tehdejší objevné výzkumy očních pohybů.  Obojí 

potvrdilo vnímání celků a jej ich smyslu jako nejpř i rozeně jší způsob. 

K převedení těchto teorií do praxe jej pak inspirovalo vzdě lávání 

předškolních dětí  a dětí opožděných v mentálním vývoji.  

 Do českého pedagogického prostředí zasáhla globální metoda až ve 

druhé polovině 20. let 20. století. Jejím velkým zastáncem a propagátorem u 

                                                           
18

 Srv. Lelek 1901, s. 118 - 120 
19

 tj. hlásku, jíž slovo začíná 
20

 Viz Obrazová příloha. 
21

 Srv. Kohoutek 1968, s. 19 
22

 Ovide Decroly (1871 – 1932)  
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nás byl Václav Příhoda (Příhoda, 1934), který se s ní seznámil př i  svém 

studijním pobytu v USA. Nepovažoval j i  ovšem jen za nástroj výuky čtení a 

psaní, ale bral tuto metodu za základ plánované reformy školy jako instituce 

– tak jako je globální vnímání a prožívání světa, má být globální, t j .  

odehrávat se ve smysluplných celcích, i veškeré vyučování. Příhoda nazývá 

tuto metodu též psychologickou, právě  proto, že vychází z nejnově jších 

psychologických poznatků.   Základem metody je smysluplnost čteného 

textu, která sama má být motivací budoucího čtenáře. Zrakem vnímané celky 

předmětů  jsou propojovány s celky sluchovými a t ištěnými grafickými 

obrazy slov. 

 Postup výuky globální metodou je následující: Po tzv. přípravném 

období23, kdy se rozví její smysly, paměť , pozornost, představivost, řeč žáků 

a všeobecně se vzbuzuje zájem o čtení, př ichází období pamětné. Uč i tel  

nahlas opakovaně předčítá vybraný jednoduchý text, který je zároveň 

předložen dítět i  ve vytištěné podobě a doprovázený obrázkem.24 Dítě ví, že 

text je záznamem toho, co slyší, a záměrně  jej pozoruje. Texty jsou 

obměňovány, př i čemž některá slova se opakují. Dítě si během několika 

měsíců  zapamatuje desítky až stovky slov, aniž by rozpoznalo jednotl ivá 

písmena. 

 Následuje období analýzy, k němuž dítě propojením grafického 

a zvukového celku samo dospě je (uč i tel je může upozornit).  Věty analyzuje 

na slova a posléze i na hlásky, u nichž dochází k propojení jednotl ivého 

znaku a zvuku. Kromě nich jsou výsledkem analýzy např.  i  předpony a 

koncovky. K tomuto stádiu docházejí dět i  po různé době , většinou po 1. 

pololetí . Pokud už odhali ly princip, uč i tel j im s analýzou vhodně pomůže. 

Teprve v tomto období nastupuje výuka psaní, které zatím předcházely 

pouze motorické cviky. (Viz kapitolu 1.2) 

 Dalším obdobím výuky je období syntézy, v něm se žáci nejčastě j i  

formou her, doplňovaček, přesmyček apod. učí číst slova složená ze 

                                                           
23

 Názvosloví převzato z Křivánek, Wildová, 1998 
24

 Příhoda sice mluví rovnou o písních a říkankách, Decroly ale zpočátku používal jednotlivé věty a tohoto 
postupu se drželi také čeští autoři učebnic.  (Hamaidová, 1927) 
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známých částí. Výuka se uzavírá obdobím zdokonalování čtení, kdy se 

vylepšuje znalost abecedy a docvičuje se technika čtení obtížně jších slov.  

 Za přednost této metody je považováno25 důsledné lpění na 

smysluplném obsahu čtených textů, které př ispě lo k propojení vyučovacích 

obsahů v jednotl ivých předmětech, a absence abstraktních jazykovědných 

pojmů . Neméně dů ležitým přínosem se ukázalo vzbuzení zájmu rodičů 

i  pedagogů o počáteční čtení. 

 Krit iku si metoda vysloužila26 především za vedení žáků k odhadování 

smyslu čteného, což pozdě j i  vede k chybám ve čtení, dále pro přetěžování 

dětí  v pamětném období, ale také pro bránění v př irozené tendenci k analýze 

před dosažením příslušného období. K nejvýznamně jším odpůrcům nejen 

globální metody, ale i způsobu, jímž byla v Československu prezentována, 

patř i l  Josef Kubálek, který neváhal Příhodu obvinit ze zneužití jména 

Komenského, neznalosti jeho díla a neodůvodněného popření „ jediné 

původní české metody, metody normálních slabik.“27 Kubálek z hlubokého 

přesvědčení o nepřenositelnosti metod výuky z j iných jazyků28 odmítl 

Příhodovu nabídku ke spolupráci a pozdě j i  se domníval,  že Příhodova 

krit ika jím propagované metody normálních slabik má své kořeny právě  

v této neshodě .29 

 Ke globální (celostní) metodě se př iklání hned někol ik směrů 

alternativní pedagogiky (Santlerová 1995, s. 32) a v současné době zažívá 

její používání v českých školách renesanci - je spolu s Kožíškovou 

genetickou metodou v úpravě dr. Vágnerové nejčastě j i  používanou 

alternativou k u nás tradiční níže uvedené analyt icko-syntetické metodě .30  

 

 

                                                           
25

 Viz Santlerová 1995, s. 18 
26

 Tamtéž. 
27

 Kubálek 1933, s. 2 - 3 
28

 Viz pozn. 1. 
29

 Kubálek 1933, s. 16 
30

 Průcha (2009) uvádí jako alternativu k analyticko-syntetické metodě pouze metodu genetickou, správně 
však předpokládá (vznik textu zřejmě značně předešel vydání), že po zavedení RVP zaujmou analytické 
metody významný podíl v praxi. 
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1.1.2 Metody 1. poloviny 20. století 
 

Metoda náslovných hlásek 

 Poslední z řady variant hláskovací metody se objevila až ve druhé 

dekádě  20. století v Jursově Slabikář i  - variantě  B. Př i  učení metodou 

náslovných hlásek žáci vyvozovanou hlásku nejprve sluchově  analyzovali  

jako první hlásku ve slovech. Cvičení byla doprovázena používáním 

obrázků , které napomáhaly vybavení slov (tzv. návodné obrázky).  Postup se 

dobře osvědč i l  u samohlásek, obtížně j i  žáci postupoval i  u souhlásek. 

Z izolovaných náslovných hlásek se pak skládala další slova. 

 Tato metoda byla a dodnes je používána jako součást výuky j inými 

syntetickými metodami, konkrétně ve fázi vyvozování nových hlásek.  

 

Genetická metoda  

 Omezené možnosti  syntetických metod uč i telé v praxi odhalovali stále 

častě j i ,  proto v době, kdy Jursa vylepšil svů j  slabikář použitím obrázků, 

Josef Kožíšek31 už vytvářel vlastní metodický postup. Jeho metoda bývá také 

nazývána zapisovací a je vlastně přechodem mezi syntetickými a 

analytickými metodami, konkrétně předstupněm globální metody.32 Kožíšek 

vyšel z původně biogenetického pravidla, které popisuje opakování vývoje 

celého druhu ve vývoji každého jedince33. Proto jeho postup výuky kopíruje 

historický vývoj písma od kreseb přes symboly až po písmena. 

 Žáci jsou v prvních 5 – 8 týdnech, tzv. období průpravného čtení, 

směřováni k pochopení komunikativní funkce psané řeč i ,  a to hned od 

prvních dnů ve škole, kdy kresbou zaznamenávají své zážitky z prázdnin. 

Dále se setkávají s písmeny, označujícími jména žáků (tzv. písmena 

s uzlíčky, ve kterých je schované jméno dítěte), např . I.  znamená Ivan 

apod., každé dítě ve třídě má př idě lené písmeno (podle jména, v případě  

shody podle pří jmení). Tyto zkratky se kombinují s obrázky a se symboly 

                                                           
31

 Josef Kožíšek (1861 – 1933), český básník a učitel, viz též kapitola 2.1. 
32

 S. Vrána (1934, s. 187) tuto metodu řadí mezi analytické, protože východiskem je záznam myšlenek. 
Podobného názoru je i Příhoda (1934, s. 17), který uvádí, že Kožíšek vychází ze srozumitelných celků, i 
jednotlivá písmena mají u něho význam. Dále sice postupuje synteticky, ale nejde mu o techniku čtení, nýbrž 
o čtení jako výraz myšlení. 
33

 tzv. Hackelovo pravidlo 
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urč i tých sloves. Např. I.  – (obrázek draka).  se přeč te Ivan má draka. Tak 

žáci mohou vzniklé věty snadno číst i  sami zapisovat vlastní myšlenky.  

 V následujícím období se zavádě j í  další písmena, zkratky jsou 

odstraněním „uzlíčků“ postupně t ransformovány v samostatná slova (spojky, 

předložky) a hlásky (Kožíšek používal termín „hlásek“, aby žákům změnu 

př iblíži l  a usnadnil). V této fázi se začne používat klasický syntetický 

postup – hlásky se skládají ve slabiky, nejprve v ty, které mají samostatný 

význam. Výše uvedená věta se v tomto období zapisuje I. MÁ (obrázek  

draka). .  

 Texty se postupně  stávají delší a složitě jší, důraz je kladen na 

porozumění č tenému. S koncem 1. pololetí se žáci seznámí i s tvary psacího 

písma. Jejich osvojení obvykle probíhá díky podobnosti tvarů s písmem 

tiskacím rychle a bez problémů . Teprve v druhém pololetí se žákům 

předkládá malá abeceda a patkové písmo.34 (Postup od hladkého písma 

k patkovému není ani v pozdě jších slabikářích a čítankách z období 1. 

republ iky ojedině lý, můžeme v něm spatřovat nejen vymezení vůč i  

učebnicím z doby Rakouska – Uherska, ale také respektování aktuálních 

výzkumů vnímání ve smyslu grafického zjednodušení stránky. Lze 

předpokládat, že toto zjednodušení fungovalo do j isté míry jako prevence 

tehdy ještě nedefinované specifické poruchy č tení.) 

 

Výuka č tení a psaní ve waldorfských školách 

 Waldorfská pedagogika patří mezi alternativní pedagogické směry, 

první škola, uplatňující tento princip výuky vznikla v roce 1919. Vychází ze 

specifického pojetí dětské psychologie. Výuka probíhá v tzv. epochách, 

které mají rozsah několika týdnů. Důraz je kladen na osobní prožitek př i  

učení, se kterým nelze začít , pokud jedinec vývojově nedospě l  do urč i té 

fáze. (Pokud by tomu tak bylo, nebude učení plnohodnotné, protože 

organismus vydá množství energie na kompenzaci vývojových nedostatků.) 

Výraznými prvky ve waldorfské pedagogice jsou estetické cítění a rozvoj 

morálně-volních vlastností .   

                                                           
34

 srv. Křivánek, Wildová 1998, s. 14 
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 Podobně jako u nás Kožíšek (viz výše genetická metoda), požadoval 

autor waldorfského pedagogického systému Rudolf Steiner, aby dítě př i  

výuce psaní prošlo kulturně  historickou cestu l idstva, tzn. zopakovalo 

postup od obrazu k symbolu. Výuka psaní předchází výuku čtení, klade se 

důraz na rozvoj motoriky. První výuková epocha spočívá právě 

v grafomotorických uvolňovacích cvičeních, tzv. formách, které se nejprve 

vykonávají všemi končetinami a celým tě lem, následně pak pastelem na 

papír.35 Dět i  jsou postupně seznamovány s podobou jednotl ivých písmen. 

Každé písmeno je uvedeno vyprávěním (např. pohádkou). Př i  opakovaném 

poslechu dět i  zdůrazňují vyvozované písmeno pohybem (např.  

podupáváním). Pak podle vzoru uč i tele malují prožitek z vyprávění, postavu 

nebo místo tak, aby vyvozované písmeno bylo náslovným písmenem 

používaného termínu. (Obr. 4 a 5) Obraz se postupně zjednodušuje, až zbude 

tvar požadovaného písmene. To pak dět i  „píší“ celýma rukama do vzduchu, 

na zem, sobě navzájem za záda apod. Dále dět i  píší dané písmeno přes celou 

stránku sešitu A4 a doprovázejí ho dalšími i lustracemi úvodního příběhu. 

Následující stránku pak nalinkují a do vzniklých pásů  vpisují opět 

vyvozované písmeno, tentokrát v menší velikost i. Dět i  se postupně učí  

zjednodušeně  zapisovat obsah hodin, text k zapsání samy formulují,  opisují  

a pak čtou. 

 Po celou dobu je zdůrazňována potřeba propojení intelektuálního 

vývoje, estetičnosti  projevu a praktických dovedností. Písmeno má roli 

jakési oživlé postavy, která propojuje obrázek s vizuálním tvarem písmene. 

Vyprávění příběhu je zároveň motivací k pozdě jšímu č tení. Výuka je 

koncipována jako multisensoriální. Během ranních rytmických cvičení 

(jej ichž úkolem je aktivizovat mysl) je například tvar písmene 

„vypochodováván“ na podlaze. Uvedené postupy mají zaruč i t  vyšší 

jazykovou cit l ivost žáků  a usnadnit  zažití  vztahu zvuku a tvaru písmene. 

 Č tení vyžaduje od dětí specif ické dovednosti – kl idné a tiché sezení, 

soustředěnost atd. Proto př ichází ve waldorfském pedagogickém systému až 

po adaptaci na školní docházku, dokonce až ve 2. ročníku. V 1. ročníku žáci 

čtou jen slova a věty, které sami napíší,  procvičují se sluchové dovednosti , 

                                                           
35

 Santlerová 1995, s. 34 
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pozorovací schopnosti, vyhraňuje se lateralita. Př i  výuce č tení se 

nepoužívají  žádné učebnice.  

 Přípravné dovednosti se prohlubují ve vzájemném souladu. Poslech, 

pozorování, upevňování laterality, prvky emocionální inteligence, to 

všechno je, spolu s nestresujícím prostředím, považováno za základnu, na 

níž pak lze vybudovat čtení. Kromě specifických postupů používají  

pedagogové ve waldorfských školách i prvky metod, které jsou standardně 

používány v běžných školách. 

 

Slabiková souhlásková metoda 

 Tuto ojedině lou metodu představi l ve svém již zmiňovaném slabikář i  

z roku 1937 Josef Pavlovský. Př i  vyvozování slabik nespojuje postupně  

všechny samohlásky s jednou souhláskou, jak to u syntetických metod bývá 

obvyklé (la, le, l i ,  lo, lu), ale jednu samohlásku př ipojuje ke všem 

souhláskám, např. be, ce, če, de, ďe, fe, ge, he atd. Také věty obsahují 

v době nácviku jen jednu samohlásku: Táta má páva. Metoda se neujala, 

jednak ve skutečnosti nebyla výrazně inovativní a např. podle Kohoutka 

byla „…proti  duchu a l ibozvučnosti  českého jazyka.“36 

 

1.2.3 Metody 2. poloviny 20. století 
 

Fonická metoda 

 Jde o metodu dnes široce využívanou zejména v anglicky mluvících 

zemích, kde v podstatě nahradila metodu globální. V první fázi výuky se 

žáci učí názvy písmen celé abecedy a názvy fonémů37, které lze těmito 

písmeny vyjádř i t . Problematickým momentem je fakt, že v angl ickém jazyce 

existuje pro 26 písmen celkem 48 zvuků – některá písmena lze v různých 

slovech vyslovovat různě, také některé skupiny písmen jsou vázány na 

specifickou výslovnost. Nácvik přesné výslovnosti používá techniku výše 

uvedené fonetické metody. Obvykle se učí  jedno písmeno za den. V další 

fázi žáci spojují dvě hlásky dohromady a tvoř í tak jednoduchá slova, 

                                                           
36

 Kohoutek 1968, s. 21 
37

 foném = zvuková jednotka jazyka 
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podobně pak spojují tř i  hlásky, čtyř i  atd. Celý proces trvá př ibl ižně 6 

měsíců . Postupy vyvozování jednotl ivých hlásek jsou podobné jako u 

ostatních metod – používají se návodné obrázky, náslovné hlásky i 

motivační říkadla. 

 

Analyticko-syntetická metoda (zvuková analyticko-syntetická metoda, 

hlásková analyticko-syntetická metoda) 

 Tato metoda kombinující oba až do doby jejího vzniku počátkem 50. 

let 20. století poměrně striktně oddě lované postupy vychází z předpokladu, 

že správně  můžeme č íst jen tehdy, pokud pochopíme hláskovou stavbu slova. 

Lze říci , že jejím průkopníkem u nás byl J. V. Svoboda, který analyticko-

syntetické postupy uplatňoval už ve 40. letech 19. století . Pro světovou 

pedagogiku rozpracoval zásady této metody K. D. Ušinskij. V letech 1951 až 

1990 byla jedinou povolenou metodou výuky č tení v tehdejším 

Československu38. 

 Základem výuky je mluvené slovo (proto zvuková a-s metoda), které 

se dět i  učí analyzovat na slabiky a ty na hlásky. Nové hlásky jsou 

vyvozovány ze slov, zároveň  se dět i  seznamují s písmenem, které hlásku 

reprezentuje, čtou slabiky a slova, obsahující vyvozenou hlásku. Analýza i 

syntéza se používá v každé etapě výuky. 

 Výuka čtení probíhá ve třech etapách. První je etapa jazykové 

přípravy žáků na č tení. Jejím obsahem je fonematická příprava, která 

spočívá v rozeznávání zvuků, nácviku zřetelné výslovnosti,  zvukové analýze 

vět a slov a pochopení vztahu slabik a hlásek. Dále se žáci seznamují se 

souhláskami s, l , m, a p a samohláskami a, e, i , o, u, a to jak dlouhými, tak 

krátkými. Žáci nacvičují  analýzu slabik složených z těchto hlásek a také 

syntézu, opět na slabičné úrovni. Procvičuje se plynulé čtení slabik. 

 Následuje etapa slabičně analytického způsobu č tení. Slabičné čtení je 

krit ickým obdobím této metody. „Právě zde vzniká největší počet budoucích 

špatných čtenářů . Počáteční obtíže př i  nácviku čtení slabik vyplývají 

z rozdílu mezi optickou a akustickou podobou slabiky. Zatímco vyslovená 

slabika je př i rozenou jednotkou řeč i ,  t ištěná slabika je shlukem dvou a více 
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 Usnesení předsednictva ÚV KSČ o učebnicích, 1951 
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písmen.“39 Tato etapa se dě l í  na čtyř i  fáze – čtení otevřených slabik ve 

slovech, čtení zavřených slabik na konci slov, č tení otevřených slabik 

trojpísmenných a slov se skupinou dvou souhlásek uvnitř a nakonec čtení 

slov se slabikotvornými souhláskami, slov s písmenem ě,  se skupinami di, t i , 

ni a se shluky souhlásek. Zdokonaluje se fonematické vnímání, analýza 

a syntéza jsou procvičovány na úrovni slov. Podrobný nácvik je věnován 

identif ikaci slabik ve slovech a hlásek ve slabikách, jej ich počtu a pořadí. 

Postup má eliminovat záměny a přesmykování písmen.  

 Poslední etapou je etapa plynulého čtení slov.40 Technika č tení se 

v tomto období automatizuje, syntéza by mě la probíhat na úrovni slabiky – 

slova. Předpokládá se, že žáci v této etapě budou č íst plynule a 

s porozuměním nejen po slovech a mluvních taktech, ale i  v jednoduchých 

větách včetně  přízvuku a intonace. 

 V dlouhém období, po něž byla tato metoda používána, byla stále 

zdokonalována a propracovávána do nejjemně jších detailů,  je vytvořeno 

velké množství doplňkových matriálů  a jsou s ní podrobně  seznamováni i 

posluchač i  pedagogických fakult. Pro svů j  velmi jednoduchý úvodní 

syntetický postup (syntéza dvou hlásek) je vhodná i pro dět i  s mentální 

retardací. Přesto má i  celou řadu odpůrců , jej ichž nejdůrazně jším 

argumentem bývá výrazné zaměření na technickou stránku č tení 

s pot lačením porozumění č tenému a také nepř irozený postup v úvodní etapě  

výuky, který neodpovídá specifikům psychologického vývoje dítěte. Pokud 

jde o motivaci ke čtení, neshledávají kri t ici analyt icko-syntetickou metodu 

snazší nebo zábavně jší než byla zavržená metoda písmenková. 

 

Metoda Šalvy Amonašvil iho 

 Gruzínský pedagog Šalva Amonašvil i  vypracoval v rámci svého 

systému výuky zvláštní způsob přípravy dětí na zvládnutí písemného 

projevu. Amonašvil i  vyšel z Vygotského teorie, že psaný jazyk má urč i té 

vlastní psychologické zákonitosti, ale jeho mechanismus je principiálně 
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 Santlerová 1993, s. 33 
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 Hřebejková a kol., 1984 
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stejný jako u jazyka mluveného. Svů j  postup Amonašvil i  také úspěšně 

vyzkoušel. 

 Č tyř i  fáze výuky jsou nazývány „tajemství“. První tajemství zahrnuje 

přípravu, kdy se dě t i  učí analýze slov, a to nejprve fixováním jejich zvukové 

podoby, dále pak materializací pomocí dvojbarevných kartiček – v jednou 

hotovém modelu hláskové struktury se pak hlásky odstraňují ,  vyměňují nebo 

přemisťují, dět i  s i vzniklá slova zapisují , př i čemž dosud neznámá písmena 

nahrazují kroužkem.41 Žáci píší celá slova, aniž by znali všechna písmena. S 

př ibývajícím počtem známých písmen se proces čím dál více př ibl ižuje 

skutečnému psaní. 

 Ve druhém tajemství se pracuje s vě tami. Dět i  vymýšlejí věty 

k obrázkům a sestavují je z kartiček, na nichž jsou napsána slova. Postupuje 

se od prvního slova věty k poslední kartičce, která zobrazuje znaménko za 

větou. K modelové větě se následně př idávají další slova nebo se z ní 

naopak ubírají. Vyslovené věty dět i  přepisují (vlastně překreslují obsah 

kartiček) do sešitu. Tímto způsobem se uč í vyjadřovat i svoje zážitky a 

pocity. 

 Třetí tajemství je věnováno uvědomě lému vyprávění. Dět i  jsou vedeny 

k promýšlení mluveného projevu, čemuž opě t napomáhá skládání kartiček do 

vět , které v této fázi j iž tvoří  ucelený obsah. Ústní vyjadřování se tak 

záměrně zpomaluje, vytlačuje emocionální přetlak, který dět i  často vede 

k překotnému a neucelenému mluvenému projevu. Kult ivace ústního 

vyjadřování je tak jakýmsi př i rozeným produktem procesu výuky č tení a 

psaní. 

 Č tvrté tajemství spočívá v technice psaní. Utváření psacích návyků  

není oddě leno od rozvoje řeč i ,  už od „prvního tajemství“ mají dě t i  možnost 

psát tvary, které jsou skutečnou podobou písmen a slov. Pro docvičení 

techniky psaní se používají zvlášť vytvořené pracovní sešity, které kromě 

psaní vět  a slov obsahují doplňovací cvičení, hádanky, sestavování slov 

z daných písmen atd. 
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 Amonašvili tento proces nazývá kvazipsaní. 
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Sfumato 

 Sfumato42 neboli splývavé čtení je jedna z nově jších metod, které 

v českých školách najdeme. V období, kterým se tato práce zabývá, byla 

vytvořena a pokusně aplikována autorkou Márií Navráti lovou zejména 

k nápravě specifické poruchy čtení, v současnosti je používána i k hromadné 

výuce v běžných školách. 

 Jedná se o metodu analyt icko-syntetickou, jejíž princip spočívá 

v důsledném dodržování jednotl ivých kroků postupu, který vychází 

z fyziologie centrální nervové soustavy a smyslových orgánů. Postupuje se 

od zrakového vjemu přes zvuk ke vjemu sluchovému. Opakováním tohoto 

postupu se vytváří  tzv. dynamický stereotyp. 

 Prvním krokem je expozice hlásky, př i  níž se uplatňují pohybové, 

dramatické i výtvarné prvky, č innostní výchova, ale především práce 

s hlasem (barva, výška) a dechem (délka, nádech a výdech, síla). Dlouhá 

zraková expozice, správná intonace hlásek a dostatečný čas k naposlouchání 

hlásky př ispívají  k jejímu lepšímu zapamatování. (Podobně  jako je tomu u 

výše uvedené fonetické metody.)  

 V další fázi, po exponování dostatečného počtu hlásek, př ichází 1. 

stupeň syntézy, kde se ve slabikách nejprve zaměňují samohlásky (so, su, 

sa), posléze i souhlásky (so, lo, mo). Žáci čtou z tabule nebo z čtecí 

dest ičky. Postup intonačního vývoje kopíruje zákonitosti intonace l idské 

řeč i .  Tvoření hlásek a jej ich spojování je maximálně zpomaleno (v počátku 

až 20x), aby zapamatování bylo co nejlepší. K dalšímu kroku se 

nepř istupuje, pokud nebyl dokonale zvládnut krok předchozí. 

 2. stupeň syntézy už pracuje se č tením celých jednoslabičných slov 

(syntéza tří hlásek), v nichž se zaměňuje první, třetí a pak i druhé písmeno, 

čte se s porozuměním, a to jak unisono v celé skupině , tak individuálně .  

 Poslední fází je čtení z učebnice, kde se jednak nacvičuje čtení 

krátkých a dlouhých samohlásek, dvouslabičných slov a pozdě j i  i  celých vět . 

Významná je práce s interpretací přeč teného, kde se uplatňují prvky 

dramatické výchovy. 

                                                           
42

 Název je převzat od malířské techniky tzv. šerosvitu (Leonardo da Vinci), při níž se barvy nemíchají, ale 
v základních odstínech se překrývají ve velmi tenkých vrstvách. 
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 Hojně jsou využívány mezipředmětové vztahy a prožitkové 

(zážitkové) učení, které je motivací nejen pro žáky, ale zároveň by mě lo 

fungovat i jako prevence syndromu vyhoření u pedagogů.  Metoda není 

závislá na speciálních učebnicích, lze j i  využít př i  práci s kterýmkoli typem 

slabikáře, což lze považovat za významnou přednost. 

 

Výuka č tení a psaní ve vzdě lávacím programu Zač ít  spolu 

 Cílem výuky elementárního čtení a psaní v programu Začít  spolu je 

pochopení obou aktivit jako komunikačních nástrojů . Pozadím systému je 

Piagetova teorie morálně kognitivního vývoje. Technika čtení je vyučována 

v kontextu s obsahem čteného, zapojuje se užití vlastního jazyka ke psaní i 

čtení. Celostní přístup propojuje čtení a psaní jako neoddě l i telné kategorie. 

 Výuka podle tohoto systému naplňuje tř i  předpoklady. Za prvé funkce 

čtení a psaní předchází formě , podobně jako ve vývoji jazyka předchází 

potřeba komunikace vzniku jazykových forem. Dalším předpokladem je, že 

celek předchází části, protože jazyk je komplexní jev, jehož vytržené části 

nemají smysluplný obsah. Posledním předpokladem je chápání jazyka jako 

oboustranného procesu dovnitř i  ven. Dítě jazyk jednak tvoří podle vlastních 

pravidel, jednak jej neustále vnímá a podle vnímané skutečnosti usměrňuje 

vlastní práci s jazykem. 

 Př i  výuce se důsledně uplatňují předchozí jazykové zkušenosti žáků . 

Výchozím textem pro výuku je vyprávění, které dět i  uč i tel i  nadiktují . Uč i tel  

vyprávění zaznamená a dět i  jej pak „č tou“. Velmi úč inně je dosaženo toho, 

aby čtený text odrážel zájmy a jazykovou úroveň dětí . Tímto způsobem dět i  

postupně tvoří i  vlastní knihy. Dále jsou používány tzv. vzorové knihy – 

velkoformátové knihy s obrázky a většími písmeny, které jsou vhodné ke 

společnému čtení tak, aby dět i  vidě ly do textu. Díky obrázkům a opakování 

slov v jednoduchých větách si vě tšina žáků alespoň některá slova 

zapamatuje a dokáže je ve větách rozeznat, díky tzv. chorálovému čtení dět i  

f ixují slovosled a nakonec sestavují uč i telem přepisované věty j iž bez 

pomoci obrázků.  

 Silně  akcentovaným momentem je v programu Začí t spolu zachování 

prvotní motivace ke čtení, proto hojně využívá práci s l i teraturou ve všech 
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možných formách – dramatizace, i lustrace, vytváření myšlenkových map, 

tematické propojení s hudbou apod. 

 

1.1.4 Metody 21. století 
 Současné podmínky v českých školách umožňují uč i telům efektivní 

využívání pedagogických znalostí a didaktických dovedností.  Nezř ídka proto 

oprašují metody staré i sto let a př izpůsobují je aktuálním požadavkům. 

Zatím jsme v českém prostředí zaznamenali jedinou zcela novou metodu 

výuky. 

 

Narativní metoda 

 Nejnově jší metodou, která se v českých školách objevila, je tzv. 

narativní metoda Hany Mikulenkové, brněnské uč i telky, která j i  vypracovala 

na základě důkladného krit ického studia předchozích metodických postupů.  

 Základem metody, která je celosvětově využívána zejména př i  

vyučování tzv. naukovým předmětům, je vyprávění příběhu. To má za úkol 

žáky motivovat k práci, poznatky předkládat v souvislostech, aby bylo 

zabezpečeno jejich trvalejší uchování a umožněna okamžitá aplikace. Dět i  

mají  chápat text jako zaznamenání myšlenky. „Chceme, aby se dět i  samy 

chtě ly nauč i t  číst a psát, protože postupně pochopí, že to znamená nauč i t  se 

základním prostředkům dorozumívání…“ (Mikulenková 2005, s. 221) 

 Vlastní proces výuky tedy vychází z potřeby dě tí zaznamenat př íběh 

pro opě tovné vyprávění. Tento záznam probíhá nejprve výtvarnou formou, 

dů ležité však je skutečné znovuvyprávění příběhu – širší slovní zásoba 

poskytuje zázemí pro budoucí č tenářské dovednosti. Záznam příběhu se 

postupně zjednodušuje, objevují se v něm jednotl ivá slova (opět vzpomeňme 

„obrázkové čtení“),  jej ich počet a obtížnost se zvyšují. Dět i  jsou 

povzbuzovány k vyprávění vlastních příběhů , což je dostatečně motivuje ke 

snaze příběh zaznamenat a vyprávět znovu co nejpřesně j i .  

Kromě  č tenářských dovedností se v této metodě výrazně  uplatňují 

dovednosti komunikační, častý verbální projev pomáhá diagnostikovat i  

napravovat případné vady řeč i  a navíc žáci, jak už bylo zmíněno, výrazně 

rozšiřují  svoji slovní zásobu. 
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1.2 Výuka psaní 
 Psaní bylo vždy považováno za nedílnou součást elementárního 

vyučování, vzpomeňme tzv. trivium43, jehož nedílnou součást psaní vždy 

tvoř i lo. Výuka psaní probíhala vě tšinou zároveň se čtením. (Výjimku 

v tomto směru tvoří  postup waldorfské pedagogiky, kde psaní předchází 

čtení i o celý rok – viz níže, a globální metoda, kde naopak čtení výrazně  

předstihuje výuku psaní.)  

 Každá doba kladla na výuku psaní j isté požadavky, které souvisely 

převážně s úrovní pedagogického výzkumu. Zatímco ve druhé polovině  

19. století byla akcentovaným parametrem př i  psaní rychlost, v prvních 

deseti letích 20. století se do popředí dostává plynulý pohyb a jeho 

uvědomě lá správnost.  

 

Kopírovací metoda 

 Jedná se o nejstarší metodu výuky psaní, která byla používána j iž ve 

starověku. Na tabulkách s vyrytými tvary písmen žáci nejprve tyto tvary 

obtahovali  rydlem, dokud si je neosvoji l i . Pak je sami napodobovali rytím 

do voskové tabulky a nakonec psali barvou. 

 Také Jan Amos Komenský tuto metodu zařadil do svého vzdě lávacího 

systému, vyjádř i l  však pochybnost nad účelností omezení pohybu ruky ve 

vyrytých stopách, proto doporučoval předepsat tvary písmen na destičku č i  

tabuli barvou a zbytek plochy pokrýt l inkami.44 Poměrně podrobně se také 

zabýval vhodným psacím náč iním a formáty papíru, na nichž má pozdě j i  

výuka psaní probíhat. Doporučoval začínat od nácviku jednotl ivých tvarů, 

z nichž se písmena skládají, upozornil i  na vliv správného držení psacího 

náč iní , a to už ve fázi psaní křídou na tabulku. Také vyžadoval, aby žáci 

nepsal i mlčky, nýbrž vyslovoval i, co právě píší, což mě lo napomoci 

                                                           
43

 triviální dovednosti – čtení, psaní, počítání, tradiční součást počátečního vzdělávání již od středověku, od 
roku 1774 základ povinného obsahu vzdělání všech dětí. 
44

 Komenský 1960, s. 326. 
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budoucímu čtení. Psaní u Komenského bezprostředně  předchází čtení, 

„neboť není možno č íst, co není napsáno.“45  

 V našich zemích mě l i  od 17. století žáci tabulky s předepsaným 

jedním nebo dvěma řádky písma. Pracovali sami, tvary obtahovali nejprve 

nenamočeným perem, pak teprve inkoustem. Uč i tel písmo pouze hodnoti l, 

případně vedl žákovi ruku. V různých modifikacích se tato metoda používala 

až do 20. století.  

 

Fyziologická metoda (americká) 

 Autor metody Jacob Carstairs vyšel z fyziologických pohybů př i  psaní 

a věnoval se soustavnému svalovému výcviku těch částí tě la, které se př i  

psaní uplatňují (všechny části ruky, oč i ). Pohyby př i  psaní rozliši l  do tří  

skupin, a to na pohyb ramene, pohyb předloktí a ruky a pohyb palce, 

ukazováčku a prostředníčku. Uč i telé sami vymýšleli  uvolňovací cviky a 

dokonce i zař ízení k upevnění správné polohy ruky.46 Z písma bylo vyňato 

19 základních prvků (podobně jako pozdě j i  u Pestalozziho syntetické 

metody), j imž se žáci uč i l i ,  ovšem nikoli  ve smysluplném tvoření písmen a 

slov, nýbrž jednotl ivě.  (Obr. 8) Teprve po zvládnutí těchto jednotl ivých 

částí se př istupovalo ke skládání písmen. Hlavním záměrem bylo nauč i t  žáky 

psát rychlým tempem. 

 

 

Syntetická metoda 

 Jejím autorem je Johann Heinrich Pestalozzi, v Čechách i j inde 

v Evropě  začala ve 2. polovině 19. století nahrazovat metodu kopírovací. 

Metoda svým principem odpovídá syntetickému postupu př i  výuce čtení. 

Žáci nejprve nacvičují části písmen, z nich skládají celá písmena, z písmen 

slova atd.  

 První fází byla tzv. kresebná příprava a nacvičování prvků  písmen, 

obojí kamínkem (hrudkou) na tabulku. Teprve pozdě j i  se př istoupilo k psaní 

perem do systému linek, jej ichž rozestup určoval velikost písma. (Pro tento 

                                                           
45

 Tamtéž, s. 327. 
46

 Známý je např. talantograf, kladkostroj, s jehož pomocí nadlehčoval učitel žákovo předloktí při psaní. 
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účel byla používána i čtvercová síť .) Tvary písmen se však v jednotl ivých 

krajích l iši ly, teprve v roce 1876 bylo komisionelně ustanoveno používání 

jednoho typu písma a byly vydány vzory pro jednotl ivé stupně  škol.  

 Sešity mě ly vytištěné čáry určující sklon písma, používaly se slabší 

a si lně jší tahy (vlasové a stínové). Byla používána pera z různých materiálů .  

 

Taktovací metoda 

 Tato původem francouzská metoda, která se k nám dostala z Německa, 

kde byla hojně používaná na sklonku 19. století, je založena na diktátu a 

rytmizaci psacích úkonů . Všechny dílčí  úkony se konaly na povel uč i tele, 

výhodou metody tedy byla možnost výuky většího množství žáků zároveň. 

Uč i tel  určoval rytmus práce počítáním nebo j inými povely, kromě vlastního 

psaní se taktování týkalo i sezení, namáčení psacího náč iní apod. 

 Nutno podotknout, že tato dri lová metoda se v českých školách 

nerozšíř i la. 

 

Psychologicko-fyziologická metoda 

 Psychologické výzkumy první třetiny 20. století posunuly vývoj 

metodiky psaní směrem k uplatnění individuality. Po 1. světové válce je 

důraz kladen na úhlednost a č i telnost písma, podpora tvorby vlastního 

rukopisu je úředně vyjádřena ministerským výnosem z roku 1926. Reforma 

osnov občanských škol v roce 1935 rovněž požaduje písmo úhledné, ale 

zároveň hbité.47 „Byly zavedeny jednotné sešity, … zmizely tahy stínové 

a vlasové, byly zakázány bř idl icové tabulky. Byla normalizována 

československá latinka.“48 Bohumil Tožička vydal v roce 1927 podrobnou 

Metodiku psaní ve škole obecné a měšťanské, kde nejen př ipravil  osnovy 

pro výuku psaní, ale zabýval se také úlohou písma jako takového, 

hygienickou stránkou psaní i chybami př i  výuce a způsoby hodnocení 

žákovských výkonů v oblasti psaní.  

 

 

                                                           
47

 Srv. Santlerová 1995, s. 27 
48

 tamtéž, s. 28 
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Globální metoda 

 Podobně  jako př i  čtení, i  v oblasti  psaní globalisté vycházejí z celků , 

t j . slov nebo vět . První psanou jednotkou je slovní celek, byť zpočátku 

jednoslabičný. Žáci nenapodobují  napsané tvary, ale pohyb uč i tele, kterého 

sledují. Klíčová je motivace ke psaní, jak uvádí Příhoda: „Globální psaní 

jest výrazem myšlenky.“ (Příhoda 1934, s. 107)  

 Výuka psaní probíhá ve dvou obdobích. První pololetí  1. ročníku 

zaujímá přípravné období, kdy se zejména v hodinách kreslení procvičuje 

hrubá i jemná motorika paže a ruky nejprve ve vzduchu, pozdě j i  s hrudkou 

na tabul i a dále psaním určených tahů hrudkou nebo pastelem na 

nelinkovaném papíře. Vlastní psaní nastupuje po grafomotorickém uvolnění 

až od 2. pololetí  1. ročníku. Většinou se začíná nejkratšími slovy 

(jednopísmennými), počet písmen ve slovech se postupně zvětšuje. Zpočátku 

se píší pouze slova, která začínají malými písmeny, pouze v případě varianty 

aplikující psaní celých vě t se velká písmena používají  od začátku.  

 

Pauzovací metoda 

 Metoda byla uvedena v roce 1937. Žáci pracovali  s předtištěnými 

vzory písmen, které vkládali pod stránku sešitu a obtahovali.  Vzor pak pod 

stránkou posouvali,  dokud j i  nepopsali celou. Pro další procvičování 

obtahovali  už jednou napsané tvary tužkou. Mnohonásobné opakování tvarů 

mě lo zaruč i t  dokonalost žákovského písma. A. Uhlík, F. Černý a 

V. Salzmann vypracovali metodický materiál k uvedené metodě , který byl  

v roce 1937 vydán pod názvem Jak píšeme. 

 

Analyticko-syntetická metoda  

 Mohli  bychom říci,  že analyt icko-syntetická metoda navazuje na 

metodu psychologicko-fyziologickou. Na elementární úrovni není př i  výuce 

touto metodou oddě lené psaní a čtení, jsou vyučovány současně,  protože 

u obojího se jedná o objevování a fixování vztahu tvaru (zvukového nebo 

grafického) s jeho věcným významem. V př ípravném období se různými 

praktickými č innostmi vypracovává jemná motorika ruky, potom př icházejí 

rozcvičovací cviky, dále žáci nacvičují  psaní jednotl ivých prvků  písmen 
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malé psací abecedy, pozdě j i  celá jednotl ivá písmena. Následují  

jednoslabičná slova, dvouslabičná slova atd. Teprve pak př icházejí na řadu 

velká písmena psací abecedy. Využívá se nápodoba, motivace dětskými 

říkadly a básněmi, propojení sluchového, pohybového a zrakového vjemu. 

S postupem času se těžištěm práce ve výuce stává automatizace č inností . 

(Plné automatizace psaní dosahují žáci až ve 4. postupném ročníku.)49 

Akcentovanými vlastnostmi psaného projevu jsou v elementárním stádiu 

č i telnost a úhlednost. 

 

1.3 Shrnutí 
 Žádnou z velkého počtu uvedených metod není možné považovat za 

jedinou správnou, jak ostatně ukazuje celý jej ich vývoj. Mnohé totiž vznikly 

z krit iky metod předchozích nebo jako jejich varianty. Dalším významným 

podnětem pro vznik nových metod byly psychologické výzkumy, které 

v průběhu 20. století prošly bouř l ivým vývojem. Ostatně j iž L. N. Tolstoj 

tvrdil, že „Zkrátka není nejlepší methody. Nejlepší methoda pro urč i tého 

uč i tele je ta, ve které se nejlépe vyzná.“ 50 

 Praxe ukazuje, že každému dítět i  vyhovuje j iná výuková metoda, proto 

se historické soupeření syntetického a analytického přístupu v posledních 

deseti letích transformovalo v tzv. typologický přístup, jehož cílem je použít 

ve výuce co nejvhodně jší metodu pro konkrétní dítě . Odborníci v oboru 

elementární pedagogiky a dětské psychologie tedy přesunují centrum svého 

zájmu od vytvoření ideální metody k zpřesňování diagnostiky žáků a výběru 

vhodných metod pro urč i té žákovské typy. (Srv. Průcha 2009, s. 231.) Tento 

trend však zatím zůstává převážně v teoretické rovině , v praxi se používání 

několika různých metod v jedné skupině žáků uplatňuje zejména 

v jednotl ivých případech reedukace specifických poruch učení. Častě j i  

uč i telé, j imž metodická svoboda dovoluje používat l ibovolné metody 

(většinou je vybírají  podle vlastních zkušeností a dostupného vzdě lávání), 

volí jednu základní metodu, př i čemž pro zpestření výuky zařazují prvky 

                                                           
49

 Srv. Hřebejková 1984, s. 18 
50

 Lelek 1901, s. 1 
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metod j iných včetně alternativních. Záleží pak na jejich zkušenosti a 

didaktické obratnost i , jak úspěšný j imi zvolený postup bude.  

 Se zvyšující se informovaností rodičů a j istým konkurenčním 

prostředím zejména mezi základními školami ve větších městech se také 

v posledním deseti letí projevuje t lak na pestřejší nabídku vzdě lávání – 

některé školy proto nabízejí první třídy s různými metodami výuky čtení a 

nechávají na volbě  rodičů (kteří jsou samozřejmě předem seznamováni 

s přínosy i riziky jednotl ivých metod), do které skupiny chtě j í  své dítě  

zařadit . Domníváme se, že pokud k takové volbě dochází, mě la by být 

konzultována s odborníkem, zejména psychologem, který může posoudit 

vhodnost č i  nevhodnost dané metody pro konkrétní dítě.  (Tento ideální 

postup byl ostatně zmíněn j iž výše.) 

 Rádi bychom však v této souvislosti  zmínil i  ještě jeden aspekt 

související s výběrem vhodné metody výuky obecně. Metodickou volnost 

uč i tele považujeme za dů ležitou součást elementární pedagogiky. V průběhu 

prvních let školní docházky se dítě  potřebuje setkat s pravdivým a 

důvěryhodným př ístupem, a proto je podstatnou složkou uč i telovy profese, 

aby právě v tomto období byl skutečným garantem metody51, j iž př i  výuce 

používá. Neméně dů ležité je toto přesvědčení o platnost i a úč innosti 

používaných metod př i  jednání s rodič i  č i  př i  př ípadné reprezentaci školy.  

 Pokud jde o výuku psaní, směřuje vývoj k postupnému splynutí písma 

tištěného a psaného. Tradiční vázané psací písmo je př i  současné rychlosti  

komunikace často považováno za nedostačující a obtížně č i telné, proto se 

dospě l í  a stále častě j i  i  d ět i  uchylují k psaní t iskacím písmem nebo dokonce 

jen velkými t iskacími písmeny. V anglosaském kulturním prostředí spoč ívá 

výuka psaní j iž mnoho desítek let v nápodobě t ištěného písma, u nás je 

prvním krokem zavedení písma Comenia Script do ověřování a nyní j iž i  do 

standardních školních vzdě lávacích programů. Otázkou ovšem zůstává, zda 

prvky jemné motoriky, tol ik akcentované př i  vázání psacích písmen a 

preciznosti  jej ich tvaru, nehrají  významnou rol i v j iné oblasti vývoje dítě te 

a pokud ano, jaké č innost i by je mě ly nahradit .  

                                                           
51

 Krykorková, H: Autoregulace a metakognice v kontextu psychologie školního učení, s. 12. 
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 V bouř l ivosti diskusí zastánců a odpůrců jednotl ivých metod výuky 

(nejen č tení a psaní) si současnost často nezadá se „zlatou érou metodiky“ -

 obdobím první republiky.  Nesmíme však zapomenout ani na to, že oproti 

historickému úzu se značně rozšiřuje rozsah znalostí a dovedností, které 

charakterizují gramotnost jako takovou. Být gramotný už tot iž neznamená 

jen umět č íst a psát, jako tomu bylo u mnoha generací našich předků . Být 

gramotný znamená vyznat se ve světě , který nás obklopuje, a ten se stává 

čím dál složitě jší.  Jde vlastně  o osvojování systému kulturních vzorců, 

v němž čtení a psaní tvoř í jednu ze součástí.  
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2. Učebnice čtení a psaní 
 Vytvořením historických přehledů používaných slabikářů  a jej ich 

porovnáváním se v naší histori i  nezabývalo mnoho autorů.  Uveďme alespoň 

Naše slabikáře z roku 1927 autorů Kubálka, Hendricha a Šimka nebo studii 

Emanuela Strnada Srovnávací přístup ke studiu slabikářů  z roku 1983, 

z nově jší doby pak skripta Jarmily Wagnerové Vývoj českého slabikáře od 

nejstarších dob do současnosti,  vydaná v letech 1993 a 2001. Vzhledem 

k době jej ich vydání je ovšem jasné, že uvedené prameny nepostihovaly 

námi sledované období, ale jen jeho části, případně se výběrově zabývaly 

jednotl ivými významnými učebnicemi.  

 Ačkoli autoř i  učebnic i tvůrci knihovních katalogů přísně rozlišovali 

mezi učebnicemi prvopočátečního čtení slabikáře (tj. učebnice, jej ichž 

metoda je syntetická nebo v nichž je slabikování př ímo jednou z fází výuky) 

a čítanky (t j. učebnice používající analytickou metodu, zaměřené na obsah 

textů), př ikláníme se k současnému posunutí těchto pojmů , kdy se 

„slabikářem“ rozumí jakákoli učebnice prvopočátečního č tení a „čítankou“ 

pak cvičebnice j iž naučené dovednosti  č íst. 

 

2.1 Učebnice čtení  

2.1.1 Od počátku 20. století do vzniku republiky (1900 – 1918) 
 

1896 - Čí tanka pro školy obecné 

 Nejstarší čítanku v našem výč tu zařazujeme, přestože rokem svého 

vydání nepatří  do sledovaného období. Byla ale vydávána bez větších změn 

každoročně  v letech 1893 až 1898 a používána i  na počátku 20. století .  

Jejími autory jsou Jan Šťastný, Jan Lepař  a Josef Sokol, má rozměry 13,5 x 

20,6 cm a 122 číslovaných stran. Není doplněna žádnými i lustracemi. Výuka 

začíná od malého psacího písma - na stranách 1 – 35 postupně zaváděna 

jednotl ivá písmena od samohlásek (i ,  u, o, a, e, y) přes souhlásky (m, l, v, s, 

d, t , k, b, n, p, z, c, r , h, j ,  š, ž, č , ř , ch, ě , ď,  ť , ň),  slabiky dě,  tě , ně a di, t i ,  

ni, dvojhlásku ou až k písmenům f a g. V celé učebnici není použita 
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l iniatura. Syntéza do otevřených slabik následuje bezprostředně po zavedení 

souhlásek, slabiky jsou propojovány do slov, hranice mezi slabikami ve 

slově je zdůrazněna pomlčkou v úrovni základní l inky. Velmi brzy jsou 

slabiky spojovány do vět,  které ale nezač ínají velkými písmeny, přestože 

jsou ukončeny běžně používanými znaménky. Podobu používání malého 

sacího písma se žáci setkávají pouze s otevřenými slabikami, i když se 

objevují i  slova o čtyřech slabikách. Od strany 36 je používání psacího 

písma zcela opuštěno a objevují se dvě písma nová. Obě jsou tiskací o výšce 

3 mm, jedno rovné a druhé s mírným sklonem doprava. Jejich poměr je na 

jednotl ivých stranách vyrovnaný a texty rozdílné, i když podobného typu. 

Postupně jsou zavedeny uzavřené slabiky, slabikotvorné l, slabiky se 

skupinami souhlásek, slabikotvorné r. Přetrvává dě lení slov po jednotl ivých 

slabikách, dě l ícím znakem je pomlčka. Strany 61 a 62 se vracejí k psacímu 

písmu a zavádě j í  všechna velká psací písmena zároveň. Dále pokračují 

strany s oběma typy tiskacího písma, kde se j iž upouští od optického dě lení 

slov na slabiky a zavádě j í  se velká tiskací písmena. Teprve v tuto chvílí se 

žák setkává se správně napsanými větnými celky.  

 Od strany 67 začíná část nazvaná Č tení poučné. Je rozdě lena na 

několik podkapitol (Dítko doma a ve škole, O tě le a duši, O zvířatech 

čtvernohých, O ptácích, Ještě o některých zvířatech, O rostl inách, O 

nerostech, Čas a jeho rozdíly, O Bohu), jednotl ivé č lánky jsou číslovány a 

mají zvýrazněné nadpisy. Próza a poezie jsou př ibl ižně ve stejném poměru, 

zpočátku verše převažují, zřejmě pro lepší zapamatování. Č ítanku ukončuje 

řešení hádanek a text rakouské národní hymny. 

 

1903 – Slabikář  

 Slabikář vydaný Císařským královským školním knihoskladem poprvé 

už v roce 1898 má 114 číslovaných stran, rozměry 13,7 x 21,3 cm, je vázaný 

v pevných deskách ozdobených i lustrací zobrazující dět i  na cestě do školy.  

Autory textu jsou Alois Frumar a Jan Jursa, autorem všech i lustrací je 

Mikoláš Aleš. U i lustrací se většinou jedná o drobné perokresby používané 

jako návodné obrázky nebo v obrázkovém čtení, výjimečně  jako doprovod 



42 

 

textu. Podle našich zjištění jde o první českou i lustrovanou učebnici čtení 

vůbec. 

 Až do strany 86 včetně  je používáno výhradně psací písmo, a to do 

strany 54 jen malá písmena s pomocnou l iniaturou nebo bez ní. Na stranách 

1 – 7 jsou vyvozena první písmena v pořadí i ,  u, o, a, e, m a y (samohlásky 

včetně délek). Každému je věnována celá stránka, představí se v l iniatuře i  

bez ní, samostatně a v kombinacích s dříve probranými. Zaujala nás izolace, 

hlásky y jako poslední hlásky množného čísla podstatných jmen 

skloňovaných podle vzoru hrad. (Obr. 9) Souhlásky jsou ihned syntetizovány 

do otevřených slabik, ty do dvojslabičných slov a následně do vět . Používají 

se znaménka za vě tami, ale na začátku vět vidíme malá písmena. Na 

stranách 9 – 19 jsou zavedena písmena l ,  s, v, n, p, k, dvojhláska ou, c, t a r . 

Následují  uzavřené slabiky a na stranách 21 – 29 písmena š, d, z, j , b, č,  h a 

ř. Dále je zařazeno slabikotvorné l  a r v dvojpísmenných slabikách, po nich 

ž, ch a slabikotvorné l a r trojpísmenných slabikách. Strana 35 je společně 

věnována písmenům ď, ť  a ň,  strany 36 a 36 slabikám dě , tě, ně a di, t i , ni, 

které se na následující straně objevují v kombinaci s dy, ty, ny. Po slabikách 

vě, bě , pě, mě jsou jako poslední zavedena písmena f a g. Následuje 

procvičování obtížně jších typů slov, jako jsou kombinace otevřené a 

uzavřené slabiky v jednom slově, slabiky se skupinami souhlásek apod. Od 

strany 55 jsou postupně zaváděna velká písmena a to od nejpodobně jších 

malé formě po odlišná. Zajímavostí jsou dva uváděné tvary pro velké psací 

M a N. Tento oddíl končí  na straně 86 přehledem malé i velké psací 

abecedy. Od strany 87 se odvozením od tvarů psacího písma zavádě j í  malá a 

po nich velká tiskací písmena (5 - 13 na jedné stránce). Jsou použity dva 

typy tiskacího písma – na stranách 87 – 97 o šířce 2 mm a výšce 3 mm, na 

stranách 98 – 110 o šířce 1,5 mm a výšce 2 mm. Od strany 96 jsou 

předkládány pouze souvislé texty. Mezi nimi převažují  l idové verše, ale 

nalezneme zde i texty Františka Ladislava Čelakovského, Boženy Štěrbové 

nebo Lva Nikolajeviče Tolstého. Č ítanku uzavírá na straně 109 text 

rakouské národní hymny. 

 Autoř i  sami rozč leni l i  učebnici na 4 části – I. Malá písmena psací, II.  

Velká písmena psací, III.  Písmo tiskací, IV. Č tení poučné a zábavné. 
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V porovnání s předchozí učebnicí vidíme urč i tý posun směrem ke zvýšení 

atraktivity učebnice pomocí obrázků , vstřícnost k žákovi použitím pomocné 

l iniatury, na druhou stranu je příkřejší přechod od psacího písma 

k t iskacímu.  

 

1913 - Lístkový slabikář s nápovědnými obrázky 

 První varianta této učebnice Václava Hrubého vznikla j iž v roce 1905-

06 pro usnadnění a opakování uč iva, ale nebyla tehdy vydána tiskem. 

Učebnici tvoří  31 č íslovaných oboustranných l istů formátu 22,5 x 25 cm, 

úvod autora a 2 stránky metodických pokynů  „pro soukromé vyučování“, na 

konci je zařazen obsah. Vlastní autorovy i lustrace ve formě černobílých 

perokreseb jsou výhradně návodného charakteru. 

 Na l istech 1. – 3. jsou pomocí vlastních návodných obrázků Ivan, 

ucho, Alois, oko, Ema a Outrata) vyvozeny samohlásky a dvojhláska ou.  

Motivační příběhy k jednotl ivým písmenům jsou uvedeny v metodickém 

úvodu Kterak se žáci uč í a opakují.   

Listy 4. – 13. zavádě j í  souhlásky v pořadí m, l , s, v, n, p, k, c, t , r, a to 

přímo v otevřených slabikách, k nimž patří jednotl ivé návodné obrázky.  

Soubor slabik (t iskací i psací varianta) k příslušné hlásce je na přední straně 

l ístku doplněn textem v psacím písmu, někdy na zadní straně l ístku tímtéž 

textem tiskacím52. V textech jsou používána malá i velká písmena i slabiky 

uzavřené. List 14. zavádí uzavřené slabiky an, ol, ok, ov a úl (obrázky 

andě l ,  oltář, okno, ovce a úl), následuje text v psacím písmu. 

Na l istech 15. – 22. jsou zaváděny další souhlásky v pořadí š, d, z, j , b, č, h, 

ř, postup je stejný jako u předchozích (opě t se používají otevřené slabiky) 

jen s tím rozdílem, že pokud je textem opatřena i zadní strana l istu (l isty 15, 

17, 20 a 22), jde o text j iný, než na přední straně. List 23. představuje 

slabiky se slabikotvorným r  (mr, br, tr , hr,  chr, kr, sr – mrkev, brka, trny, 

hrnec, chrpa, krtek, srnec) a l  (vl, sl , ml – vlček, slzy, mlsy). Listy 24. a 25. 

zavádě j í  souhlásky ž a ch, l ist 24. má i zadní stranu. Na l istu 26. nalezneme 

uzavřené slabiky se slabikotvornými souhláskami (vlk, brk, srp, vrch), l isty 

27. – 31. představují  zvláštní případy slabik (dě, tě , ně,  dí,  t i , ni), písmena 
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Zadní stranu mají listy 4, 6, 8 a 11.  
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ď, ň a ť (loď, laň, labuť), f a g, slabiky vě, bě, pě, mě, fě. Kromě l istů 29. a 

30. mají zadní stranu. 

 Používá se malé tiskací i psací písmo, číslovky jsou v textech uváděny 

čísl icemi, u přímé řeč i  nejsou používány uvozovky – není od ostatního textu 

nijak odlišena. Velikost písma se nemění podle postupu výuky, ale v celé 

učebnici  je dodržována ve čtyřech velikostech pro psací písmo (zavádění 

samohlásek, rozpoznávání samohlásek, zavádění slabik a souvislé texty53) a 

ve čtyřech velikostech pro tiskací písmo (zavádění samohlásek, 

rozpoznávání samohlásek, zavádění slabik a texty na zadní straně l istů).  

 Zajímavá jsou slova př i řazená k návodným obrázkům, uváděná 

s malým písmenem na začátku a tečkou za slovem, proto asi Fabiánková 

(1981) mluví v případě Lístkového slabikáře o metodě  normálních slov. 

 Autory textů, v nichž převažuje tematika ze života dětí a zvířat jsou 

kromě Václava Hrubého také Josef Petrák, Josef Nápravník, Ludmila 

Jakubičková a Josef Kožíšek54, využita je i  l idová tvorba.  

 

1913 – Poupata 

 První vydání oblíbené a dlouhodobě užívané učebnice se Josefu 

Kožíškovi podař i lo uskutečnit ještě před vypuknutím 1. světové války, která 

podobným aktivitám nepřála. O to žádaně jší pak se pak Poupata stala po 

vzniku Československé republiky, protože šlo o učebnici jednak 

pedagogicky inovativní, ale také nepropojenou s c. k. režimem. 

 Během svých deseti vydání55 vystřídala čítanka Poupata tř i  i lustrátory, 

ale knihařskou úpravu alespoň zhruba zachovávala po celých více než 35 let 

své existence. Byla vydávána v rozměrech 14 x 21 - 14,5 x 20,3 cm 

v pevných deskách. Rozsah 158 číslovaných stran, které uzavírá obsah, 

dě l ící výuku na pě t částí – Č tení průpravné, Č tení hláskové, Ze světa 

malých, Písmo psané a Babičč in koutek. Uspořádání učebnice bylo změněno 

poté, co byla vydána čítanka Studánka, která převzala úlohu první učebnice 
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 Pokud jsou uváděna návodná slova, jejich velikost odpovídá velikosti souvislých textů. 
54

 Hrubý však v obsahu uvádí jen jejich příjmení. 
5555

 Viz Příloha 1 – Přehled učebnic prvopočátečního čtení. 
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a průpravné i hláskové čtení bylo přesunuto do ní. V Poupatech pak tyto 

části nahradi lo Č tení základních celků  a Č tení synthesí slabik a hlásek.  

 První vydání Poupat bylo schváleno výnosem C. k. ministerstva kultu 

a vyučování ze dne 5. l istopadu 1913 číslo 44090. V oddíle průpravného 

čtení je intenzivní práce s i lustrací, dě t i  tvoří věty o obrázcích, jména 

postav jsou označena písmenem s tečkou F. . A a I jsou vyvozeny jako 

spojky, U a O jako předložky. Hláskové č tení je období, které trvá př ibl ižně  

do konce 1. pololetí . Používá se pouze hů lkové písmo, velká písmena jsou 

zaváděna na stranách 10 – 45 v pořadí M, S, J, V, T, N, L, P, OU, K, Z, D, B, 

R, Č , Š, H, Ž, CH, G a Ř, malá písmena na stranách 46 – 65 v pořadí i ,  u, o, 

c, č , j , k, p, s, š, t, v, z, ž, a, e, y, l , m, n, b, d, r, ř, h, ch, ň, ně, ni , ť, tě, t i , 

ď, dě,  di,  f,  g, vr, vl, bě,  pě, vě, mě. V učebnici  jsou zařazeny vlastivědné 

prvky, a to př ibl ižně v době, kdy jsou vzhledem k průběhu kalendářního 

roku aktuální (např . Mikuláš, s. 33, Vánoce, s. 44). Na stranách 94 – 117 je 

zaváděno psací písmo – zpočátku spolu s pomocnými t iskacími texty a 

l iniaturou, od strany 96 už l iniatura zůstává jen u vzorových tvarů. Babičč in 

koutek je č ítanková část učebnice a nachází se na stranách 118 – 125. 

Používá se zde patkové písmo, č lánky jsou autorské, národní i převzaté 

(anglická čí tanka, Lev Nikolajevič Tolstoj, Ivan Sergejevič Turgeněv a 

další). Rakouská národní hymna je uvedena na straně 92.  

 Učebnice vzbudila mezi uč i telskou veřejností veliké nadšení a stala se 

pro neotřelost svého postupu oblíbenou j iž po svém prvním vydání. „Pozdě j i  

krit ikové vytkli Poupatům užívání hů lkového písma místo t iskacího. Rovněž 

tak se některým nelíbila bri lantní čeština, ve které se neopakovala slova a 

vazby na rozdíl od jednoduchého č lenění vět v l idové a zvláště dětské 

mluvě.“ (Hýblová 2005, s. 56) 

 Druhá varianta Poupat (po vydání Studánky, t j  od roku 1925) má 

uspořádání odlišné, jak už bylo vysvět leno výše. Nepoužívá se j iž hů lkové 

písmo ani velká písmena pro čtení souvislých textů , i  když v úvodu jsou 

opě t zařazeny i lustrace k národním říkadlům. Dět i , které vystupují v první 

části učebnice, jsou představeny v různých č innostech. (Jiřík. Jiřík 

uvazuje.). Rozsah textů se postupně zvě tšuje, jedná se výhradně o prózu. 

Dů ležitou roli zde opět hrají i lustrace, které velmi konkrétně  kopírují  smysl 
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textu. Jsou většinou černo – oranžové, pří ležitostně plošné barevné nebo 

drobné černobílé. V první části (do strany 90) je používáno písmo o výšce 

2,5mm a šířce 2,5 mm. Druhá část (strany 91 – 134) už obsahuje i l idové a 

převzaté texty, hádanky, texty pro čtení v rolích nebo dramatizaci. Používá 

se písmo o výšce 2,5 mm a šířce 2 mm. Babičč in koutek začíná na straně  119 

a končí na straně 134. Dále jsou zařazeny stránky s psacím písmem, i  zde se 

už jedná o souvislé texty. Na stranách 152 – 157 jsou pak umístěny č lánky, 

do nichž jsou nenási lně integrovány seznamy slov k procvičování a podobně 

i  témata k mluvním cvičením.  

 Tato varianta se od původního vydání diametrálně odlišuje, což bylo 

vysvět leno výše. Zjednodušeně můžeme ř íci,  že čítanka Studánka nahradila 

první Poupata, a proto byla vytvořena nová verze slabikáře, která plní 

funkci čítanky.  

 V roce 1914 vyšel metodický průvodce původní čítankou malých 

Poupata nazvaný Počátky čtení, v němž Kožíšek vysvět l i l  a podrobně popsal 

svů j  metodický postup. 

 

1915 – Doma. Slabikář pro města s 60 obrázky částečně barevnými 

 Jedná se o Kubálkův první slabikář . Byl sice v Unii vydán, ale nikdy 

se nedočkal distribuce. Důvody nám nejsou přesně  známy, domníváme se 

však, že neuvedení tohoto slabikáře na trh souviselo s polit ickou a 

ekonomickou situací státu, pro který byly v té době  prioritou výdaje 

související s probíhající válkou. Stal se vzorem slabikářů U nás, vydaných 

pozdě j i  ve 20. letech, a to jak svým uspořádáním, tak pojetím textů a 

i lustrací i výběrem úryvků v čítankové části.  

 

2.1.2 Od vzniku ČSR do vydání zákona o jednotné škole56 (1918 – 1948) 
 

1918 - Slabikář vydání B. Třetí nezměněné vydání. 

 Jména autorů , j imiž jsou Frumar a Jursa, nejsou v tomto vydání 

uvedena, vydavatelem je Školní knihosklad v Praze. Kniha je vázaná v 

                                                           
56

 Zákon o základní úpravě jednotného školství z 21. 4. 1948. 



47 

 

pevných deskách, má rozměry 14,5 x 21,5 cm. Obsahuje 136 číslovaných 

stran, i lustrace Adolfa Kašpara jsou černobílé. 

 Učebnice začíná i lustrací zobrazující správné držení psacího náč iní a 

správné sezení ve školní lavici př i  psaní (s. 2). Na stranách 3 – 4 nacházíme 

celostránkové i lustrace zobrazující městskou rodinu př i  odpoledním 

odpoč inku a výjev z náměstí  malého města. 

 Na stranách 5 – 9 jsou zavedeny samohlásky v pořadí i ,  u, o, a, e v 

malé tiskací i malé psací variantě, a to včetně dlouhých. Psací písmo je 

ukázáno také v l iniatuře, každou hlásku doplňuje motivační obrázek. Strany 

10 – 38 obsahují postupné zavádění souhlásek, písmene y a dvojhlásky ou 

v pořadí m, l, v, s, y, n, p, k, ou, c, t,  r, š, d. Písmena jsou představena 

v malé tiskací i psací variantě , obojí  ve dvou velikostech. Každému písmenu 

je věnována dvoustránka – jedna strana s t iskacím, druhá s psacím písmem. 

Hlásky jsou ihned synteticky propojovány do slabik (do strany 31 

otevřených), a ty do jednoduchých slov a vět.  Věty jsou sice ukončeny 

příslušnými znaménky, ale používá se jen malé písmo. Kromě motivačních 

obrázků se na každé straně objevují v t iskacím textu i návodné kresby, např.  

ke slovesům. Texty v t iskacím a psacím provedení se vždy l iší. 

 Na stranách 38 – 39 jsou zavedeny uzavřené slabiky o třech 

písmenech, uspořádání dvoustrany je totožné s předchozími stranami. Na 

stranách 40 – 43 se zavádě j í  písmena z a j  a procvičují se všechny typy 

slabik, strany 44 – 45 představují slova s kombinací otevřené a uzavřené 

slabiky (posel, matka, košík …). Na stranách 46 – 61 jsou postupně 

zavedena písmena b, č, h, slabikotvorné l  a r  v otevřených slabikách, ř , ch, ž 

a slabikotvorné l  a r  v uzavřených slabikách (vlk, trnka). Na stranách 62 – 

79 jsou zavedeny hlásky a hláskové skupiny f, g, dě , tě, ně , di ,  t i , ni , ď,  ť , ň , 

bě, pě, vě , mě.  Velká písmena v t iskací i  psací variantě jsou v pořadí O, V, 

U, C, Č , CH, G, E, A, N, M, I, J, H, K, S, Š, L, T, F, P, B, R, Ř , Z, Ž 

zaváděna na stranách 80 – 105 v počtu 2-3 písmena na 1 dvoustranu. Stále je 

zachován původní model s levou stránkou tiskacím písmem a pravou 

stránkou psacím písmem. Už ale nalézáme pouze souvislé texty, zpočátku 

kratší (např. přísloví). Velikost textu závisí na jeho množství na stránce. 

Ilustrace se j iž objevují pouze ojedině le jako drobné perokresby. 
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 Č ítanková část učebnice začíná stranou 106, obsahuje souvislé texty 

s nadpisy, poezii i  prózu. Texty jsou l idové i umě lé. Závěr čítankové části 

tvoř í Pohádka o Budulínkovi,  Modlitbička (Andě l í čku mů j  strážníčku) Báseň 

Hra na vojáky a kompletní psací abeceda v malé i velké variantě.  

V obsahu57 (s. 135 – 136) jsou veršované texty označené * a u převzatých 

textů jsou uvedeni autoř i  (nejčastě j i  J. V. Sládek). 

 Vydání z roku 1922 má formát 14,8 x 21 cm, i lustrace jsou 

plnobarevné. Na frontispisu je umístěn portrét TGM. Tentokrát jsou uvedena 

jména autorů včetně Bohumila Tožičky jako autora psacího písma.  Kniha má 

rozsah 128 číslovaných stran, texty a i lustrace se až do strany 107 shodují 

s předchozím vydáním z roku 1918, jen na straně 65 text o praporech 

odpovídá změně státního zř ízení a na straně 106 je ukolébavka s textem „Spi 

synáčku, spi,/zavř i  očka svy!/Pán Bůh bude s tebou spáti ,/andílkové 

kolébati,/spi,  synáčku, spi!“ nahrazena světonázorově  neutrální l idovou 

písní Černé oč i  jděte spát. V čítankové části nově jšího vydání chybí č lánky 

Náš císař pán, Modli tba za císaře, Z bojiště na trůn, Dětská písnička o císař i  

pánu a Následník trůnu, včetně fotografie Františka Josefa I., podobně jako 

ve 20. letech j iž nepř í l iš aktuální texty s vojenskou tematikou Pes na bojišt i,  

Shledání, Vojenský prapor a Jediný muž v domě . Závěr tvoří kromě Pohádky 

o Budulínkovi a několika hádanek text české a slovenské státní hymny. 

 Na této učebnici je znatelná dlouholetá praxe autorů v oblasti  

vytváření elementárních učebnic. Kniha nemá ambice být inovativní, 

v průběhu svých mnoha vydání byla cizelována k metodické přesnosti a 

inovována v oblast i reálií.  

 

1921 – U nás – Slabikář pro města, s četnými obrázky 

 První z řady slabikářů Josefa Kubálka byl schválen výnosem 

ministerstva školství a národní osvěty ze dne 31. května 1921 č . 48799. 

Autorem černobílých i lustrací je Alois Mudruňka, učebnice má formát 15x22 

cm a rozsah 142 stran, zajímavostí jsou pří lohy všité za textem. 

                                                           
57

 Pro úplnost dodejme, že v obsahu je ještě před číslovanými stranami uvedena Rakouská státní hymna. 
Výtisk, který jsme měli možnost prostudovat, však žádnou takovou stranu neobsahoval a ani nenesl známky 
poškození. Domníváme se proto, že uvedená stránka byla po vzniku republiky odstraněna již ve výrobě nebo 
před distribucí. 
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 Úvodní l isty učebnice obsahují  celostránkové i lustrace vhodné 

k rozvoji slovní zásoby, na straně 3 obrázek nadepsaný U Čechů znázorňuje 

rodinu s hrajícími si  dětmi, na straně 4 pak vidíme scénu odchodu do školy 

mladší dět i  se loučí  s rodič i  a nejstarším chlapcem, který má na zádech 

školní brašnu. 

 Na straně 5 se žák setkává se šesti hlavními postavami a jejich jmény 

(Ivan, Ota, Ema, Anička, Lap, Macek), z nichž jsou pomocí náslovných 

hlásek vyvozena písmena I , O, E, A, L a M . Objevuje se i skriptologický 

prvek – postavy jsou znázorněny v polohách odpovídajících tvaru písmen.  

 Na stranách 6 - 10 předkládá autor skupiny písmen58 reprezentujících 

samohlásky (včetně dlouhých) s písmeny m, l  a p (ú je vyvozeno na straně 9 

z obrázku úlu). Ilustrace převažují nad textem, ten je v rozsahu maximálně 5 

řádek písmen o výšce 8 mm. Na stranách 11 – 12 opě t nalézáme 

celostránkové i lustrace – dět i  hrající si v parku a školní třídu s tabulí, na níž 

jsou znázorněny normální slabiky59 se souhláskou m spolu s návodnými 

obrázky. Strana 13 př ináší věty až o čtyřech slovech, slabiky ve slovech jsou 

graficky oddě leny mezerou menší než je mezi slovy, používají  se slova 

výhradně tvořená otevřenými slabikami s písmenem m (zobrazené na 

předchozí straně). Dále je podobný postup jako u m aplikován na slabiky se 

souhláskou l , kde ve větách nalezneme i slova s neznámými slabikami, které 

jsou nahrazeny pomlčkami (v počtu odpovídajícím počtu chybě j ících slabik). 

Obdobně, nyní už s poměrem textu k obrázkům 1:1, jsou vyvozeny slabiky 

s v, n a t . Souhláska k je vyvozována bez i lustrace jako zkratka měny (IVAN  

MÁ  2 K.) 

 Na stranách 20 – 32 jsou vyvozena dvojhláska ou a ostatní hlásky 

v pořadí p, j, s, š, d, h, r , c+č, b, z+ž, ch, od strany 22 jsou užívány i 

uzavřené slabiky, od strany 23 se zavádí slabikotvorné l .  Zároveň mizí 

grafické oddě lování slabik ve slovech, text postupně dosahuje 11 řádek a je 

opatřen nadpisem. Od strany 20 se písmo zmenšuje na 6 mm. 

Strany 33 – 34 př inášejí příběh o plačícím Otovi, který se naučí malá 

písmena, aby si mohl přečíst knihu, od strýčka dostane skládací abecedu a 

                                                           
58

 Do strany 32 je používáno výhradně velké tiskací písmo. 
59

 Normální slabikou rozumí Kubálek otevřenou náslovnou slabiku slova. 
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poskládá vě tu o TGM (Tomáš Masaryk je presidentem. Sláva! Sláva! 

Sláva!).  

 Od strany 35 je velké tiskací písmo používáno jen na nadpisy textů, 

i lustrace ustupují , objevují se jednou za cca 5 stran. Tématy textů jsou 

příběhy ze života dě tí (Pošta s. 41, Konec s. 76 – 77), i  l idové texty. Na 

stranách 42 – 45 se objevuje psací písmo jako součást t iskacího textu, strany 

46 – 77 prezentují texty psané pouze psacím písmem. 

 Č ítanková část zaujímá strany 78 – 126 a je rozdě lena na č tyř i  části 

nazvané podle ročních období (Když padalo l istí, V zimě , Když kvetly 

stromy, Před prázdninami).  Je použito patkové písmo konstantní velikosti , a 

text výrazně převažuje nad i lustracemi, které se objevují j iž jen sporadicky 

a ve vel ikosti do 1,5 cm. Texty jsou národní, převzaté od j iných autorů 

(Karel Jaromír Erben, Josef Václav Sládek, Lev Nikolajevič Tolstoj, Josef 

Kožíšek, Jan Evangelista Petrák a další) i  např. z amerického slabikáře, 

převažuje naučná tematika, pří roda, příběhy ze života. Na straně  124 je 

zařazen celostránkový portrét TGM, následuje Poslední pohádka – 

vyprávění o TGM a text Národní hymna (první dvě sloky písně Kde domov 

mů j) . Strany 127 – 136 představují soubor slabik a slov k nácviku Č t i  každý 

den! a na stranách 137 a 138 pak vidíme přehled tiskacího i psacího písma. 

 Za velký klad této učebnice považujeme její pří lohu se skládací 

abecedou, která žákům umožnila vyzkoušet syntetický postup praktickým 

způsobem. Naopak se domníváme, že grafické oddě lování slabik ve slovech, 

používané na stranách 13 – 22, mohlo oddalovat pochopení smyslu čtených 

slov a podporovat tzv. dvojité čtení60, které je v současnosti považováno za 

chybný postup. Obáváme se také, že poměrně velké množství textu určené 

pro první školní rok nedávalo uč i tel i  mnoho prostoru pro práci s ním. 

 

1924 – Studánka – č ítanka malých 

 Kožíškova v pořadí druhá učebnice, která ale v praxi částečně  

nahradila slabikář Poupata a předcházela používání jeho nového vydání, 

                                                           
60

 Dvojitým čtením se nazývá dvojité snímání téhož slova očním pohybem – poprvé při čtení slabik, podruhé 
při syntezi slabik do slova. 
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vyšla jako vázaná kniha v pevných deskách ve formátu 14,8 x 20,8 cm. Mě la 

125 číslovaných stran, autorem plnobarevných i lustrací byl Richard Lauda. 

 Č ítanka Studánka začíná částí průpravného čtení, kde na stranách 3 – 

5 najdeme pouze i lustrace (říkadla k nim jsou zařazena v čítankové části na 

straně 114 – Sluníčko padá za hory,  Zajíc seče otavu,  Kuřátko dřímá 

v komoře). Ilustrace převažují i  na stranách 6 – 9, kde jsou postupně 

zavedeny samohlásky v pořadí I , U, A, O, Y a E61 a slabiky JA. a JE. jako 

náslovné slabiky slov Janeček a jetelíček. 

 Následuje kapitola nazvaná v obsahu Hláskové čtení, kde se žáci uč í 

číst nejprve všechna velká a pak teprve malá písmena62. Velká písmena jsou 

zaváděna v pořadí M, S, L, N, T, K, J, P, Z, V, B, D, C, R, OU, Č , Š, H, F, Ž, 

CH, Ř (strany 10 – 47). Všechna písmena jsou zaváděna přímo v otevřených 

slabikách a slovech z nich složených, která jsou uspořádána do 

smysluplných celků.  Slabiky jsou oddě lené mezerami menších rozměrů, než 

jsou mezery mezi slovy, u M a S ještě nejsou použita znaménka ve vě tách. U 

písmene V jsou zařazeny uzavřené třípísmenné slabiky (KOS, TAM…), u 

písmene D otevřené třípísmenné slabiky se dvěma sousedícími souhláskami 

(ZLÝ, PSA…) malá pak překvapivě v pořadí odlišném – první skupina hned 

na straně  48 – i , u, o, a,  e, y,  c, č, j , k,  p,  s, š, t , v,  z, a ž – jedná se písmena, 

jej ichž malá varianta je zcela totožná nebo velmi podobná variantě velké. 

Na stranách 50 – 73 pak následují l ,  m, r,  ř, n, d, b, h, ch, t a dále i hláskové 

skupiny t i , tě , s, z, ni, ně, di , dě, vl, sl, pl, vr, tr, dr (slabikotvorné l  a r ), f,  

g, vě, bě , pě , mě. V těchto částech učebnice je používáno tiskací písmo bez 

patek, ve velikostech 10 mm (do s. 9) a 6 mm (s. 10 – 73)63. Ilustrace jsou 

plnobarevné, postupně ustupují množství textu, ale zůstává vždy alespoň  

jedna na dvoustraně.   

 Následuje kapitola věnovaná čtení psacího písma – v psaní je 

souběžně zařazen nácvik psacího písma. Psací písmena jsou řazena různě 

v malých i velkých variantách (i , u, o, a, e, y, M, m, n, N, s, š, J, j , p, U, t,  

d, V, v, l , b, h, H, I , K , k, r , ř,  Z, z, Ž, ž,  C, c, Č ,  č , Ch, ch,  G, g,  O,  E, T, F,  

                                                           
61

 Používají a procvičují se jednak jednotlivá písmena, jednak náslovné hlásky, které jsou barevně odlišené a 
mají tečku. 
62

 Tento postup má souvislost se specifiky Kožíškovy genetické zapisovací metody, viz kapitola 1.1, s. 15. 
63

 Uvádíme velikost velkého písmene. 
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f, P, B, R, Ř, S, Š, L , D , N,  M , A),  zřejmě podle podobnosti jej ich tvarů.  

Psací písmo je vedeno ve dvou vel ikostech, větší písmo se ale objevuje jen 

na prvních dvou stranách kapitoly, která je doprovázena pouze černobílými 

perokresbami. 

 Na straně  96 začíná čítanková část učebnice, nazvaná Č ítanka. Zde je 

použito patkové písmo v jedné vel ikost i (4 mm). Č ítanka obsahuje texty 

vázané i prozaické, národní, Kožíškovy autorské i převzaté (nejčastě j i  od J. 

V. Sládka, B. Němcové, K. J. Erbena, V. Ř íhy nebo J. Karafiáta). 

Č ítankovou část nepravidelně doprovázejí  plnobarevné i lustrace, mezi 

stranami 102 a 103 je v souvislosti s č lánkem O panu presidentovi umístěna 

fotografie prezidenta T. G. Masaryka se dvěma batolaty.  

 Učebnice je určena pro venkovské školy a Kožíškovi velmi záleželo 

na jejím radostném duchu64. Z hlediska současného pohledu na elementární 

výuku je překvapivé umístění snadno zaměnitelných malých písmen d a b do 

těsného sousedství v postupu výuky. Zatímco nyně jší slabikáře umísťují tato 

písmena právě kvů l i  el iminaci záměny do různých období, byla podobnost 

tvarů Kožíškem pravděpodobně považována za usnadňující prvek. Podobně 

jako výše u Kubálka považujeme za sporné grafické oddě lování slabik ve 

slovech ve fázi jej ich nácviku. 

 

1929 - První kniha – č ítanka pro první školní rok obecných škol 

 První kniha manželů Musilových a Václava Příhody byla vydána 

celkem pětkrát, 2. vydání bylo vázané v tenkých deskách, o rozměrech 13 x 

18,3 cm. Ilustrace Oldř icha Cihelky jsou výhradně černobílé perokresby, 

vycházejí z textu a poměrně přesně  jej vystihují .  

 Na stranách 3 – 7 nacházíme říkadla - písňové texty s častým 

opakováním frází (Chyti l i  jsme kohouta, Zlaté posvícení), hádanky a 

rytmické říkadlo Nedě le. Od strany 8 jsou uváděny, a v knize převažují , 

prozaické texty. První z nich (Dobré j i t ro!) obsahuje většinu slov použitých 

v předchozích verších (kohout, maminka, umyje, tatínek, nedě le). Většina 

                                                           
64

 Klímová uvádí citáty z Kožíškových dopisů Laudovi: „…Prosím Vás, Mistře, kde možno a jak možno, volte 
motivy veselé!“, „Tohle nemá být kniha moudrosti ani mravoučný sborník, nýbrž knížka nevinného veselí a 
dětské radosti.“ (Klímová 2005, s. 64) 
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textů má pohádkový charakter, jedná se i o č lánky o rozsahu několika stran. 

Zařazeny jsou národní pohádky české, anglické, ruské i ukrajinské, kromě  

nich úryvky z dí la J. V. Sládka a příběhy ze života dětí (Jak Jiřík nesl koš,  

Jeník na kole). Č ítanku uzavírá báseň  K. V. Raise Otč ina.  

 Vel ikost písmen je konstantní, od počátku jsou používána i  všechna 

oddě lovací znaménka včetně uvozovek. Zcela jasně zde vystupuje významná 

úloha motivace, s níž globální metoda pracuje, když předpokládá, že žáci se 

touží dozvědět, co je v knize napsáno. Za velmi vhodné považujeme 

nenási lné umísťování i lustrací nepravidelně  (zejména u delších textů) tak, 

aby nerušily vizuální dojem ze stránky, ale vhodně doprovodi ly nebo 

předě l i ly text. První kniha byla spolu s čí tankami Dět i  a Sluníčko používána 

v reformních pokusných školách.  

 

1930 – Naše zlatá kniha. 

 Učebnice určená jako doplňkový materiál k Musilově První knize je 

dílem Josefa Zimermana a vyšla ve Státním nakladatelství v Praze a 

černobílými perokresbami Boženy Solarové. K používání byla schválena 

výnosy MŠNAO z 2. června 1930 Č . j . 29.226 – I – 30 a z 22 června, č . j . 

105.772 – 30 – I.  

 Nejednalo se o klasickou knihu se hřbetem, ale desky o rozměrech 

13,5 x 19 opatřené chlopněmi, ty chrání volné l isty se 118 číslovanými 

stranami. Na jednotl ivých stránkách jsou drobnými arabskými čísl icemi 

označeny související stránky v První knize. Není proto divu, že slovní 

zásoba a tematika se u obou učebnic téměř  shodují . Za každým textem jsou 

pod čarou na stránce uvedena nová slova, u hádanek se bezprostředně uvádí 

jej ich řešení. Texty jsou autorské, u dvou (s. 52 a 54) je uvedena inspirace 

B. Němcovou, respektive K. J. Erbenem. Ilustrace jsou nepravidelně 

rozmístěné a vždy zobrazují obsah konkrétního textu. 

 Za zmínku snad stojí fakt, že exemplář, který jsme mě l i  možnost 

prostudovat, byl v hned v září 1930 věnován autorem „Dárci 

nejradostně jších chvil našim dětem panu univ, doc. dru Václ. Příhodovi 

v srdečné úctě.“ (Zimerman 1930, přední předsádka) 
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1935 - Úl. Cvičebnice č tení pro žáky prvního postupného ročníku 

obecných škol. 

 První vydání učebnice užívající metodu normálních slov vytvořené 

Františkem Mertou pochází z roku 1935, vydavatelem byla Československá 

grafická unie A. s., povolení MŠANO je datováno 18. 4. 1935, č. 42.968/35-

I/1, cena byla 6 Kč .  Jedná se o vázanou knihu v pevných deskách, formátu 

14x20 cm, obsahující 92 číslovaných stran. Ilustrace Antonína Krátkého 

jsou výhradně černobílé, v knize není zařazen její obsah. 

 Na stranách 3-19 nalézáme nácvik hlásek, slov, jednoduchých vět  a 

říkadel, i lustrace jsou zde prosté, vázané ke konkrétním slovům. Na stranách 

20 – 43 jsou uvedeny jednoduché texty a říkanky, i lustrace se j iž objevují  

nepravidelně , zato i  ve složitě jší kompozici jako doprovod příběhů . Na 

stranách 44 – 92 (v tzv. čítankové části) jsou zařazeny komplikovaně jší  

texty a i lustrace zcela chybí. Učebnice obsahuje tzv. cvičné tabulky – 

sloupce slov určených k nácviku 

 Do strany 30 se v závislosti na uspořádání stránek, množství textu a 

velikosti i lustrací nepravidelně mění tř i  velikosti písma, od strany 31 je 

jednotně zachována nejmenší používaná velikost. Základní písmo je t iskací, 

používá se malé i velké bez zvláštních opatření k vyvození tvarů.  

 V rozmezí dvou let byla učebnice vydána dvakrát, př i čemž druhé 

vydání se od prvního značně l iší. Pochází z roku 1937, vydavatelem je opě t 

Československá grafická unie a. s., povolení MŠANO s datumem 18. 5. 1937 

má číslo 63.511/37-I/1, cena knihy byla 8 Kč. Také zde se jedná o knihu 

vázanou v pevných deskách, které jsou tentokrát ozdobeny plnobarevnou 

i lustrací, jménem autora, názvem knihy a vydavatele. Př i  formátu 21,2x14,8 

cm obsahuje kniha 118 číslovaných stran. Ilustrátory jsou Antonín Krátký a 

Gabriel Čeněk, i lustrace dvoubarevné (kombinuje se modrá, černá nebo 

červená s bílou). Obsah informuje nejen o stranách č lánků, ale také o 

i lustracích, cvičných slovech a nově vyvozovaných hláskách (obr. 22), které 

jsou též uváděny v rámečku v zápatí příslušné strany; u č ítankové části 

učebnice je součástí obsahu jméno autora textu. 

 Na stranách 3 – 7 probíhá nácvik jednotl ivých hlásek a jednoduchých 

slov, i lustrace doplňují konkrétní slova, na stranách 7 – 11 nácvik pokračuje 
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jednotl ivými slovy, opět doplněnými i lustracemi. Strany 12 – 47  už 

př inášejí  celé věty uspořádané do jednoduchých textů , jen výjimečně se 

objevují jednotl ivá slova. Situační i lustrace doplňují texty a přetrvávají 

drobné kresby ke slovům. Na stranách 48 – 63 nacházíme souvislé texty 

většinou s doprovodnými i lustracemi, od strany 64 pak souvislé texty bez 

i lustrací. 

 Jsou používány čtyř i  různé velikosti písma, do strany 59 se různě  

mění podle uspořádání strany a poměru množství textu k vel ikosti  i lustrace, 

od strany 60 je zachována jednotná nejmenší používaná vel ikost. Základní 

písmo je t iskací, opět se používá malé i velké bez zvláštních opatření 

k vyvození tvarů .  

s. 9 – cvičná tabulka celá kapitálkami 

 Merta používá celkem 35 (ve druhém vydání 43) tzv. cvičných slov, 

v nichž postupně vyvozuje jednotl ivá písmena. Ve druhém vydání př ibyla 

slova vůz, kuk, vlk, Ema, dům, cep, čepice a bumby (citoslovce bubnování), 

některá slova byla nahrazena j inými: j etel → jelen, tele → Oto, hoch → 

chlapec, hoši → škola, ryba →  Karl ík. 65  

 Zajímavý je tematický posun č lánků čítankové části , která je ve 

druhém vydání jednak rozsáhlejší, jednak obsahuje více č lánků souvisejících 

s každodenním životem a všeobecným přehledem (Náš pan president poprvé 

ve škole, Jak vítr nauč i l  Vládíka smekati). Naproti tomu ubylo říkadel 

(Husárek, Houpy, houpy).  

 Ačkoli  v současnosti bývá řazena mezi učebnice postupující 

analyticko-syntet ickou metodou (vychází z uzavřených slabik, slova se 

analyzují zrakově i  s luchově, nová se čtou jako celky složené z j iž známých 

písmen), autor důrazně odmítal pro svoji učebnici označení slabikář. 

Nejdůkladně j i  ověřoval Mertův metodický postup Hynek Kohoutek ve 

Slezské Ostravě, ten také svoje poč ínání shrnul v č lánku Zkušenosti 

s metodou Úlu, uveřejněném v roce 1937 v časopise Komenský. (Srv. Fil ip 

2005.) 

 

                                                           
65

 podtržení označuje vyvozovanou hlásku 
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1932 - Nový slabikář a čí tanka pro první školní rok ( ve 2. vydání … pro 

první postupný ročník) 

 Poslední učebnice Jana Jursy je vázaná, v pevných deskách, formátu 

14 x 20,5 cm, rozsah je 128 číslovaných stran. Kniha je rozdě lena na dvě 

části – slabikář doprovázený barevnými i lustracemi A. Kašpara (strany 5 – 

87) čí tanku s černobílými perokresbami M. Alše (strany 88 – 126). Před 

číslovanými stranami vidíme Švabinského portrét TGM a dvě  celostránkové 

Kašparovy i lustrace (rodina trávící volný čas u stolu a výjev z městské 

ulice). 

 Na stranách 5 – 12 jsou postupně vyvozeny hlásky i ,  u, a, m, o, v, e a 

s, samohlásky včetně dlouhých. V této části učebnice se používá výhradně 

hů lkové písmo, souhlásky jsou ihned spojovány do slabik s j iž známými 

samohláskami a do prvních slov (MÁMA, EVA, EMA). Strany 13 – 17 

prezentují j iž známá písmena včetně slabik j imi tvořených v malém i velkém 

tiskacím a malém psacím písmu, bez i lustrací, drobné černobílé perokresby 

umožňují  obrázkové čtení slovních spojení. V 1. vydání je u psacího písma 

používáno stínování a l iniatura včetně pomocných l inek. 

 Strany 18 – 21 zavádě j í  písmena l ,  n, p a y, slabiky s těmito písmeny a 

slova ve všech výše uvedených typech písma. Pozoruhodným prvkem je užití 

neúplných vět , v nichž jsou neznámá slova nebo jejich části nahrazeny 

tečkami, jej ichž počet odpovídá počtu písmen, která zastupují. Na stranách 

22 – 33 jsou zavedena písmena k, c, t , r ,  z a u, ů/ú, dvojhláska ou, d, j,  b a 

h. Slabiky ustupují jednoduchým větám, které postupně tvoří texty, neúplné 

věty se už objevují v menší míře. Jsou předkládány i uzavřené slabiky, autor 

hojně využívá citoslovce (např. prezentace slabikotvorného r  na slově vrrr ), 

informační tabulky (v rámečku, hů lkovým písmem, např. POZOR NA VLAK),  

které mohou působit i  jako vhodný motivační prvek. 

 Dvojstrana 34 – 35 současně zavádí velká písmena pro n, m, v, a u v 

t iskací i psací podobě, vlevo tiskací varianta doprovázená barevnou i lustrací 

a vpravo psací varianta bez i lustrace. Pro tiskací text se j iž objevuje patkové 

písmo. Podobný postup je dodržován i na následujících dvojstranách, kde 

jsou postupně zaváděny nové hlásky ve všech variantách (š, č, ch, ř, ď, ť, ň, 

ž, f , g),  velká písmena psací i t iskací pro j iž známé malé varianty (s, o, p, b, 
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i ,  j , r, z, h a k), specifické hláskové skupiny (dě, tě, ně, di, t i  ni, bě, vě , pě , 

m) a slabikotvorné l  a r  v uzavřených slabikách. Opakování a procvičování 

je vedeno s důrazem na tiskací i  psací tvary velkých písmen.  

 Slabikářovou část učebnice zakončují na stranách 86 – 87 souvislé 

texty prezentované psacím písmem – dopis Drazí rodiče a vlastenecký text 

Naše prapory, který se objevuje j iž ve známém Slabikář i  vydání B. Ilustrace 

v první části učebnice (slabikář i ) nemají návodný, ale spíše motivační 

charakter, zachycují situace ze života, které mohou evokovat vyprávění dětí.  

Tiskací písmo je v úvodní části slabikáře bezpatkové, na tabulkách se 

hů lkovým písmem objevují přísloví, názvy částí města, pokyny apod. 

 Pro první dvojstranu čítankové části je použito písmo vě tší velikosti  

než pro zbytek učebnice. Střídají se l idová říkadla a texty písní (např. 

Kovář, s. 112 nebo Koně s. 103), hádanky (např. s. 96), jazykolamy (např. s. 

100) se souvislými texty ze života rodin (např. Aby babička neodešla, s. 94 

nebo Malý stavitel, s. 97) a zvířat (např.  Kočka a zajíček, s. 101 nebo Co se 

líhne z housenky, s. 111), a mravoučnými příběhy (např.  Vrabec ošidi l 

chlapce, s. 113). Taktéž se objevují národní pohádky (např . O Budulínkovi s. 

122). Č í tanku uzavírají texty české a slovenské státní hymny. 

 Všechny texty a i lustrace včetně jej ich uspořádání jsou v obou 

vydáních identické – jediný rozdíl je v psacím písmu (1. vydání bylo 

schváleno do tisku výnosem ministerstva školství a národní osvěty 21. 

července 1931, č. j . 104.046/31-I, t j .  8 měsíců před vydáním výnosu 

MŠANO, který zjednoduši l a normalizoval písmo pro školy66).  

 

 

1933 – Sluníčko. První č ítanka pro české školy obecné 

 Č ítanka autorů  Tožičky, Korejse a Nováka vyšla vázaná v pevných 

deskách s motivem Svatovítské katedrály. Její  druhé vydání ve Školním 

nakladatelství pro Čechy a Moravu bylo schváleno výnosem MŠANO ze dne 

3. února 1942 čís. 12.406/42-I/2. Kniha o rozměrech 13x19 cm mě la 127 

číslovaných stran, velikost použitého patkového písma byla konstantní. 
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 Výnos č. ---- z 10. 3. 1932. 
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 Jedná se o typickou globální čítanku, kdy je text přesně doplňován 

i lustracemi (zde perokresbami Oldř icha Cihelky) a od velmi jednoduchých 

vět  se s použitím j iž známých slov postupuje ke složitě jším textům67. „Od 

předchozích čítanek se Sluníčko l iši lo výběrem č lánků, které zde vycházely 

z běžného denního života a nedržely se tradice slovanské pohádkové dikce. 

Ke sluníčku napsali  autoř i  i  metodiku (Elementární čtení a psaní metodou 

celků).“ (Váňová 2005, s. 172)  

 Dodejme, že l idové motivy (písňové texty č i  říkadla) se mezi 

autorskými texty objevují skutečně zřídka. Kromě toho se Sluníčko 

v porovnání s ostatními globálními učebnicemi vyznačuje precizně jším 

využíváním ilustrací (i celostránkových). Jako by autoř i  pochopil i , že pro 

dět i  ve věku žáků  první třídy není smysluplnost textu, tak proklamovaná 

Příhodou, dostačující a dlouhodobou motivací ke čtení. K zájmu dětí o text 

mě ly j istě př ispět i  dva v čí tance uvedené dramatické scénáře: Červená 

Karkulka a Pes, kohout a l iška.   

 

1937 – S úsměvem! Čítanka pro 1. postupný ročník 

 Č ítanka Josefa Pavlovského je ojedině lá jak svou metodikou, tak tím, 

že byla vydána pouze jedenkrát, schválená výnosem MŠANO ze 30. zář í 

1936 č. 103.726/36-I/1. Jednalo se o vázanou knihu v pevných deskách 

s plnobarevnou celostránkovou i lustrací na titulu. Autorem obrazového 

doprovodu i velmi zajímavé předsádky ve stylu čítanky Studánka byl Cyri l 

Kotyšan. Kniha má 127 číslovaných stran a rozměry 14,5 x 21,5 cm. 

 Slabiková souhlásková metoda, blíže popsaná v 1. kapitole této práce, 

nevešla v obecné používání, a tak je tento slabikář  jediným důkazem její 

existence. Na stranách 3 – 10 jsou postupně z návodných obrázků se 

skriptolegickými prvky68 vyvozeny všechny souhlásky69. Pak následuje 

isolace slabik se samohláskou a jej ich užití v textu. U dalších samohlásek se 

podobný postup opakuje, v testu se pak vždy používají všechny dosud známé 

slabiky. Do strany 61 se tak žák seznámí se všemi hláskami a písmeny 
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 Viz obrazová příloha. 
68

 Viz obrazová příloha 
69

 Ne vždy je vyvozovaná otevřená slabika skutečnou náslovnou slabikou zobrazeného slova, např. rak, lampa, 
čapka (Pavlovský, 1937, s. 5) 
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v pořadí a, o, e, ě , i , y, u, ou. Následuje „ isolace souhlásek“, během níž se 

j iž používají uzavřené slabiky, pět ipísmenná slova. Na závěr s. 73 je 

zařazeno slabikotvorné l a r.  

 Strany 74 – 123 tvoří čítankovou část, která je ukončena státní 

hymnou. Texty jsou vázané i  prozaické, l idové i převzaté (např.  od Karla 

Jaromíra Erbena, Boženy Němcové nebo Emílie Marie Gudrichové). 

Ilustrace jsou do strany 50 barevné, dále jen černobílé a od s. 71 se objevují  

nepravidelně .  

 Podobně  jako Pavlovského současníci se i  my domníváme, že zavedení 

všech souhlásek současně a tvoření jej ich slabik vždy s jednou samohláskou 

je postup pro český jazyk nepř irozený a ve své počáteční fázi klade na žáka 

nepř iměřené nároky, navíc množství volně seskupených slabik postrádá 

smysl, který je dů ležitou součástí motivace žáka. Na druhou stranu 

s použitím jedné nebo dvou samohlásek vznikly unikátní texty, které nemají 

v našich učebnicích obdoby70. 

 

2.1.3 V období vlády komunistické strany (1948 – 1989) 
 

1953 – Naše kniha. Doplňková četba k První čítance pro národní školy. 

Brožovaná učebnice v tenkých barevných deskách byla vydána v SPN. 

Má rozměry 14x20,5 cm a rozsah 122 stran. Autory jsou Jarmila Hřebejková, 

Josef Korejs, Zdeňka Marvanová, Václav Salzman a Marie Šotková, 

barevnými i  černobílými i lustracemi j i  doprovodil  Antonín Pospíšil . 

K používání byla schválena výnosem ministerstva školství, věd a umění ze 

dne 13. IX. 1952. 

 Č ítanka je sestavená z dě l  různých autorů,  č lení se na čtyř i  části podle 

ročních období, velikost patkového tiskacího písma je konstantní (3,5 mm). 

Každá část je uvedena tematickou l idovou básní o čtyřech až šesti 6 verších, 

prezentovanou psacím písmem. Střídají se básnické a prozaické texty, próza 

převažuje71. Často jsou za textem uváděny otázky nebo úkoly, které s ním 
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 Viz obrazová příloha 
71

 Veršované texty jsou v obsahu označeny hvězdičkou, podobně postupoval i Kubálek ve slabikářích U nás. 
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souvisejí. Z témat převažuje každodenní život rodiny, domácí zvířata, l idská 

práce, povinnosti  dět í i  náměty z prvouky. 

 Závěr každé části  tvoří několik občansky výchovných textů 

souvisejících s kalendáriem. K jaru tak patř í texty Pě t i letka, Svátek práce, 

Devátý květen, Př ivezli nám mír a svobodu, léto př ináší texty Budujeme 

krásnou Prahu, Hádanka, podzim Závazky, Z dětství J. V. Stalina, Z dětství 

V. I. Lenina a zima Únor 1948. V takovém rozsahu se polit ická témata 

objevovala naposledy ve slabikář ích autorské dvojice Frumar – Jursa, 

vydaných v posledních dvou dekádách rakousko-uherské monarchie. Naopak 

nás překvapila naprostá nepří tomnost pohádkové tematiky, která je pro 

čtenáře této věkové kategorie zcela běžná. 

 

1959 Živá abeceda 

 Živá abeceda autorského týmu Jarmily Hřebejkové (Fabianová, 

Šimanová, Strnad) navázala na první poválečnou analyt icko-syntetickou 

živou abecedu, na níž s Hřebejkovou spolupracoval Otokar Chlup. Má 

nezvyklý podlouhlý formát 24 x 15,5 cm. Je vázaná v tenkých deskách 

s plnobarevnými i lustracemi a má 19 číslovaných stran. Součástí učebnice 

jsou 3 volně vložené oboustranně i lustrované dvoj l isty (47,5 x 15,5 cm) 

určené k motivaci verbálního projevu žáků . Tématy obrázků jsou domov, 

škola a zemědě lství.  

 Č íslovanou stranou je v případě této učebnice j iž předsádka. Živá 

abeceda je určena k seznámení s první skupinou písmen – zavádě j í  se 

v t iskací malé i velké podobě nejprve samohlásky v pořadí o, a, u, e, i a dále 

souhlásky v pořadí l ,  s, j , p, n, t. Každému písmenu je věnována stránka, jíž 

dominuje velkoplošná i lustrace, doplňující motivační ř íkadlo k danému 

písmeni (texty těchto říkadel jsou součástí Metodické pří ručky). V rohu 

i lustrace vidíme podobu písmene v malé i velké formě, posledním prvkem 

jsou tř i  návodné obrázky. Strany 7, 12 a 16 př inášejí  návodné obrázky a řady 

j iž probraných písmen k procvičení, strany 17 – 19 zavádě j í  první otevřené 

slabiky vzniklí syntézou j iž známých písmen. I zde však dominují i lustrace, 

zejména s tématy ze života dětí (mateřská škola, škola, zahrada apod.) 
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 Domníváme se, že tato kniha splňuje všechny požadavky na první 

učebnici , se kterou se dítě ve škole setkává. Je plnobarevná, ale barevnost 

nepůsobí rušivě. I lustrace Antonína Pospíšila jsou propracované do 

nejmenších detailů  a poskytují tak široké možnosti dalšího využití i  

porovnání se zkušenostmi dětí . Zároveň  poměrně  přesně zobrazují životní 

realitu doby svého vzniku. Na tento styl navázal i Václav Junek ve 

Slabikář i ,  který je součástí téže řady učebnic. 

 

1959 Slabikář   

 Autory slabikáře, který vznikl někol ikaletým tříbením metodiky 

analyticko – syntetické slabikové metody, jsou Jarmila Hřebejková, Irena 

Fabianová, Anna Šimanová a K. F. Sedláček. Byl vydáván každým rokem, 

beze změn, stále s platným schvalovacím výnosem MŠAK pro 1. vydání ze 

dne 19. ří jna 1959, č . 45 124/50 – I/1. Kniha o formátu 17 x 24 cm je vázaná 

v pevných deskách s lesklou povrchovou úpravou, ozdobených i lustracemi 

ze života dětí, má rozsah 121 č íslovaných stran.  

 Autoř i  rozdě l i l i  slabikář na pět částí. V první části (s. 6 – 25) se 

objevují slova s otevřenou slabikou. Vychází se ze znalosti všech 

samohlásek a vybraných souhlásek (m, l,  s, j , p, n, t) v malé i velké tiskací 

podobě z předslabikářového období (z výše zmíněné Živé abecedy). Př idává 

se malá psací podoba uvedených písmen a písmeno y. Syntéza do slabik a 

slov př ichází okamžitě, vidíme drobné grafické oddě lení slabik v samostatně  

stojících slovech. Z dalších aktivit se uplatňuje obrázkové čtení, doplňování 

chybě j ících slabik na konci i začátku slov, práce se skládací abecedou, 

přepis. Vel ikost písma v této části  je 4 mm. 

 Druhá část, nazvaná autory Slova se zavřenou slabikou (s. 26 – 47), 

př ináší na dvou prvních stranách nácvik uzavřených slabik z j iž známých 

písmen. Jedná se výhradně o smysluplná jednoslabičná slova ihned 

používaná i ve vě tách. Nová písmena, zaváděná v pořadí d, k, v, r, š, z a h,  

jsou prezentována v otevřených i uzavřených slabikách. Již se nesetkáme se 

čtením samostatných otevřených slabik u nově zaváděných písmen, 

přetrvává však grafické oddě lování slabik v samostatných slovech. Od 

strany 32 jsou zařazována pět ipísmenná slova s první slabikou otevřenou a 
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druhou uzavřenou (dones, písek apod.), od s. 40 šestipísmenná slova (tř i  

otevřené slabiky), na s. 47 už sedmipísmenná (dvě  otevřené a jedna 

uzavřená slabika na konci slova). Opět  se setkáme s obrázkovým čtením a 

doplňováním slabik, oproti první části chybí prostor pro přepis, zato se 

objevují  hádanky a úkoly k řešení (např . s. 36 Je to tak? Lítá to? Je to na 

poli?).  Velikost písma v této části  je 3 mm. 

 Třetí část se soustředí na slova začínající slabikou typu vla (s. 48 – 

69), tedy otevřenou slabikou se skupinou souhlásek na začátku. Nový typ 

slabik je zaveden a procvičen na dosud známých písmenech, od s. 54 jsou 

pak zaváděna nová písmena v pořadí c, č, ž a b.  Na s. 51 se autoř i  opět 

vráti l i  k procvičování samostatně  stoj ících slabik zaváděného typu. Jinak 

převažují souvislé věty, objevují se krátké texty s tučně  zvýrazněnými 

nadpisy, pokračují hádanky a úkoly, většinou s tématy z prvouky. Od strany 

62 jsou zařazována sedmipísmenná slova se „slabikami typu vla“72 na 

začátku, od strany 66 čtyřpísmenné slabiky (drak, plot …) Přetrvává 

grafické oddě lení slabik v samostatně  stojících slovech. Od strany 60 se 

písmo zmenšuje na 2 mm. 

 Předposlední část je věnována „slovům typu kočka“73 , tedy slovům, 

v nichž na hranici  slabik sousedí dvě souhlásky (s. 70 – 85). Jako nová 

písmena jsou v tomto oddíle zaváděna od strany 74 postupně ř, g, f , ch a 

dvojhláska ou. Od strany 77 nacházíme sedmipísmenná slova s uzavřenou 

slabikou uprostřed (koláčky, maminka…),  mezi aktivi tami př ibývají  

jazykolamy. Stále jsou graficky oddě lovány slabiky v samostatně  stojících 

slovech určených k nácviku. 

 Poslední část, v níž už souvislé č lánky výrazně převažují a objevují se 

mezi nimi i texty přejaté, nazval i autoř i  Slova se slabikami di, t i  ni a s ě a 

zaujímá největší část učebnice (s. 86 – 120). Poslední nácvik slabik 

nacházíme na s. 102, na předchozí stránce se naposledy objevuje grafické 

dě lení slova na slabiky. Mezi texty vidíme pohádky o zvířátkách, příběhy ze 

života dětí, verše nebo texty l idových písní. Mezi autory převzatých textů 

                                                           
72

Hřebejková a kol. Slabikář. SPN, Praha 1959, obsah 
73

 Tamtéž. 
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převažuje tvorba J. V. Sládka. Slabikář  je na s. 121 zakončen abecedním 

přehledem malých i  velkých tiskacích i psacích písmen. 

 Na tomto slabikář i  zaujme hned několik aspektů  – na první pohled 

jsou to i lustrace, které nevtíravě doplňují texty, většinou se jedná o jeden 

motivační obrázek na stránce, případně drobné kresby jako návodné obrázky 

nebo k obrázkovému čtení. Nejpropracovaně jší jsou obrázky u poli t icky 

exponovaných textů  k tématům Mezinárodní den žen, 1. máj, 9. květen a 

Mezinárodní den dětí. Ilustrace jsou plnobarevné, předsádky zdobí 4 

celostránkové malby s tematikou jednotl ivých ročních období v pořadí, ve 

kterém se střídají během školního roku.  

 Psací písmo je v učebnici zaváděno souběžně s t iskacím, ale ne vždy 

se jedná o tatáž písmena (např.  na s. 34 je zavedeno tiskací v (malé i velké), 

ale v psací podobě je kromě těchto dvou ještě velké P). Dále zde nacházíme 

ojedině lou práci s obsahem učebnice – v kulatých závorkách jsou v obsahu 

zaznamenána písmena a texty uvedené psacím písmem, kterému je věnována 

každodenní pozornost, v hranatých závorkách pak označení kapitol 

souvisejících s významnými dny během roku. Např. [9. květen], [K 

mezinárodnímu dni dětí]  apod. Zaskoč i la nás naprostá absence zmínek o 

rodinných oslavách, Vánocích nebo Vel ikonocích, která je pravděpodobně 

záměrným výchovným působením na jedince vychovávaného pro 

socialistické kolektivní soužití.  

 Slabikář byl jedním z nejdéle používaných vůbec, během dvaceti let se 

dočkal šestnácti vydání. V délce používání mu tak mohou konkurovat jen 

Kožíškova Poupata, která byla v praxi používána 36 let, během nich však 

byla vydána pouze desetkrát.  

 

1972 - Slabikář.  Pokusná učebnice. 

 Celkem dvakrát (1972, 1975) vydalo SPN pokusnou variantu nového 

slabikáře, zpracovaného Jarmilou Hřebejkovou, Irenou Fabiánovou a Evou 

Veberovou podle upravených osnov z počátku 70. let 20. století. Učebnice 

byla brožovaná, v tenkých červených deskách bez i lustrací. Mě la rozměry 

23,5x16,5 cm, rozsah 133 číslovaných stran a plnobarevnými i lustracemi j i  
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doprovodila Věra Kaplanová. Souhlas k jejímu požívání vydalo MŠ 22. 

června 1972 pod číslem 17369/72-200. 

 Strany 4 – 11 př inášejí opakování písmen známých z Živé abecedy a 

otevřených slabik z nich složených (jde o všechny samohlásky a souhlásky 

p, s, m a l ). Písmena jsou používána ve všech čtyřech variantách, otevřené 

slabiky jsou ihned syntetizovány do dvouslabičných slov. Vidíme i grafické 

oddě lení slabik ve slově , i  když mezera mezi slabikami je menší než mezera 

mezi slovy. Hojně jsou využívány návodné obrázky a aktivity s doplňováním 

chybě j ících písmen (E.a) nebo slabik ( lí  ..  ).  Na stranách 12 – 19 jsou 

zaváděna písmena j ,  t, n, a y, stále se pracuje s otevřenými slabikami. Strany 

20 – 23 př inášejí uzavřené slabiky s j iž známými písmeny. Dále se pak do 

strany 51 pracuje s otevřenými i uzavřenými slabikami a jsou zavedena 

písmena d, k, r, v, z, dvojhlásky au a ou, š, h, c, č , b a ž.  Na stranách 52 – 

108 jsou postupně představována slova se dvěma souhláskami na začátku 

(spolu s písmeny ř a ch), slova se dvěma souhláskami uprostřed (písmena g 

a f), slova se slabikami di, t i , ni a dě, tě ně , slova se slabikotvornými 

souhláskami, slova se slabikami bě , pě ,  vě, mě , slova s ď, ť, ň a slova se 

shluky souhlásek. 

 Do strany 45 převažují akt ivity k upevnění analýzy a syntézy, např.  

skládání z písmen skládací abecedy, doplňování předpon a přípon ke 

slovotvornému základu, křížovky, často se předkládá psací písmo. Objevují 

se i rýmy, přesmyčky a hádanky, obrázkové čtení. Texty se postupně 

prodlužují .  Jsou použity tř i  velikosti t iskacího písma – 6 mm na stranách 4 

– 17, 5 mm na stranách 18 – 45 a 3,5 mm pro zbytek slabikáře.  

 Zajímavé jsou celostránkové pásové i lustrace k pohádkám O 

Smolíčkovi a O Červené Karkulce (s. 33 a 45), které jsou předloženy bez 

textu jako podklady k řečovému projevu. Autorky neopomně ly ani tematiku 

l idových oslav Vánoc (s. 34 – 35) a Vel ikonoc (s. 78 – 79), j inak ve 

slabikář i  nalezneme pohádky, texty s pří rodní a prvoučnou tematikou, 

z občanskovýchovných osvobození a 1. máj. Od s. 71 se častě j i  objevují 

převzaté texty (Hrubín, Č tvrtek, ruští autoř i ,  l idové texty a další). Slabikář 

uzavírají souvislé texty předložené psacím písmem. 
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 V porovnání se svými bezprostředními předchůdci je pokusný slabikář 

méně zatížen polit ickými tématy a více se soustředí na analyt icko – 

syntetické č innosti  i  na nácvik samotné techniky čtení. 

 

1976 – Živá abeceda 

 Nová koncepce výuky nakonec př inesla i novou řadu učebnic čtení pro 

1. ročník. Autorský kolektiv zůstal téměř  beze změn, přesto se podoba 

učebnic od předchozí řady značně l iší.  Živá abeceda je vázaná v tenkých 

deskách bez povrchové úpravy, dominantní barva desek je bílá. Kniha má 

formát 20,5 x 25 cm a rozsah 44 číslovaných stran.  

 Zcela překvapivě v úvodu učebnice nenajdeme vyvození samohlásek, 

ale po třech celostránkových i lustracích (Příchod do tř ídy 1. školní den, 

Školní třída se žáky a Dět i  o přestávce na školní chodbě) následuje strana 

s výjevem z městské kř ižovatky a obrázky dopravních prostředků a dále dvě 

stránky jednotl ivých obrázků konkrétních dě tem známých předmětů (míč, 

pastelky, sešit , písmena skládací abecedy, stavebnice, kočky, panenky, 

tovární komíny, hrací kuličky apod.). Ty slouží k upevnění pojmů nad, pod, 

vedle, naproti, více, méně, větší, menší a nácviku orientace na stránce – 

pojmy nahoře, dole, první, druhý, třetí atd. Zároveň se už na zvukové úrovni 

pracuje se slabikovou stavbou slov. Na s. 7 pak následuje aktivita pro 

zrakovou diferenciaci a od s. 8 j iž vyvozování souhlásek.  

 Každé souhlásce je věnována dvoustrana, kde se představuje 

vyvozované písmeno ve velké a malé tiskací podobě a několik (cca 7) 

návodných obrázků ,  z nichž některé jsou doplněny tištěnou podobou slova 

s barevně odlišeným vyvozovaným písmenem. To není nutně v náslovné 

pozici , ale objevuje se i na posledním místě  ve slově. Na druhé ze dvou 

stran pak vidíme další jednotl ivé obrázky s tzv. mřížkami určenými pro 

použití skládací abecedy (ukládá se vyvozené písmeno na pozici dle 

sluchové analýzy). Záměrně ne všechna slova vyvozované písmeno vůbec 

obsahují, navíc je v mřížce pro písmena silně jší čarou naznačena i slabičná 

stavba. Souhlásky jsou zaváděny v pořadí s, l , p, m.  Mezi těmito 

dvoustranami jsou zařazeny aktivity pro rozvoj verbálního projevu – sady 

obrázků jako osnova k vyprávění pohádek (O koťátku, které zapomně lo 
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mňoukat, O Budulínkovi) a celostránkové i lustrace zobrazující letní tábor a 

město. Strany 19 – 25 je věnují procvičování sluchové a zrakové syntézy 

s použitím malých i velkých forem již známých písmen. Následuje pohádka 

O vel iké řepě a opět celostránková i lustrace stánku s ovocem. Teprve na 

stranách 28 – 30 jsou zavedeny samohlásky, a to v pořadí o, a, u, e, i.  

V tomto př ípadě je u návodných obrázků dodržen princip náslovných hlásek. 

Na straně 31 se opakují všechna dosud známá písmena a dochází k první 

syntéze otevřených slabik. Ta pak pokračuje až do strany 37. Další 

pohádkou k vyprávění je O slepičce, po ní jsou zařazena opět cvičení 

zvukové analýzy a na stránkách 40 – 42 hry se slabikami. Na straně 43 se 

setkáváme s první syntézou otevřených slabik do slov, slabiky jsou ve 

slovech opticky oddě leny. Učebnici uzavírá celostránková i lustrace dět í 

zdobících školu před oslavou – podle lampionů, pionýrského šátku a 

sovětských vlajek i  podle uspořádání školního roku jde pravděpodobně o 

oslavu VŘSR. 

 Učebnice působí velmi přívět iv ě,  má jemnou barevnost, i  když se 

obáváme, že výraz ve tvářích postav i zvířátek ne vždy odpovídá situaci, což 

může být pro žáky matoucí. Z aktivit  převažuje doplňování mřížek dle 

sluchové analýzy, např. na stranách 19 – 25 je toto jediná č innost, což 

pravděpodobně působilo na žáky poněkud monotónně.  

 

1976 – Slabikář  

 Poslední slabikář autorského kolektivu VÚP vedeného Jarmilou 

Hřebejkovou navazuje na Živou abecedu – také je v t iráži uveden jako 2. díl  

učebnice čtení a psaní pro 1. ročník. Má rozměry 21 x 25,7 cm, rozsah 124 

číslovaných stran a je vázaný v pevných deskách. První vydání bylo 

schváleno Výnosem ministerstva školství ČSR č. 10 000/75-200 ze dne 16. 

dubna 1975. 

 Po úvodní celostránkové i lustraci,  zobrazující dítě naslouchající četbě  

z knihy, jsou na stránkách 6 – 7 zopakována všechna dosud známá písmena 

(tj. samohlásky a p, m, l a s), k nim se př idává psací varianta písmen v malé 

i velké formě, nechybí návodné obrázky. Na stranách 8 – 9 je zopakována 

syntéza slabik do slova máma a vlastních jmen dětí v 1. a 5. pádě. aktivity 
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na podporu zvukové i zrakové analýzy a syntézy pokračují  až do s. 12 – 

doplňují se písmena, slabiky, jednotl ivé slabiky ve slovech jsou graficky 

oddě leny mezerou menší než mezi slovy.  Strana 13 poprvé př ináší syntézu 

slov do vět. Od další strany jsou zaváděna nová písmena. Každému je 

věnována dvojstránka, představuje se ve všech čtyřech podobách, 

s návodnými obrázky, ve slabikách, ve slovech s grafickým oddě lením 

slabik i ve slovech napsaných psacím písmem. Druhá strana většinou 

obsahuje celé věty.  Po dvou až třech písmenech následují dvě strany 

s opakováním a procvičováním. Písmena jsou zaváděna v pořadí j ,  t , n a y, 

po jej ich důkladném procvičení př icházejí na řadu uzavřené slabiky, pak 

následují písmena d, k, r a v. Upouští se od grafického dě lení slov na 

slabiky, postupně př ibývá textu na úkor i lustrací, přetrvává doplňování 

písmen, objevují se křížovky a pravidelně  i  psací písmo. Jsou použity 3 

různé velikosti písma. V textech převažuje próza, témata zahrnují přírodu, 

rodinný život, náměty z prvouky. Pořadí zaváděných písmen je z, au, ou, š, 

h, c, č , b, ž, ř, g a f. Strana 37 př ináší pohádku O Smolíčkovi ve formě 

obrázkové osnovy k vyprávění, na straně  38 – 39 vidíme zpracování tématu 

Vánoc a Nového roku. Od strany 75 mají texty tučné nadpisy a jsou výrazně 

rozsáhlejší. Vidíme pohádky, opě t témata ze života dě tí, Velikonoce (s. 85 a 

87). Autoř i  pochopitelně nevynechali 1. máj, osvobození, Mezinárodní den 

žen a Mezinárodní den dětí, navíc se objevuje č lánek o sově tských 

kosmonautech (s. 107). Ačkoli je slovo pionýr použito jen výj imečně , dět i  

na obrázcích i lustrujících výše zmíněná témata mají pionýrské kroje. Na 

straně 124 slabikář uzavírá přehled malé i  velké tiskací i psací abecedy.  

 Autoř i  sami rozdě l i l i  u čebnici na deset částí.  Jsou to Slova 

s otevřenou slabikou, Slova se slabikou zavřenou, slova se dvěma 

souhláskami na začátku, Slova se dvěma souhláskami uprostřed, Slova se 

slabikami di, t i , ni, Slova se slabikami dě, tě, ně, Slova se slabikotvornými 

souhláskami, Slova se skupinami bě, pě ,  vě, mě, Slova s písmeny ď , ť, ň a 

Slova se shluky souhlásek. Vidíme zde návaznost na dě lení slabikáře z roku 

1959, které bylo nyní podrobně j i  propracováno. 

 Od strany 79 jsou zařazovány i převzaté texty např.  od Václava 

Č tvrtka, Františka Hrubína, Jana Hostáně  nebo dalších autorů . Ilustrace Oty 
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Janečka podobně jako j iž v Živé abecedě působí prostě až dětsky, text 

doplňují nevtíravě. Obáváme se však, že místy může být jej ich pří l išná 

poetičnost na škodu srozumitelnosti.  (Obr. 33 - 35) Př iznáváme však, že 

v hodnocení této učebnice dokážeme být vzhledem k osobní žákovské 

zkušenosti jen těžko objektivní.  

 

2.1.4 Období nové demokracie (1990 – 1999) 
 

1990 – Máma, táta, já a Eda. Česká abeceda. S př ipojenou malou 

čítankou a vloženým klíčem. 

 Slabikář Jiřího Gruši, určený původně pro dět i  českých emigrantů, 

vyšel původně v Rakouském státním nakladatelství a v roce 1990 i 

v nakladatelství Galaxie v Praze jako první alternativní učebnice ke 

slabikář i  Jarmily Hřebejkové. Jde o vázanou knihu v pevných deskách o 

rozměrech 22x30 cm. Plnobarevné i lustrace Miroslava Wagnera vhodně a 

nenási lně doplňují text. 

 Kniha je rozdě lena na slabikářovou a č ítankovou část. Na stranách 4 – 

5 se představují postavy procházející slabikářovou částí (rodina se synem a 

pes Eda), na následující dvoustraně vidíme komiksovou formou uvedená 

citoslovce psího štěkotu v různých jazycích, včetně češtiny. Na stranách 8 – 

18 jsou posupně  vyvozeny samohlásky ve všech čtyřech variantách včetně 

dlouhých. Využívá se technika návodných obrázků a náslovných hlásek i 

obrázkové čtení. Na stranách 20 – 22 jsou zavedena písmena m, t a s. Ta 

jsou ihned spojována s j iž známými samohláskami do slov a následně do vět. 

Již od písmene s se objevují uzavřené slabiky a slova se skupinami 

souhlásek (smát), následující strany zavádě j í  písmeno y a vzápětí slabiky ty 

a t i .  Uspořádání dvoustránek většinou vlevo př ináší text s drobnými obrázky 

a vpravo celostránkovou i lustraci. Na stranách 25 – 75 jsou zaváděna 

písmena j ,  l ,  v, n, p, ou, k, z, d, c, b, h, č ,  š, ů, ž, ch, ř, g, a f, na stranách 76 

– 100 následují písmena a hláskové skupiny mě,  ď, ť, ň, pě , vě , fě (žirafě). U 

tříslabičných a delších slov a u dvouslabičných se souhláskami na hranici 

slabik je př i  první zrakové expozici slova používán dě l ící prvek, např. 
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mu_sí_me (s. 22), mís_to (s. 24). Slabikářová část je na straně 101 uzavřena 

Českou abecedou – přehledem písmen ve všech č tyřech variantách. 

 Na stranách 102 – 200 je zařazena Malá čí tanka – úryvky z dě l  

renomovaných českých básníků a prozaiků jsou uváděny včetně jmen autorů 

a bez i lustrací. Zastoupeny jsou všechny žánry i  historická období – od např .  

Erbena, Němcové, Nerudy a Sládka přes Basse, Poláčka, Wericha po Halase, 

Hrubína, Hrabala, Kainara, Šiktance a mnoho dalších. V knize je vložena 

metodická pří ručka „Klí č k Českému slabikář i  a malé čítance“. 

 Učebnice byla primárně určena pro domácí výuku. Velmi cenná je 

svým výběrem ukázek čí tanková část, i  když i tady se obáváme pří l išných 

nároků na porozumění textům ne vždy př iměřeným žákům v 1. třídě základní 

školy. Nicméně pro vlasteneckou komunitu odříznutou od českého 

kulturního prostředí hrála j istě dů ležitou roli právě peč l ivým výběrem 

ukázek a volbou autorů.  

 

1991 - Živá abeceda  

Živá abeceda Hany Staudkové a Miloše Holase s i lustracemi Aleny Ladové, 

vydávaná v nakladatelství Alter je první z trojdí lné řady učebnic 

prvopočátečního čtení produkované v tomto nakladatelství. Byla vydána se 

souhlasem ministerstva školství, mládeže a tě lovýchovy České republiky č . 

j . 14 995/91 – 20 ze dne 3. května 1991. Kniha má formát A4, je vázaná, 

v tenkých deskách, rozsah je 22 číslovaných stran. 

 Na stranách 3 – 7 jsou představeny nejprve samohlásky v pořadí a, o, 

e, u, i , t iskací malé i  velké. Práce s písmenem probíhá podle šablony říkanka 

– motivační obrázek, návodné obrázky se slovy, v nichž zvýrazněno 

vyvozované písmeno, t iskací písmo k opisu (nápodoba s použitím l iniatury). 

Strany 8 – 9 zavádě j í  dlouhé samohlásky (malé i velké tiskací).  

 Na stranách 10 – 22 zavedena písmena m, l, s, p, t, j a y, kromě ně j  je 

každé hlásce věnována dvoustrana. Levá strana kopíruje postup aplikovaný u 

samohlásek, pravá př ináší návodné obrázky se slabikami, slabiky a 

dvouslabičná slova k opisu v l iniatuře, dále věty a slova k opisu a ke 

skládání. Na pravé straně  jsou používána výhradně velká písmena. V případě 

y odpovídá stránka pravým stranám u uvedených souhlásek. Poslední stranu 
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tvoř í kartonová pří loha k vystř ižení – jedná se o sadu slov a slabik 

z uvedených hlásek, která jsou na jedné straně kartičky velkými a na druhé 

malými písmeny. 

 

1992 – Slabikář  

 Slabikář,  jehož autorem je Jiří Žáček a i lustrátorkou Helena 

Zmatlíková, vychází dosud v nakladatelství Alter a je pokračováním 

výukové řady, kterou zahajuje Živá abeceda Hany Staudkové. Má rozměry 

20,5 x 24,5 cm, 125 číslovaných stran a je vázaný v pevných deskách.   

 Strany 4-5 jsou věnovány opakování samohlásek, do strany 26 se j iž 

známé souhlásky objevují ve všech čtyřech variantách písma a jsou ihned 

syntetizovány do slabik včetně uzavřených, ty pak následně do slov. Oproti  

slabikářům Jarmily Hřebejkové výrazně ubývá aktivi t na procvičení zvukové 

i zrakové analýzy, ale písmeno je představeno nejprve samostatně , pak ve 

slabikách, slovech a větách. Strany 27 – 34 př inášejí sloupce slov 

podobného typu nebo se stejnými slabikami k procvičování. Dále se 

pokračuje zavedením písmen d, k, r,  v, z, dvojhlásek ou, au, a h. Strany 61 – 

70 obsahují další zásobník slov k procvičování. Následuje zavedení písmen 

c, č,  b, ž, ř, g, f a ch, po nich slabiky di, t i , ni , dě, tě , ně a na závěr ď, ť,  ň.  

Od strany 110 už vidíme pouze souvislé texty. Často se objevují texty ve 

verších, na každé straně je jeden graficky oddě lený řádek s textem napsaným 

psacím písmem. Slabikář  uzavírá dvojí seznam všech čtyř  variant písmen – 

první je řazen abecedně , druhý podle pořadí zavedení do výuky. Zajímavostí 

je autoevaluační prvek – prázdné čtverečky u každého písmene, do kterých 

má žák vyznač i t , zda j iž dané písmeno umí číst i  psát.  

 Slabikář si mezi uč i tel i , rodič i  i  dětmi získal velkou oblibu. Poetické 

texty Jiřího Žáčka jsou svižné, vtipné, dět i  snadno zaujmou, verše také 

zaujímají téměř třetinu textu. Ilustrace Heleny Zmatlíkové jsou 

srozumitelné, jednoznačné a snadno pochopitelné. Analyticko–syntetická 

metoda se mírně zjednodušila (nepoužívá se skládání do mřížek ani 

doplňování písmen a slabik).  
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1992 - První č tení pro 1. ročník základní (obecné) školy 

 Č ítanka autorky Jarmily Marešové vydaná v nakladatelství Fortuna 

má formát A4, je vázaná, v tenkých lesklých deskách a má 47 číslovaných 

stran. 

 Obsahuje souvislé texty s nadpisy a jmény autorů (ta jsou uvedena 

kapitálkami), používá se patkové písmo. Ilustrace důsledně vycházejí  

z textu. V průběhu knihy se postupně zmenšují, jej ich rozsah ustupuje 

textům. Na stranách 7, 21, 25 a 45 najdeme obrázkové čtení s psacím 

písmem, na straně  19 obrázkové čtení s t iskacím písmem. Texty zahrnují  i  

hádanky (s. 23, 43 a 44) a úkoly z prvouky (s. 15, 17, 18, 21, 32. 38, 40) 

Tématy jsou rodina, OSV, zkušenosti  dětí . 

 

1993 - Slabikář  

 Slabikář Marie Hanzové, Blanky Janáčkové, Jiř iny Polanské a Hany 

Vrbové s i lustracemi Luboše Grunta vydaný v nakladatelství Fortuna byl  

schválen MŠMT ČR 8. 6.1993 pod č . j . 18 085/93 – 22. Má formát A4, je 

vázaný v pevných deskách a obsahuje 111 číslovaných stran. 

 Na straně 5 je uvedena motivační říkanka „ptačí abeceda“ – na 

různých stránkách slabikáře jsou v průběhu celé učebnice s návodnými 

obrázky převážně  s rostl innou tematikou zobrazena ve zvláštních rámečcích 

jednotl ivá písmena abecedy. Pomocí těchto obrázků  pak mají dět i  luštit  

tajenku v závěru učebnice. Řešení je ale poměrně obtížné, jedná se mj. o 

slova orlí ček, yzop, upolín, ibišek.  

 Po zopakování samohlásek (malé i velké tiskací i psací, dlouhé i 

krátké), známých z předslabikářového období, následuje celostránková 

i lustrace cesta do školy (s. 7). Strany 8 – 19 zavádě j í  souhlásky m, l, s, p, j ,  

t, opět ve všech čtyřech podobách, a rovnou je syntetizují do otevřených 

slabik. Používají se, dvouslabičná slova, z technik pak obrázkové čtení, 

doplňování slabik, spojování písmen a slabik do slov. Hláska bývá uvedena 

motivačním obrázkem, stř ídá se psací a t iskací písmo. Na s. 20 – 21 jsou 

zavedena všechna znaménka ve vě tách, procvičuje se č tení otázek. S. 22 - 31 

zavádě j í  písmena n, y, d a k, soubor aktivit se nemění. Od s. 26 se objevují 

uzavřené slabiky, strana 32 př ináší čtení předložek.  
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 Na stranách 38 – 84 jsou postupně zavedena písmena r, v, z, c, č, š, b, 

ž, h, ch, dvojhlásky ou, au, ř, f , g, slabiky di, t i ,  ni,  dě, tě , ně a písmena q, 

w, x.  

 Dále následují souvislé texty, hry se slovy, hádanky, skupiny slov 

k procvičování, jazykolamy i  obrázkové čtení. 

 Celý text učebnice proložen úkoly z oblasti prvouky, např. na straně  

35 vidíme poznávání l isty stromů (je zařazen i méně známý keř kalina), na 

straně 46 – 47 a 98 – 99 roční kalendář se jmény, na straně 104 – 105 

schematická mapa ČR s dů ležitými městy a jej ich typickými atributy (Plzeň  

– pivo, Pardubice – perník apod.). 

 Tento slabikář  se ni jak výrazně  neodlišuje od ostatních vydaných ve 

stejné době, působí nevtíravě,  sympaticky. Za jediný problém bychom mohli 

považovat používání j iž výše zmíněných ne běžně známých botanických 

názvů .  

 

1993  - Český slabikář (1. a 2. díl)  

 Český slabikář Pavla Šruta a Hany Mikulenkové, vydaný 

v Olomouckém nakladatelství Prodos, je dvoudílná brožovaná učebnice 

formátu 19 x 25,5 cm v tenkých deskách. Každý díl má 79 číslovaných stran. 

Ilustrace Zdeňky Krejčové nevtíravě doplňují texty, nikterak neruší, ale jsou 

zajímavé a motivující. Učebnice zároveň plní funkci pracovního sešitu. 

Podle umístění tématu Vánoce před koncem 1. dílu soudíme, že každý díl je 

určen pro jedno pololetí.  

 Celostránková i lustrace na s. 3 prvního dílu zobrazuje „průřez“ školou 

a vykazuje dostatečné množství zajímavých detailů, které mohou žáky 

inspirovat k řečovému projevu. Analyticko-syntetický postup výuky začíná 

v 1. dílu na stranách 4 – 17 vyvozením všech samohlásek (v pořadí a, e, i, o, 

u). Důraz je kladen na zrakovou a sluchovou analýzu včetně délky, 

rozlišování tvaru písmen velké i  malé tiskací i  psací abecedy. Vyvozovaná 

hláska je vždy představena v negativní barevnosti na obrázku školní tabule 

ve všech čtyřech variantách. Př i  vlastním vyvozování jsou použity návodné 

obrázky. Na dvoustraně 4 – 5 mají žáci k dispozici celou českou abecedu 

v malé a velké tiskací variantě, tatáž tabulka v psací variantě zakončuje 
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samohláskové období na s. 16 – 17. (Tiskací abecední tabulka se pak 

objevuje ještě  na dvoustranách 22 – 23 a 32 – 33, psací na dvoustranách 38 

– 39 a 56 – 57.) 

 Strany 18 – 24 jsou věnovány vyvození prvních tří souhlásek (m, t a 

j ), jej ich spojování se souhláskami do otevřených slabik a čtení prvních slov 

(máma) a jednoduchých vět. Používá se tzv. obrázkové čtení (slova, 

obsahující neznámá písmena jsou nahrazena obrázkem). Ačkoli syntézou 

jsou tvořeny pouze slabiky otevřené, j iž od str.  21 se ve slovech objevují i  

slabiky uzavřené (Tom, mamut). Každá nová souhláska je rovněž 

představena v t iskací i psací malé i velké podobě, texty ke č tení jsou však 

výhradně t iskací. 

 S. 25 – 74 postupně vyvozovány a zapojovány do textů další 

souhlásky (v pořadí l ,  s, písmeno y, slabika t i , v, písmeno ů, n, slabika ni, p,  

dvojhláska ou, k, dvojhláska au, z, d,  slabika di, c, r, b a h). Již se 

nesetkáváme se slabikami, s novými hláskami jsou rovnou tvořena slova. 

Novým prvkem jsou sloupcové seznamy slov, obsahujících danou hlásku, 

umístěné př i  vně jším okraji stránky. Každé hlásce jsou věnovány př ibl ižně 2 

strany. Opět se objevuje obrázkové čtení, ale také skládání slov do vět , 

veršované texty, krátké příběhy ze života dě tí. Na stranách 25, 44, 48 a 69 

nacházíme souvislé texty v psacím písmu (dopisy dívenky Jáji, která je 

spolu s „mámou“, „tátou“ a bratrem „Otou“ hlavní aktérkou slabikářových 

textů). Strany 47 a 74 obsahují sloupce slov o stejném počtu slabik 

k procvičování. Zcela specifické jsou v porovnání se zbytkem učebnice 

strany 58 a 59, kde je vždy na šesti obrázcích prezentována pohádka, určená 

k vyprávění. (Popelka a Smolíček pacholíček).  

 Strany 75 – 78 tvoř í  závěr 1. dílu – soubor hříček, hádanek a rýmů je 

korunován textem o Jáje a Otíkovi.  

 Druhý díl učebnice bezprostředně navazuje na první, vidíme podobné 

typy úkolů (obrázkové čtení, sestavování vět , sloupce slov k procvičování, 

např.  čtení předložek), ale výrazně se zvýšil podíl souvislého textu ke čtení. 

Jednotl ivé texty mají nadpisy, zadání úkolů je písemné a barevně odlišené. 

Nalézáme už jen jednu tabulku s celou malou i velkou abecedou tiskací i  

psací (s. 4 – 5) a pouze dva psací texty (38 – 39 a 42, opět  Jájiny dopisy).  



74 

 

 Zbývající hlásky jsou vyvozovány v následujícím pořadí: č, š, ž, ch, ř , 

g, f, slabiky dě, tě, ně, mě , ď, ť, ň a slabiky bě, pě, vě. Na stranách 66 -67 

opě t nacházíme pohádky př ipravené k vyprávění podle obrázků, tentokrát O 

Budulínkovi a O Šípkové Růžence. Zajímavé je, že tyto čtyř i  pohádky 

k vyprávění jsou spolu s ukázkami velikonočních koled a říkankou Stojí, 

stojí domeček jedinými prvky l idové kultury, které se v „českém“ slabikář i  

objevují . (Je vlastně autorský.) 

 Naopak nalézáme zde cvičení svědčící o snaze o prolínání 

vyučovacích předmě tů – např . na straně 19 „Namaluj do tohoto sáčku: šest 

červených kuliček, jednu černou kuličku, deset zelených kuliček, jednu 

modrou kuličku. Kol ik kuliček je v tom sáčku?“ 

 Jako problematické vnímáme používání obecných tvarů v „dopisech“ - 

strejda (2. díl,  s. 42), fůru (spoustu), l í tá (běhá) (1. díl,  s. 48), což lze 

částečně odůvodnit autentičností textu. V dopise na s. 25 v 1. dí le však 

chybí čárka v souvě tí. (Je léto ale leje.) Domníváme se, že chyby tohoto 

typu by v jazykové učebnici mě ly být eliminovány.  

 

1993 - Zajímavé učení – integrovaná učebnice pro 1. ročník 

 Šestidílná učebnice z pražského nakladatelství Pansofia je zároveň 

pracovním sešitem. Jejím autorem je Jaroslav Kotal, který zde 

experimentuje s propojením uč iva českého jazyka, matematiky a prvouky. 

Jednotl ivé sešity mají různý počet stran, formát A4 a jednoduchou vazbu 

v tenkých deskách. Součástí sady je šest sešitů pro výuku psaní Kreslím a 

píšu. 

 Analyticko - syntet ický postup využívá náslovné hlásky,  návodné 

obrázky, písmenkování, slabikování i  prvky globálního čtení. 

 V 1. dílu má každá strana ve své horní pět ině  metodické poznámky. 

Strany 6 – 20 tvoří přípravné období – chybí textu, jádrem jsou cvičení ke 

zdokonalení zrakové a sluchové analýzy. Na stranách 21 – 29 vyvozeny 

hlásky a zavedena písmena a, á, i , í a m – obrázky konkrétních předmětů  

jsou doplněny tiskacími slovy, obsahujícími daná písmena na začátku nebo 

na konci. Následuje rozpoznávání tvaru vyvozovaného písmene mezi j inými. 

Tento postup se opakuje u nového písmene spolu s písmenem (písmeny) 
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předešlým (předešlými). Strany 30 – 35 př inášejí tvoření otevřených slabik 

(ma, má, mi, mí), strany 36 – 46 vyvození písmen s, o a ó, po zkrácené verzi 

výše uvedeného postupu dochází k tvoření slabik.  

Od strany 47 př ichází skládání prvních slov a vět, na stranách 48 – 59 pak 

vyvození písmen l ,  e a é. Vytvářené slabiky jsou skládány do slov a vět.  

 Velké (i celostránkové) i lustrace, které výrazně  převažují nad textem, 

jsou černé perokresby, občas doplněné modrými plochami. Působí až 

nepřehledně , barevnost je poněkud ponurá – pravděpodobně má sešit sloužit  

i  jako omalovánky, což napomáhá rozvoji jemné motoriky a procvičuje 

správný úchop psacího náč iní .  

 Jeden sešit je plánován př ibl ižně na 1,5 měsíce, v 1. dí le však 

nalezneme celkem pouze šest celých vět  s velmi omezeným poč tem hlásek 

(Míla solí maso. Milá mámo. Solí málo. Malá Olo. – s. 54, Máme malé sele. 

Máma mele maso. s. 59). Vzhledem k tomu, že i př i  výuce A-S metodou 

funguje smysluplnost textu jako motivační prvek, bylo by podle našeho 

názoru vhodné v tomto období zařadit alespoň jednu další souhlásku, aby se 

rozšíř i ly možnosti tvorby textů z otevřených slabik. 

 

1993 - Písmenkové pohádky. Pracovní sešit pro prvňáky. 

 Jde o sešitovou učebnici formátu A4 vázanou v tenkých lesklých 

deskách s plnobarevnou i lustrací. Sešit  má 54 č íslovaných stran a má 

Doporučení MŠMT ze dne 21. 7. 1993, č.  j . 19824/93-22. Ilustrace Richarda 

Šmardy jsou provedené v černo oranžové.barevné kombinaci.  

 Jednotl ivé l isty sešitu jsou určené k vystř ižení. Každý l ist  je věnován 

jednomu písmenu. Ta jsou uváděna v abecedním pořadí v t iskací podobě, 

zcela chybí písmena s háčky. První strana l istu nabízí kromě malé i velké 

varianty písmene také oba tvary k obtažení a napodobení a velkou i lustraci,  

v níž se vyvozované písmeno objevuje jako součást citoslovce, které 

i lustraci doprovází. Druhá strana l istu opět ukazuje obě t iskací varianty 

písmene, další i lustraci, která zobrazuje několik objektů ve funkci 

návodných obrázků,  a dvě l inky s předepsaným vzorem tiskací velké i  malé 

varianty písmene. 
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 Podle metodické př íručky jsou Písmenkové pohádky určeny jako 

doplňkový materiál  pro výuku č tení v 1. ročníku ZŠ. Jejich cí lem je 

maximální zapojení všech smyslů, vytvářen asociací a emočních reakcí, což 

př ispívá k posí lení procesu zapamatovávání. Úkoly na pracovních l istech 

rozvíjejí  orientaci dítěte na ploše, prohlubují zrakovou diferenciaci a 

jemnou motoriku. Materiál je určený primárně pro syntetické výukové 

metody. 

 

1993 - Veselá písmenka (1. část třídílného Slabikáře)  

 Učebnice formátu A4 je vázaná v tenkých lesklých deskách, má 48 

stran (z toho 45 číslovaných). Plnobarevné a černobílé i lustrace vytvoř i la 

Miroslava Jakešová. K používání byl schválen MŠMT ČR dne 8. 6. 1993 pod 

č. j . 17514/93-22. 

 Strany 5 – 17 obsahují aktivity pro rozvoj zrakového vnímání, 

řečových dovedností (vyhledávání a řazení na základě podobnosti, věcné 

souvislost i, barev) a jemné motoriky (omalovánky). Na stranách 18 – 29 

jsou zavedeny souhlásky s, l, p a m, a to malé i velké tiskací tvary. Vidíme 

prostor pro použití skládací abecedy, návodné obrázky, aktivity 

k rozlišování tvarů  a sluchovou analýzu. Na stranách 30 – 36 následuje 

vyvození samohlásek v pořadí a, o, e, u, i, opět jsou zařazeny akt ivity na 

rozlišování tvarů, sluchovou analýzu, zajímavé je vyvození dlouhých 

samohlásek (viz obr. 40). Na stranách 37 – 41 se syntézou tvoř í otevřené 

slabiky ze známých hlásek, na stranách 42 – 47 následuje syntéza slov 

složených ze dvou otevřených slabik. Často jsou zařazovány hry s písmeny. 

 V celé učebnici se používá se patkové písmo o velikosti 5mm, 

v aktivi tách se zmenšuje na 4mm. 

 

 

1994 - Zlatá brána – první učebnice č tení 

Formát A4, tenké lesklé desky, vázaná 72 číslovaných stran. Součástí 

učebnice je sada kartonových pří loh k vystř ižení a průhledná popisovací 

fólie. Jako autoř i  přejatých textů jsou uvedeni Jiří Faltus, Jiří  Havel, 
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František Hrubín a Milena Lukešová. Ilustrace Vlasty Moravcové jsou 

plnobarevné, často celostránkové. 

 Nejedná se o učebnici určenou pro školní výuku, ale pro individuální 

použití.  Motivačním prvkem je objekt jablka v různých barevných 

variantách, který propojuje jednotl ivé fáze výuky. Na dvojstraně 6 – 7 jsou 

představeny tvary samohlásek ve velké tiskací variantě, na následující 

dvojstraně jsou tyto tvary zakomponovány do celostránkové i lustrace. 

Podobný postup následuje na dvojstraně  10 – 11 a následující se 

souhláskami C, N, D, H, F, Č , V, S, Š, T a G a na dvojstraně 14 – 15 se 

souhláskami Z, B, P, L, M, R, J, Ž, CH, Ř  a K. Na dvojstraně 18 – 19 se 

objevuje celá velká t iskací abeceda a dvojstrany 22 – 23, 24 - 25 a 26 – 27 

rozšiřují s pomocí konkrétních úkolů celou abecedu o malé tiskací tvary. 

Následují tematicky zaměřené dvojstrany (např. hudební nástroje, domácí 

zvířata apod.), s různými aktivi tami zaměřenými především na zrakovou 

analýzu písmen i slov. Využívány jsou velké i malé varianty t iskací 

abecedy. Na stranách 42 – 43 jsou uvedeny tiskací tvary W, Q a X (opět 

malá i velká varianta) a rozdě lovací znaménka včetně středníku a apostrofu. 

Následuje „obrázkové čtení“ a dvě dvoustrany dalších analytických i 

syntetických aktivit .  Na stranách 54 – 71 pohádkou kde vystupují postavy, 

jej ich jména reprezentují jednotl ivá písmena (náslovné hlásky). V závěru 

čtenář  opouští „ jablkový sad“. 

 Kartonové pří lohy obsahují malou i velkou abecedu, pexeso, záložku a 

pouzdro na vystříhané tvary. Fólie je zřejmě určena k obtahování 

vyhledávaných tvarů  v úvodní části učebnice. 

 Zajímavé je cí lené využití celé plochy dvojstránky, které se v běžných 

učebnicích neobjevuje. 

 

1995 – První písmenka 

 První část třídílné učebnice čtení z nakladatelství Jinan, jejímiž autory 

jsou zástupci pražské pedagogické fakulty. Vyšla ve formátu A4, vázaná 

v tenkých lesklých deskách s celoplošnou i lustrací. Všechny tř i  díly 

i lustroval Miroslav Hrdina, autorkami textů prvního dílu jsou Radka 
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Wildová a Jarmila Škorpilová, rozsah tohoto dílu je 47 číslovaných stran a 

byl schválen MŠMT ČR pod č . j . 24 983/94-22 dne 12. 12. 1994. 

 Učebnice začíná celostránkovou i lustrací dě tí na cestě do školy. Na 

stranách 4 – 9 a 13-14 nalézáme množství aktivit pro rozvoj zrakové analýzy 

a vyjadřovacích schopností, strany 10 – 12 se soustředí na zvukovou 

analýzu. Na straně 15 je zavedena samohláska a,  následující strany se věnují  

její izolaci zvukové i  zrakové, analýze slov, obrázkovému čtení apod. 

podobně, i  když s daleko menším rozsahem doplňkových aktivit jsou na 

stranách 21 – 26 zavedena písmena o, i , e, u,  a to v malé i  velké tiskací 

variantě. Souhlásky jsou zavedeny v pořadí m, t,  l ,  s,  každá s cca třemi 

stranami aktivi t, které už syntézou se samohláskami vytvářejí slabiky a 

z nich slova. Opět se zde setkáváme s grafickým oddě lováním jednotl ivých 

slabik ve slovech. Škála aktivi t se rozšiřuje o doplňování písmen a slabik, 

křížovky, hry a vystř ihovánky. Na straně  38 se zavádí písmeno y, na straně  

42 písmeno j .  

 Didakticky velmi zajímavá učebnice, která př ináší množství 

zajímavých a neotřelých aktivit. Řešení nejrůzně jších úkolů, v nichž se 

s písmeny a jej ich tvary pracuje jako by mimochodem, jotě dokáže napomoci 

zapamatování správných tvarů písmen a usnadnit tak výuku čtení. Ilustrace 

jsou ale místy poměrně tmavé a stylem př ipomínají spíše statické učebnice 

ve stylu obrázků Junka a Pospíšila, což aktivnímu pojetí této knihy spíše 

odporuje.  

 

1995 – Slabikář pro 1. ročník ZŠ 

 Druhý dí l učebnicové řady nakladatelství Jinan byl schválen MŠMT 

ČR po č . j . 14 794/95-22 dne 24. 7. 1995. Opět  je ve formátu A4, vázaný 

v tenkých deskách s celoplošnou i lustrací, má rozsah 95 číslovaných stran. 

Autorkami jsou Zuzana Žitná, Jarmila Škorpi lová a Radka Wildová.  

 Na straně 3 jsou zopakována písmena známá z prvního dílu, př idává se 

malá i velká psací forma písmene, to je doprovázeno několika návodnými 

obrázky. Do strany 13 se opakují j iž známé souhlásky, a to přímo ve slovech 

a větách, j iž bez grafického oddě lování. Přetrvává množství aktivit, např . 

obrázkové čtení, doplňování kř ížovek, hry s písmeny, slabikami a slovy, 
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skládání slov z přesmyček. U každého písmene také nalézáme zásobu slov 

k procvičení. Od strany 14 se začínají nejen zavádět nová písmena (p, n, k, 

r, d, z, ou, au),  ale také uzavřené slabiky a slova vzniklá kombinací 

otevřené a uzavřené slabiky. K aktivi tám př ibývají skrývačky, skryté 

obrázky. V další části se objevují slova se skupinami souhlásek (na začátku, 

uprosted a na konci), zavádě j í  se písmena b, v, h, c, č, š, ch, f , ž, ř a g. 

Autoř i  zařazují vyprávění pohádky podle obrázků (O veliké řepě, s. 67), 

otázky z prvouky a podobně . Po slabikotvorném r  následují slabiky di, t i , di,  

dě, tě , ně a bě , pě, mě , vě, jako poslední jsou zavedena písmena ď, ť a ň.  

Př ibl ižně od strany 70 převažují ve slabikář i  souvislé texty, mezi nimi jsou 

zařazována přísloví a otázky ze všeobecných znalostí.  Učebnici  uzavírá 

jediný rozsáhlejší souvislý text psaný psacím písmem – dopis dětem od 

jejich Slabikáře a abecední přehled písmen velké i  malé t iskací i psací 

abecedy. 

 Nápaditá a v praxi j istě  velmi dobře využitelná učebnice předpokládá 

v dítět i  zvídavého č tenáře a v porovnání s ostatními učebnicemi z 90. let 

klade na dítě vyšší nároky pokud jde o znalosti, pozornost, množství typů  

aktivit. osobně by nás velmi lákalo tuto učebnici ve výuce používat, ale 

musíme zopakovat svoji výtku ohledně  i lustrací k prvnímu dílu – svým 

charakterem bohužel neodpovídají době , ve které vznikly a domníváme se, 

že by mohly být příč inou záporného vztahu dítěte ke slabikář i  jako 

takovému. 

 

 

1996 – Malý č tenář  pro Otu 

 Jedná se o poslední díl učebnic čtení z nakladatelství Jinan. Formát i 

vazba jsou stejné jako u předchozích dílů. Učebnice byla schválena MŠMT 

dne 17. ledna 1996 pod č. j . 10263/96-22 a má rozsah 70 číslovaných stran.  

 Na stranách 6, 8 a 10 jsou zavedena písmena Q, W a X. Jinak 

v učebnici převažují  delší souvislé texty, jej ichž hlavními postavami jsou 

chlapec Ota a jeho rodina. Ty jsou doplněny křížovkami, sloupci slov 

k procvičování a otázkami a úkoly převážně s prvoučnou tematikou. 

V textech převažuje próza, poezie je většinou převzatá od j iných autorů  
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(Václav Renč  – Perníková chaloupka, Jan Vodňanský – Ř íkání o slunci, Jan 

Skácel – O čem se zpěvným ptáčkům zdává). Autorské verše Zuzany Žitné 

najdeme na stranách 13, 47 a 65. Na straně 70 je učebnice uzavřena 

přehledem tiskací i  psací abecedy.  

 Velmi nás zaujalo nenási lné zařazení textů j iných autorů do plynulého 

postupu učebnice – vždy jsou uvedeny do souvislosti s příběhy Otovy 

rodiny, například tak, že daný text postavy čtou, případně se učí za domácí 

úkol,  babička ho vypráví apod. 

 

1997 – Slabikář pro 1. třídu základní školy. Vyhovuje učebnímu 

programu obecné školy. 

 Učebnice Jany Potůčkové (ta je zároveň i  i lustrátorkou) je součástí 

řady učebnic nakladatelství Studio 1+1 pro 1. ročník, která zahrnuje Živou 

abecedu tetky Abecedky, Slabikář, Č ítanku a soubor písanek. Jedná se o 

brožovanou knihu v tenkých deskách o rozsahu 94 číslovaných stran, která 

byla schválena MŠMT ČR pod č.  j . 15 767/97-20 ze dne 20. března 1997. 

Učebnice obsahuje vlepenou pří lohu – aršík autoevaluačních samolepek. 

 Autorka dě l í  slabikář  na 5 barevně  odl išených částí,  v jednotl ivých 

částech mají stránky barevné rámečky,  v jej ich dolní části  jsou umístěny 

metodické pokyny. Každému zaváděnému písmenu je věnována dvoustránka, 

kde je vlevo psací i  t iskací podoba malé i velké formy písmene, obrázek, 

který „ukrývá“ písmeno74 a úryvek pohádky na pokračování. V pravé části 

dvoustránky pak nacházíme slabiky k procvičení, jednoduchá slova, návodné 

obrázky, slova se zvýrazněnou náslovnou hláskou, obrázkové čtení. Poslední 

řádek pravé stránky je zpravidla věnován čtení psacího písma. Závěr 

každého oddílu tvoř í jedna až dvě  dvoustrany věnované hrám se slovy a 

písmeny, dalšímu procvičování a obrázkovému čtení. 

 Oddíly a zaváděná písmena v nich jsou řazeny takto: Strana 4 – 21 

slova s otevřenými slabikami, zavádí se m, t, l , s, p, j , n, strana 22 – 47 

slova s uzavřenými slabikami, zavádí se d, k, r,  v, z, h, au, ou, strana 48 – 

61 slova se skupinami souhlásek na začátku, zavádí se š, c, č , strana 62 – 85 

slova se skupinami souhlásek uprostřed a na konci, zavádí se b, ž, ř , g, f,  ch 

                                                           
74

 Jedná se určitou formu skriptolegie. 
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a strana 86 – 93 slova s ď, ť, ň , di, t i , ni, ě (včetně slabiky fě, vyvozené ze 

slova žirafě).  Aktivi ty na pravých stránkách pozvolna ustupují rozsáhlejším 

textům, které jsou na stranách 51, 73 a 75 uvedeny psacím písmem. Od 2. 

oddílu jsou také pod titulkem To my umíme! častě j i  zařazeny opakovací 

dvoustránky. Témata textů vycházejí ze života dě tí i  z pohádkových příběhů 

(např. Táta vaří – s. 73, O řepě – s. 47). Převzaté texty pocházejí od Žáčka, 

Hrubína, Kainara, Skácela, Erbena, Čarka a dalších. 

 Na první pohled upoutá barevnost celé učebnice, používá se barevný 

podklad, i barevné písmo, dokonce různé barvy v téže větě , najdeme i pět 

barev písma na stránce. To sice může zjednodušit zrakové vnímání 

pedagogovi, ale pro dítě , které se teprve učí  koordinovat své oční pohyby, 

př ináší pří l išná barevnost odklon pozornosti od textu a jeho smyslu. Kromě  

toho v učebnici postrádáme provázanost s průběhem školního roku a uč ivem 

vlastivědné povahy, t j . například zmínku o obecně uznávaných svátcích jako 

jsou Vánoce a Velikonoce. Naopak velmi kladně hodnotíme dnes poměrně 

běžný systém sebehodnocení, které se v posledním deseti letí 20. století  

objevovalo jen sporadicky. Žák si po zvládnutí stránky smí vybarvit květ inu, 

v závěru oddílu pak za urč i tý počet vybarvených květ in získává samolepku. 

 

1997 – Slabikář  

 Slabikář Mi luše Raškové vydaný v nakladatelství Šárka v Přerově 

schvál i lo MŠMT ČR dne 12. února 1997 pod č. j . 12 089/97-20. Kniha 

vázaná v pevných deskách má formát 22x26 cm a 55 číslovaných stran. 

 Na straně 5 jsou ve všech čtyřech variantách uvedena písmena známá 

z předslabikářového období, doplněná návodnými obrázky. Jedná se o a, á, 

e, é, u, ú, ů , i ,  í,  y, ý, o, ó, s, l , p, m, j a t. Strany 6 – 15 upevňují  syntézu 

těchto písmen do slabik v t iskací i psací podobě , opět se používají návodné 

obrázky. Nalezneme i sloupce slabik nebo slov k procvičení, od strany 11 i  

celé věty. Od strany 16 nastává prudké zmenšení písma z 5mm na 3mm. 

 Nová písmena a hláskové skupiny jsou zaváděny v pořadí au, ou, n, d, 

k, r, v, z, š, h, c, č,  b, ž, ř,  ch, g, f, ď , ť, ň , di,  t i ,  ni , dě,  tě, ně ,  bě , vě, mě, pě 

a slabikotvorné l  a r . Novému písmenu nebo hláskové skupině je většinou 

věnována dvoustránka, která začíná všemi čtyřmi podobami písmene a 
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motivačním č tyřverším. Nové písmeno je ihned synteticky zařazováno do 

slabik a ty do slov a vět . Skupiny slov k procvičování jsou v rámečcích nebo 

podbarvené, slova jsou občas doplněna obloučky naznačujícími vázání 

slabik. Texty jsou uváděny v různých barvách, objevuje se i více barev 

v jednom textu (s. 26). Na straně 42 je uveden souvislý text psacím písmem.  

 Ilustrace Slavomíry Foretové nevtíravě  doplňují veškeré texty kromě  

poslední dvoustránky. Autorka převzala několik textů Kábeleho, Božety a 

dalších básníků.  Zajímavostí jsou nezvyklá používaná jména postav: Draha, 

Léna, Bruno, Stela, Slavoj, Johana, Halina, Zora, Zita, Karina, Tona, Laďka, 

Vráťa, Liběnka. 

 Bohužel je tato učebnice poznamenána nekvalitní sazbou – např. na s. 

17 písmena nedodržují rovinu řádku (viz obrazová pří loha). Za daleko 

vážně jší nedostatek (kromě j iž zmíněných kombinací barev písma uvnitř 

textu, dokonce uvnitř slabiky, a oddě lování slabik ve slově mezerami) ale 

považujeme používání hovorových slov mimo převzaté umě lecké texty. 

Jedná se např.  o slovo bráchu (s. 44) nebo o použití  slova formát ve větě 

Náš tým vyhraje, je to formát. (s. 45) Jak je podrobně j i  zmíněno v závěru 

této práce, slabikář jako první učebnice dítě te není jen učebnicí č tení, ale 

také nositelem kulturních vzorců,  a jako takový by mě l  př inášet český jazyk 

v jeho spisovné formě.  

 

Shrnutí 
 V podobě učebnic elementárního čtení a psaní můžeme v jednotl ivých 

obdobích pozorovat značné rozdíly. Zatímco na počátku 20. století se ještě  

používaly učebnice zcela bez i lustrací, případně s drobnými černobílými 

perokresbami, j iž ve druhém deseti letí  vstupuje na scénu barevný tisk 

obrázků , u Kožíška dokonce i barevné písmo. Drobný ústupek od tohoto 

trendu pak zaznamenáváme u globálních čítanek ze 30. let, které strhují 

veškerou žákovu pozornost na text a opět se spokojují  s černobílými 

perokresbami, zařazovanými v pozdě jším období i v rozmezí někol ika stran. 

Ve druhé polovině 20. století jsou j iž samozřejmostí učebnice s četnými 

plnobarevnými i lustracemi. 
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 Zajímavá je i míra vlivu státu na občanskovýchovný aspekt těchto 

učebnic. Až do roku 1948 záleží především na vydavateli učebnice – 

podstatně si lně jší směřování k výchově  dobrých občanů můžeme sledovat 

v učebnicích vydávaných C. k. školním knihoskladem (pozdě j i  Státním 

nakladatelstvím), než v těch, které vydala např.  Česká grafická unie. Nelze 

říci, že by v nich texty s vlasteneckou tematikou chybě ly úplně, ale autoř i  

vydávající u nestátních subjektů mají větší volnost v jej ich pojetí  i  rozsahu. 

Celkem předvídatelné jsou tyto momenty v učebnicích z období 1948 – 

1989. Komunistický polit ický režim rozhodně nepodceňoval výchovu dalších 

generací. Zaujala nás proměnlivost jejích podob a rozsahu. Zatímco 

učebnice z 50. – 60. let téměř vypouště j í  pohádkové motivy, o výročích 25. 

února, 1. máje a 7. l istopadu se zmiňují důrazně a opakovaně  a podstatnou 

roli v textech hraje práce dě lníků a zemědě lců, př ináší už pokusná učebnice 

z r. 1972 přelom dokonaný v posledním slabikář i  Jarmily Hřebejkové 

(známém i díky i lustracím Oty Janečka). Hlavním tématem textů se stává 

rodina a její život. Naproti tomu některé z učebnic vydaným po uvolnění 

režimu v 90. letech jako by se tématu češství, vlastenectví a státnosti  

záměrně vyhýbaly. Vzhledem k tomu, že slabikář je  - jak j iž bylo a ještě  

bude zmíněno – nejen učebnicí čtení, ale první učebnicí vůbec, domníváme 

se, že by tato tematika nemě la být opomíjena. 

 Posledním aspektem, který zmíníme v této části práce je vl iv autora č i 

autorského kolektivu na charakter učebnice. Do roku 1948 bylo autorství 

učebnice chloubou schopných jednotl ivců, kteří se pří ležitostně uchylovali  

ke spolupráci s jedním č i  dvěma spoluautory. Zřejmě v zájmu potlačení 

úlohy jednotl ivce a také z potřeby mnohonásobné kontroly a propracovanosti 

jsou učebnice z doby vlády Komunistické strany výsledkem práce 

autorských kolektivů  převážně pod vedením Jarmily Hřebejkové. Jde o knihy 

metodicky vycizelované, s promyšlenou strukturou a systémem doplňkových 

materiálů (viz též obrazová pří loha). Je smutné, že v oblasti preciznosti  

metodického zpracování a korespondence textů a i lustrací může z učebnic 

vydávaných v 90. letech konkurovat snad jediná, a to slabikář Jiřího Žáčka.  
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3. Autoři a ilustrátoři 

 Autory učebnic prvopočátečního čtení a psaní se v průběhu historie 

stávali nejrůzně jší l idé. Ti, kteří pracovali v období námi sledovaného 20. 

století, navázali na dílo Karla Vinař ického, Jana Vlastimíra Svobody, 

Gustava Adolfa Lindnera nebo Václava Bohdaneckého. Př i rozeně  nejvíce 

autorů pocházelo z oblasti pedagogické praxe. Jednalo se o uč i tele, kteří 

pociťovali  potřebu pomoci svým žákům př i  zdolávání úskalí souvisejících 

s touto základní dovedností, a proto vymýšleli vlastní texty (někteří dokonce 

i metody), kterými obohati l i  stávající možnosti výuky. Takovými 

zapálenými praktiky byl i například Alois Frumar, Josef Kožíšek, Josef 

Kubálek nebo Stanislav Vrána. Další velkou skupinu autorů tvoř i l i  teoretičt í 

pedagogové nebo jazykovědci, kteří  př icházeli  s metodami, používanými 

v zahraničí  nebo experimentálně ověřoval i vlastní systémy, k nimž vytvářeli 

samostatné učebnice. Mezi ně mimo jiné patří  Václav Př íhoda, Otakar 

Chlup, Josef Korejs, nebo Jarmila Hřebejková. Poslední, početně nejmenší, 

skupinou autorů jsou odborníci z j iných oborů, zejména l iteráti , kteř í se 

výuce čtení věnoval i  jako součásti vlastní práce – jako například Jiří Žáček 

nebo Mária Navráti lová.75 

 Protože dílo těchto osobností často přesahuje jednotl ivá námi 

vytyčená období a ani výše uvedené skupiny nelze považovat za jednoznačné 

kritérium (mnozí pedagogové z praxe se v urč i té fázi své kariéry stali  

vědeckými pracovníky, např. Josef Korejs nebo František Merta), bude pro 

uvedení jednotl ivých osobností použito abecedního třídění, zachováme 

ovšem základní rozdě lení na autory textu a i lustrátory.  

 

3.1 Autoři výukových textů 
 

Josef Brukner (nar. 1932) 

 Básník Josef Brukner pochází z Písku, po maturitě na tamním 

gymnáziu vystudoval obor dramaturgie a f i lmová věda na Akademii 
                                                           
75

 Životopisná data PaedDr. Márie Navrátilové uvádíme přes to, že není autorkou žádné učebnice 
elementárního čtení nebo psaní. Její přínos spočívá ve vytvoření specifické metody, která je popsána 
v kapitole 2.4.3. 
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múzických umění. Několik let pracoval jako dramaturg, pozdě j i  jako 

redaktor Státního nakladatelství dětské knihy a Klubu přátel poezie v 

nakladatelství Československý spisovatel. Z polit ických důvodů musel v 70. 

letech nakladatelství opustit  a stal se sbormistrem, varhaníkem a 

kostelníkem sboru Československé církve husitské v Praze na Vinohradech. 

Od 80. let externě vyučoval v l idové škole umění pro pracující (nyně jší  

Konzervatoř  Jaroslava Ježka), v letech 1987 – 1990 byl č lenem redakční 

rady časopisu Mateřídouška, kde pak v letech 1991 – 1993 působil ve funkci 

šéfredaktora.  

 Je autorem několika fi lmových scénářů  zejména k animovaným fi lmům 

(mezi jeho nejznámě jší díla bezpochyby patří seriál večerníčku Kocour 

Mikeš podle Josefa Lady), věnuje se fi lmové i výtvarné krit ice a poezii pro 

dět i  i  dospě lé. Dů ležitou součástí jeho díla jsou překlady především dě tské 

l i teratury z francouzštiny, němč iny, polštiny, norštiny i angličt iny a také 

uspořádání výborů z díla českých básníků (Vrchlického, Šrámka) nebo 

básnických antologií . Po odchodu do důchodu v 1. polovině  90. let spolu 

s M. Č ížkovou, V. Lincem, S. Pišlovou a psychologem V. Mertinem (1994) 

spolupracoval na vydání několika dílů slabikáře v nakladatelství SPN 

(Fortuna). 

 

Miroslava Čížková 

 Autorka a spoluautorka mnoha učebnic čtení, psaní českého jazyka a 

matematiky pro 1. stupeň ZŠ, s J. Bruknerem, V. Lincem, S. Pišlovou a V. 

Mertinem spolupracovala na pět idílném slabikář i ,  vydávaném v polovině 90. 

let 20. století  v SPN a Fortuně.  

 

 

Irena Fabiánová  

 Spolupracovnice Jarmily Hřebejkové, editorka SPN, pro které 

pracovala od 50. do 90. let 20. století . Těžiště její práce spočívalo v tvorbě  

učebnic českého jazyka a čtení. 
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Adolf Frumar (1850 – 1913) 

 Narodil se v Brodcích, uč i telský ústav absolvoval v Mladé Boleslavi 

v roce 1868. Poté vyučoval na obecných školách v Kostomlatech a Králově  

M ěstci , od roku 1878 v Praze v Podskalí. Pak se stal řídícím uč i telem v 

dívčí škole u sv. Petra Na Poříčí . Byl aktivním č lenem uč i telských spolků  

(po dlouhodobém působení ve funkci jednatele vedl v letech 1896 – 1899 

Ústřední spolek jednot uč i telských), př ispíval do odborných časopisů,  

některé sám založil  a vydával (Český uč i tel, od roku 1901 Uč i telské 

noviny), redigoval Pedagogické rozhledy. Kromě zde zmiňovaného 

Slabikáře, vydávaného v letech 1899 – 1917 za spoluautorství Jana Jursy je 

také autorem českého slabikáře pro americké dět i , vydaného v roce 1896 

v Chicagu a řady učebních pomůcek (např . dě jepisných obrazů , zeměpisných 

obrazů,  pravopisných tabulí  apod.) 

 

Vladimíra Gebhartová (Gebhartová – Frýbová) (nar. 1931) 

 Vysokoškolská pedagožka a autorka mnoha učebnic i dalších 

odborných publikací i knih pro dět i  pochází z východočeské vísky Bačalky.  

Vystudovala knihovnictví, český jazyk a l i terární vědu na Univerzitě 

Karlově . Na počátku své kariéry působila jako uč i telka v malotřídce, pozdě j i  

přednášela l i teraturu pro dět i  a didaktiku l i terární výchovy na Filozofické 

fakultě,  ale především na Pedagogické fakultě UK.  

 Od mládí se zabývala dětskou l i teraturou. V letech 1973 – 1986 byla 

šéfredaktorkou časopisu Sluníčko, po celou dobu své kariéry př ispívala do 

novin a časopisů (Např. Tvorba, Zlatý máj, Li terární měsíčník, Sluníčko, 

Mateř ídouška. Mimo jiné je také spoluautorkou prvního českého kurikula 

pro předškolní vzdě lávání Rok v mateřské škole a autorkou středoškolské 

učebnice Literatura pro dět i  s ukázkami textů. Iniciovala a 

spoluorganizovala mezinárodní konferenci „Pohádkové vzkázání“ k 100. 

výročí  narození a 35. výročí úmrtí Václava Č tvrtka.  

 Kromě podílu na mnoha čítankách pro vyšší ročníky různých typů 

základních škol v letech 1993 a 1994 spolupracovala s J. Bruknerem a Z. 

Špůrovou na několika dílech slabikáře, vydaného v SPN.  
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Ji ří  Gruša (1938 - 2011) 

 Překladatel, publicista, básník a prozaik Jiří Gruša se narodi l 

v Pardubicích. Vystudoval fi lozofi i  a histori i  na FF UK, poté pracoval jako 

redaktor v různých časopisech s l i terární tematikou. Od roku 1969 nesmě l  

pokračovat v umě lecké č innosti a byl zaměstnán u stavebních podniků.  

Podepsal Chartu 77 a podílel se na samizdatových edicích. V roce 1981 

odjel na l i terární st ipendium do USA a návrat do Československa už mu 

nebyl umožněn. Emigraci strávil v Německu a věnoval se překladům a 

vlastní tvorbě. Po roce 1989 se vráti l  a začal pracovat v pol it ice. Byl 

jmenován velvyslancem (Německo, Rakousko), v roce 1997 jako č len vlády 

vedl Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy. V letech 2005 – 2009 

řídi l  Diplomatickou akademii ve Vídni. Byl č lenem mezinárodního PEN 

klubu a držitelem několika l i terárních ocenění (Magnesia l i tera, Cena 

Jaroslava Seiferta, Cena Andrease Gryphia). 

 Jiří Gruša je autorem někol ika básnických sbírek v češtině  i  němč ině, 

experimentálních románů, rozhlasových pohádek i odborných prací. Jeho 

slabikář Máma, táta, já a Eda, vytvořený z podnětu Pavla Kohouta, byl 

původně určen pro dět i  československých emigrantů, ale po otevření hranic 

a znovuvydání v ČSFR byl používán i ve školách na území Československé 

republ iky.  

 

Karel Hlava (1898 – 1943) 

 Po uč i telském působení na j ihočeských obecných a měšťanských 

školách se stal cvičným uč i telem nejprve v Příbrami, Žatci a nakonec 

v Plzni.  Je autorem mnoha učebnic pro uč i telské ústavy, v nichž se zejména 

zabýval otázkami výchovy postižených dětí (Úvod do pedopathologie a 

nauka o výchově  slabomyslných, Nauka o dětech mravně  ohrožených, 

narušených a vadných, Nauka o výchově slabomyslných, Základy sociální  

péče o mládež) Také vytvoř i l  někol ik dramatizací pohádek pro použití ve 

škole a je autorem i dalších titulů dětské l i teratury. Velmi zajímavým 

poč inem Karla Hlavy je l ibreto k ojedině lému provedení Slovanské epopeje 

v Praze na Vltavě dne 3. července 1926 u pří ležitost i VIII.  všesokolského 

sletu. 
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Ladislav Horník 

 Uč i tel  a spisovatel l i teratury pro dět i  ži je v Písku, věnuje se i 

divadelní tvorbě. K napsání Pohádkového slabikáře a vytvoření pracovního 

sešitu Písmenkové pohádky ho inspirovala vlastní pedagogická praxe, v níž 

cít i l  potřebu inovace výukových materiálů.  

 

Václav Hrubý (1876 – 1930) 

 Narodil se ve Vlastiboř i ,  působil jako uč i tel na táborsku a od roku 

1905 jako středoškolský pedagog v Kutné Hoře a Poličce. Zemřel v Kolíně.  

Kromě Lístkového slabikáře je také autorem dalších pedagogických 

pomůcek obecné školy, např . Tabulek k vyučování metodou normálních 

slabik. 

 

Jarmila H řebejková (1911 - 2001) 

 Jarmila Hřebejková žila v Ř íčanech u Prahy a byla pracovnicí VÚP. 

Od 50. let pracovala v týmu autorů učebnic elementárního čtení, který po 

většinu doby jeho existence vedla. Kromě  Živé abecedy a Slabikáře 

vypracovávala i metodiky. Z t itulu své funkce se významně  podílela na 

reformě výuky v 70. letech, v rámci níž se kromě českého jazyka zabývala i  

prvoukou a vlastivědou.  

 

Otokar Chlup (1875 – 1965) 

 Otokar Chlup se narodil v Boskovicích, gymnaziální studia zakonč i l  

maturitou v Kolíně v roce 1895. V následujících pět i  letech studoval český a 

francouzský jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde 

navštěvoval i f i lozofické přednášky, mimo jiné u T. G. Masaryka. Působil  

pak jako suplent na různých středních školách. Po studi jní cestě, během níž 

sbíral materiál k disertační práci, složil v roce 1903 státní zkoušku a 

vyučoval na reálce v Náchodě. Od roku 1910 studoval na stipendium 

v Německu a Franci i, během 1. světové války se zapoji l  do odboje. Po 

vzniku republiky redigoval časopis Střední škola a začal pracovat ve 

Výzkumném ústavu Komenského v Praze. Po habil i taci (1920) byl v roce 



89 

 

1923 jmenován profesorem Masarykovy univerzity v Brně, kde působil až do 

r. 1946, poté se ujal funkce děkana nově ustanovené Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1953 přešel po zrušení Pedagogické 

fakulty na fakultu f i lozofickou jako vedoucí katedry pedagogiky. V roce 

1957 se stal ředitelem nového Pedagogického ústavu J. A. Komenského, kde 

se významně podílel  na vydávání Komenského díla. 

 Již během vysokoškolských studií časopisecky publikoval fi lozofické 

stati  a recenze, jako pedagog se akt ivně  zapojoval do č innosti Ústředního 

spolku českých profesorů . Podílel se na zakládání Školy vysokých studií  

pedagogických v Praze (1921) i v Brně (1922), externě  přednášel na 

Komenského univerzitě v Bratislavě. Od roku 1926 také pracoval jako 

redaktor časopisu Nové školy, který prezentoval nejnově jší poznatky 

z oblasti  pedagogiky a psychologie. Aby neztrati l  kontakt z praxí, Chlup 

pří ležitostně vyučoval český jazyk, ve 20. letech ve výzkumné třídě  

pedagogického semináře v Brně, pozdě j i  (v 50. letech) na jedenácti letých 

středních školách v Praze na Smíchově a na Hradčanech.  

 Ve svém reformním úsilí, věnovaném zejména problematice obecné a 

měšťanské školy, Chlup jednak usiloval o stanovení tzv. základního uč iva 

v klíčových předmětech, jež by bylo základem všeobecného (všestranného) 

vzdě lání a zároveň  zabránilo přetěžování žáků. Dlouhodobě krit izoval 

formalismus ve výuce a také nesouhlasil s nepromyšleným přejímáním 

reformátorských myšlenek ze zahraničních pedagogických systémů.  Dalším 

Chlupovým zájmem, který přetrval po všechna období jeho kariéry, byl boj 

za vysokoškolské vzdě lávání uč i telů.  A tak, ačkoli  se Chlup v mnoha 

ohledech ztotožnil  s režimem vládnoucím po roce 1948, se zrušením 

pedagogických fakult nikdy nesouhlasil.  

 S Chlupovým polit ickým přesvědčením a vysokou jazykovou i 

pedagogickou odborností pravděpodobně  souvisí i  jeho autorství prvního 

jednotného analyt icko-syntetického slabikáře, vydaného j iž podle nových 

nařízení v roce 1954. 
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Blanka Janáčková (nar. 1951) 

 Odborná asistentka na Katedře primární jazykové výchovy a pozdě j i  

bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ,  

specializuje se na didaktiku l i terární výchovy na 1. stupni ZŠ, podílela se na 

projektu Čeština pro žáky – cizince v rámci inovace uč i telských programů  

v oboru uč i telství pro 1. stupeň ZŠ. Na slabikář i  Hany Vrbové (1993) se 

podílela metodologicky a úpravou textů. 

 

František Jungbauer (1895 – 1941) 

 Uč i tel  a školní inspektor František Jungbauer se narodil  ve Velkém 

Záblatí, zemřel v Soběslavi, kde působil jako cvičný uč i tel uč i telského 

ústavu. Pracovní kariéru zaháji l  v obecných školách na humpolecku, dále 

byl cvičným uč i telem v Kladně a pozdě j i  školním inspektorem v Pelhř imově . 

Zabýval se metodikou obecné školy, pracoval s Kožíškovými materiály a 

hojně publikoval v odborných časopisech i samostatně, zejména na téma 

výuky prvouky a mluvnice. 

 

Jan Jursa (1853 – 1938) 

 Jan Jursa se narodil v Postřelmově  u Zábřehu, vystudoval gymnázium 

v Kroměříži a dále fi lologii  na univerzitách v Praze a ve Vídni. Od roku 

1880 působil jako suplent na středních školách v Praze, o deset let pozdě j i  

byl jmenován profesorem češtiny na ženském uč i telském ústavu. Již v této 

době psal č lánky o metodice vyučování a přípravě  učebnic a byl č lenem 

komise př ipravující první Pravidla českého pravopisu. Pozdě j i  také zastával 

funkci zemského školního rady. 

 Od roku 1896 pracoval zároveň v C. k. školním knihoskladu na 

nových českých č ítankách76, př i  čemž spolupracoval s významnými 

odborníky své doby. Pozdě j i  spolu s Adolfem Frumarem vytvoř i l i  slabikář, 

ten vycházel od roku 1898 s i lustracemi Mikoláše Alše (celkem 9 vydání), 

po Frumarově smrti  v roce 1916 vyšlo dalších 10 vydání tzv. Slabikáře B 

s obrázky Adolfa Kašpara, a pro Nový slabikář (1932) nechal Jursa obrázky 
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zkombinovat. Kromě  čítanek se podílel i  na vydání početnic a vlastivědných 

učebnic, učebnic těsnopisu nebo mluvnice. Zemřel v Praze 

 

Václav Komárek (1872 – 1958) 

 Tento brněnský pedagog, se narodil ve Vranově u Brna, kde působil  

jako profesor uč i telského ústav. Patř i l  ke spolupracovníkům profesora 

Mihajla Rostohara77.  Kromě čítanky Pramen je také autorem teoretické 

publikace Mluvnické vyučování (1932, 1941) a několika dalších učebnic 

českého jazyka a matematiky.  

 

Vladimír Konvi čka (1900 – 1971) 

 Narodil se v Dubňanech, po studiích uč i teloval na měšťanských 

školách v Rosicích a ve Zlíně (1929 – 1935). Od roku 1935 byl ředitelem 

Baťovy školy v Otrokovicích. Zároveň  pracoval ve funkci examinátora 

uč i telské způsobilosti pod vedením ministerstva školství pro obory 

pedagogika, psychologie a hudební výchova. Pozdě j i  (od roku 1945) působil 

v Brně jako ředitel osmileté střední školy, a to až do svého odchodu do 

důchodu v roce 1960. V Brně také Vladimír Konvička počátkem 70. let 

zemřel. 

 Konvičkovy zájmy byly opravdu široké, uplatni l se jako malí ř,  

muzikant (byl dlouholetým č lenem Pěveckého sdružení moravských uč i telů), 

spisovatel, redaktor časopisů Tvoř ivá škola, Československý kreslíř, 

Výtvarná výchova. Kromě toho vedl dě tské výtvarné kroužky a přednášel 

v rámci uč i telských spolků.  Na čítance Dět i , kterou vytvoř i l  spolu se S. 

Vránou, se kromě uspořádání textů podílel především vlastními i lustracemi. 

 

Josef Korejs (1897 - 1965) 

 Narodil se v Plzni, vystudoval Amerlingův uč i telský ústav v Praze a 

na počátku své profesionální kariéry často stř ídal působiště . V roce 1925 

strávil  jeden školní rok jako uč i tel ve vesničce Bílky na Ukraj ině. Po svém 

návratu nastoupil v obecné škole v Nuslích. Již od vzniku Československé 
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republ iky propagoval názory hnutí Volná myšlenka78 a v rámci těchto akt ivit 

i  časopisecky publ ikoval, pozdě j i  se však těžiště jeho zájmu přesunulo 

k pedagogice, konkrétně k metodě výuky elementárního čtení. Zajímal se o 

přípravu školské reformy, začal sám uč i t  globální metodou a své zkušenosti 

předával ostatním. Byl jmenován ředitelem pokusné reformní školy v Praze 

– Nuslích, nadále přednášel a intenzivně spolupracoval s Václavem 

Příhodou. Autorsky se podílel na globální čítance Sluníčko, vydané v roce 

1933. Ta se stala jádrem sporu o úč innost globální metody, když byla 

výnosem městského školního výboru určena k používání ve všech obecných 

školách ve Velké Praze, což vzbudi lo nevoli rodičů  i  odborníků.79  

 Jako tomu bylo u mnoha j iných, i  Korejsovy akt ivity přerušila 2. 

světová válka. V roce 1945 nastoupil ve Výzkumném ústavu pedagogickém 

(tehdy Výzkumný ústav pedagogický J. A. Komenského) v Praze. Nadále se 

pak podílel na tvorbě elementárních učebnic, konkrétně na První č ítance 

z roku 1951. Jako uznávaný odborník  - elementarista - byl v roce 1952 

nucen zapoj it se do krit iky metod prvorepubl ikového školství, přesto se 

snažil ocenit usilovnou práci svých tehdejších kolegů .80 Josef Korejs zemřel 

v Praze v roce 1965. 

 

Jaroslav Kotal (nar. 1945) 

 Uč i tel a teoretický pedagog Jaroslav Kotal je kromě ojedině lé 

integrované učebnice pro 1. ročník ZŠ autorem sylabu pro studium 

koordinátorů ŠVP vydaného NIDV. 

 

Josef Kožíšek (1861 – 1933) 

 Josef Kožíšek se narodil v Lužanech u Přeštic, absolvoval reálné 

gymnázium Plzni a po něm i uč i telský ústav v Příbrami, kde ukonč i l  studia 

v roce 1881. Poté působil jako uč i tel na několika obecných školách (Měč ín, 

Třeboratice, Klecany). Od roku 1896 byl řídícím uč i telem školy v Zápech u 

M ě lníka s malou přestávkou v Horní Nové Vsi u Bě lohradu (1918). Od roku 
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1920 vedl l i terární oddě lení Státního nakladatelství81, také publikoval 

odborné č lánky v časopisech a podílel se na tvorbě nových osnov pro obecné 

školy. V roce 1927 odešel do důchodu a zemřel o šest let pozdě j i  v Úvalech 

u Prahy. 

 Již v době svého přímého pedagogického působení se Kožíšek trvale 

věnoval básnické i  prozaické tvorbě  pro dět i , 82 dokonce knižně  publikoval -  

jmenujme například básnické sbírky Oku i srdéčku (1891), Jiskry a plamínky 

(1893), Veselé táčky (1897) nebo prózy Doma i na sluníčku (1900), Dět i  z 

boudy (1921), Pohádka lesa (1923). Jeho říkanky, rozpoč i tadla a popěvky 

často zlidově ly nebo se staly součástí pozdě j i  vydávaných učebnic a 

dětských knih. 

 Vzhledem k osobním hlubokým zkušenostem s výukou čtení Kožíšek 

začal usilovně pracovat na vývoji vlastní výukové metody (metoda genetická 

– viz s. 13). Studoval používané české i cizojazyčné učebnice elementárního 

čtení, konzultoval s kolegy, až př ipravil  speciální č ítanku83 Poupata, která 

poprvé vyšla v roce 1913 a pozdě j i  se dočkala mnoha vydání za př ispění 

různých i lustrátorů.  V roce 1919 spolupracoval s Josefem Tůmou př i  

přípravě čítanky – antologie – Ráno a po dalším vydání Poupat (1921) na ně 

v roce 1924 navázal čítankou pro začínající č tenáře Studánka. Ve všech 

svých učebnicích kladl důraz na estet ičnost jej ich úpravy, konzultoval 

s i lustrátory a taktéž dbal na výchovný charakter textů, jež svým čtenářům a 

žákům předkládal. 

 

Josef Kubálek (1876 – 1968) 

 Josef Kubálek se narodi l ve Svídnici u Rožďálovic. Po studiích na 

nižší reálce a uč i telském ústavu v Jičíně (maturoval v roce 1895) uč i l  na 

několika obecných školách v okolí Jičína, po složení zkoušek uč i telské 

způsobi losti  na měšťanské škole přímo v Jičíně.  Od roku 1901 působil  na 

hradecké reálce jako suplent a v letech 1903 – 1923 na uč i telském ústavu 
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v Hradci Králové. Poté přesídli l  do Prahy, kde pozdě j i  i  zemřel, a až do 

konce své aktivní kariéry se věnoval vzdě lávání uč i telů.  

 Zejména v době svého hradeckého pobytu provádě l  Kubálek praktické 

výzkumy vyučovacího procesu, zabýval se hlavně vl ivem rodinného zázemí, 

fyziologické konstituce a osobnostní výbavy na školní úspěšnost dě tí.  

Výsledky své práce zveřejnil v publikaci Výzkum dě tí ve třídě elementární 

(1926), za niž v roce 1928 obdržel Státní cenu l i terní. Kubálek si byl vědom 

nezastupitelné role učebnic a také j im se podrobně věnoval. V roce 1909 

založil v Hradci Králové pedagogickou knihovnu a jeho vlastní rozsáhlá 

sbírka slabikářů a početnic se mu stala východiskem ke srovnávací práci 

Slabikáře v Československé republice (1924), na niž ve spolupráci s Josefem 

Hendrichem a Františkem Šimkem navázal daleko rozsáhlejší historickou 

studií  Naše slabikáře (1929). 

 

Jan Lepař (1827 – 1902) 

 Narodil se v Lipňanech u Přerova, odtud také pocházel jeho 

pseudonym Pravdoslav Lipňanský. Po maturitě na gymnáziu v Olomouci tam 

nejprve studoval i f i lozofi i , pozdě j i  v Praze práva a opět f i lozofi i . Když 

ukonč i l  studia, uč i teloval v Olomouci a v Jihlavě , v roce 1853 byl potvrzen 

jako středoškolský profesor ve Znojmě, odkud se znovu vrát i l  do Jihlavy a 

pozdě j i  p řešel do Opavy. V roce 1870 byl jmenován ředitelem uč i telského 

ústavu v Praze. Zároveň vykonával funkci okresního inspektora a 

zkušebního komisaře pro kandidáty uč i telství. Roku 1886 odešel ze 

zdravotních důvodů na penzi, ale až do své smrti v roce 1902 v Praze se 

věnoval l i terární č innosti .  

 Celý život př ispíval do novin a časopisů (Národní noviny, Časopis 

Musea Království českého, Škola a život, Paedagogium,Krok). Zabýval se 

př iměřeností metod výuky podle věku dítě te, česko - německými vztahy a  

výukou náboženství.  Je autorem mnoha učebnic pro střední a měšťanské 

školy i spoluautorem učebnic pro školy obecné. Spolu s J. Šťastným a J. 

Sokolem vytvoř i l i  řadu čítanek používaných až do vzniku Československé 

republ iky.  
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Vladimír Linc (1923 – 1995) 

 Odborný asistent na katedře speciální pedagogiky PedF UK Vladimír 

Linc se narodil v Nedvědicích. Kromě spoluautorství pět idílného slabikáře 

vydávaného v polovině  90. let v nakladatelstvích SPN a Fortuna je autor 

mnoha dalších učebnic, zejména pro zvláštní školy.  

 

František Merta (1872 – 1953) 

 Narodil se v Dubicku, po nedokončeném studiu na gymnáziu 

v Olomouci a absolvování uč i telského ústavu v Příboře, kde maturoval 

v roce 1891, uč i teloval na obecných školách na Zábřežsku. Pozdě j i  působil 

jako odborný uč i tel na dívčí měšťanské škole v Krumpachu a v roce 1919 

byl ustanoven ředitelem chlapecké měšťanské školy v Zábřehu. Zároveň 

pracoval od roku 1920 až do svého odchodu do výslužby v roce 1932 jako 

okresní školní inspektor. V letech 1930 – 1935 byl rovněž senátorem 

Národního shromáždění republiky Československé. Po okupaci Zábřeha byl 

zatčen a vězněn, pak vyhoštěn ze sudet. Válku přežil z větší části v Brně , 

kde pozdě j i  také zemřel.  

 Již od počátku své profesionální kariéry byl Merta aktivní 

v uč i telských spolcích (Ústřední spolek jednot uč i telských na Moravě84) a 

publikoval v periodikách (Komenský, Volná škola), jako pedagogický 

novinář př ispíval i  do denního tisku. Teprve po roce 1932 - na penzi  - se 

začal zabývat sestavováním učebnic pro různé vyučovací předměty (čítanka 

Úl jen jednou z mnoha jím vytvořených učebnic) a tvorbou populárně 

naučné l iteratury pro mládež. Některé práce bohužel zůstaly pouze 

v rukopisech.85 Kromě  toho překládal beletri i  i  odborné pedagogické stati 

z rušt iny, angl ičt iny, němč iny a francouzštiny. 

 

Václav Mertin (nar. 1951) 

 Dětský psycholog Václav Mertin se narodil v roce 1951, vystudoval 

psychologii na FF UK a od počátku své kariéry se special izoval na 
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psychologii  dětskou. V současné době  působí jako odborný asistent na 

katedře psychologie FF UK. Mimo j iné se ve svých pracích věnuje i 

poruchám učení a je spoluautorem učebnice Psychologie pro uč i telky 

mateřských škol. Spolupracoval s V. Lincem, S. Pišlovou a M. Č ížkovou na 

čtyřech dí lech slabikáře pro nakladatelství Fortuna (1994). 

 

Mikulenková Hana (nar. 1954) 

 Pedagožka, která se zabývá tvorbou didaktických materiálů . Jako 

metodička a autorka pracuje pro nakladatelství Prodos, kde vydala ucelenou 

řadu učebnic pro 1. stupeň . Spolu s P. Šrutem vytvoř i la dvoudílný Český 

slabikář  (1993). 

 

František (Fraňo) Musil  (1893 – 1969) 

 Narodil se v Německé Jablonné (nyní Dolní Jablonná, část Př ibyslavi). 

Po studiích působil  jako uč i tel na obecných a měšťanských školách na 

havlíčkobrodsku, pozdě j i  jako cvičný uč i tel v Bratislavě . V polovině 20. let 

nahradil  spolu s manželkou Vilmou Ludmilu Žofkovou86 př i  prosazování 

školských reforem na trnavsku, kde kromě zavádění globální výuky 

organizoval vzdě lávání uč i telů. V roce 1931 byl jmenován inspektorem 

národního školství v Trnavě, tuto funkci pozdě j i  vykonával i ve Vlašimi a 

v Praze.  

 Manželé Musilovi byl i  blízkými spolupracovníky Václava Příhody. 

Publikovali česky i slovensky, své učební texty vydával i v obou jazycích, 

stejně  jako metodické pří ručky. Oba se také zabýval i překlady, zejména 

z rušt iny. Jejich nejznámě jším poč inem je první česká globální čítanka První 

kniha, kterou vypracovali společně s Příhodou jako učebnici  elementárního 

čtení pro pokusné reformní školy. Poprvé vyšla v roce 1927, naposledy ještě  

v roce 1948. Navázaly na ni čítanky pro následující školní roky (Druhá 

kniha, Třetí kniha). 

 V 50. letech František Musil spolupracoval s Josefem Korejsem 

jednak na První čítance (1951), v roce 1955 pak společně  vydali soubor 
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metodických  statí  Národní škola. Poslední práce Františka Musila, jenž toto 

období života strávil  v České Jablonné, pochází z roku 1964 a pod názvem 

Naše málotřídní školy popisuje praxi tehdejších venkovských škol.  

 

 

Vilma Musilová Lehocká (1904 – 1992) 

 Manželka Františka Musila, doprovázela manžela a spolupracovala 

s ním, ale publikovala i samostatně , např. v roce 1931 vyšla její kniha 

Čarovná záhrada a iné čítanie pre najmenších. V překladatelském oboru se 

věnovala zejména dě tské l i teratuře. O jej ích aktivitách po manželově smrti  

nám není nic známo, 28. 3. 1992 jí bylo za zásluhy o vzdě lávání na 

Slovensku udě leno čestné č lenství v SDSS87.  

 

 

Mária Navráti lová (nar. 1954) 

 Mária Navráti lová je původně operetní zpěvačka a uč i telka hudebně-

dramatického oboru ZUŠ, která se dlouhodobě zabývá nápravami u špatně  

čtoucích dětí.  

 V 70. letech absolvovala gymnázium a střední pedagogickou školu, 

v roce 1986 pak dokonč i la doktorandské studium na PedFUK v Praze. 

Metodiku splývavého čtení (SFUMATO) začala formulovat j iž v roce 1974 

jako uč i telka mateřské školy a za podpory prof. Matě j čka j i  ověřovala na 

různých typech základních škol. Navrhla a realizovala první projekt 

inkluzivního vzdě lávání v ČR (školu ABC music, která zahrnovala jesle, 

mateřskou školu a základní školu, v první polovině  90. let byla Navráti lová 

její ředitelkou). 

 V současné době nejen sama vyučuje metodou Sfumato (zejména v 

nápravných programech), ale také o ní přednáší v akreditovaném programu 

dalšího vzdě lávání pedagogických pracovníků.  
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Jan Novák (1876 – 1938) 

 Uč i tel Jan Novák byl blízkým přítelem a spolupracovníkem Antonína 

B. Svojsíka88. Psal a překládal skautské pří ručky (např. Družinová soustava), 

redigoval časopis Vůdce. Kromě akt ivit ve skautském hnutí89, kde mě l 

přezdívku „Braťka“, se ve volném čase věnoval sborovému zpěvu. 

Spoluautorství čí tanky Sluníčko (1933, s J. Korejsem a B. Tožičkou) je mezi 

jeho ostatní l i terární i pedagogickou č inností ojedině lé. 

 

Jan Evangelista Petrák (1837 – 1898) 

 Narodil se v Albrechticích u Vodňan. Absolvoval reálku v Praze a ve 

studiu pokračoval na technice. Po absolutoriu vyučoval technické předměty 

na reálkách v Čáslavi a v Českých Budě jovicích. Sám se dále vzdě lával 

nejen v oblasti  českého jazyka, který pozdě j i  také vyučoval, ale především 

v metodice a pedagogice. Posléze byl jmenován č lenem zkušební komise pro 

uč i tele českých i  německých škol v Českých Budě jovicích a v roce 1873 

ustanoven hlavním uč i telem uč i telského ústavu v Jičíně.  V roce 1877 byl  

jedním z uč i telů , kteří byli požádáni, aby př ipomínkovali plánované nové 

vydání čítanky J. Lepaře a J. Sokola. Ve svém posudku se zaměř i l  p ředevším 

na metodickou stránku výuky a po předčasném penzionování z důvodu 

nemoci (1883) se začal zkoumání metod výuky počátečního čtení a psaní 

věnovat podrobně. Provedl krit iku dosud používaných metod a ve svém 

vlastním postupu zohlednil  specifika češtiny. Po dvanácti letech navázal na 

soukromé pokusy s výukou vlastní metodou také pokusy na veřejných 

školách a vydal vlastním nákladem čí tanku (Nová první čí tanka pro školy 

obecné, Jičín 1896). Zemřel v roce 1898, druhé vydání jeho čítanky (1900) 

bylo financováno z jeho odkazu. 

 

Simona Pišlová (nar. 1952) 

 Po maturitě na střední umě leckoprůmyslové škole absolvovala PedF 

UK a pracovala jako uč i telka základní školy. V současnosti přednáší na 

                                                           
88

 Antonín Benjamin Svojsík (1876 – 1938) – profesor tělocviku, zakladatel českého skautingu. V roce 1912 
vydal knihu Základy Junáctví, od roku 1919 byl náčelníkem Svazu skautů. 
89

 Byl místonáčelníkem, se svým oddílem podnikl plavbu po severním moři. 
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Pedagogické fakultě , kde se specializuje na didaktiku českého jazyk a 

integraci postižených žáků do výuky českého jazyka. Kromě toho se věnuje 

práci s tě lesně i  smyslově postiženými dětmi. Mimo učebnic a dalších 

jazykových publikací je také autorkou hmatových knížek pro nevidomé a 

slabozraké. S V. Lincem, M. Č ížkovou a V. Mertinem se podílela na 

slabikář i ,  který v několika dí lech vydávalo v 1. polovině 90. let SPN a 

pozdě j i  Fortuna. 

 

Václav Příhoda (1889 – 1979) 

 Václav Příhoda se narodil  v Sánech v uč i telské rodině.  Po absolutoriu 

na gymnáziu studoval na Filozofické fakultě v Praze fi lologii,  studium 

doplnil Štrasburku a Paříži. Živě se zajímal o fi lozofické problémy, po 

několikaleté uč i telské praxi na středních školách v České Třebové, na 

Kladně a v Praze a vzniku republiky se však jeho hlavním zájmem stala 

pedagogika a psychologie, zejména plánovaná reforma československého 

školství. V roce 1922 se vydal na Chicagskou univerzitu, kde se seznamoval 

s nejnově jšími pedagogickými poznatky a experimenty. Po habil i taci na UK 

v roce 1924 se do USA vráti l  a studoval u Deweye a Thorndika. Pracoval 

pak pro pražskou Školu vysokých studií  pedagogických. Své teorie neustále 

ověřoval v praxi90 a vyšel z nich i př i  přípravě návrhu jednotné vnitřně 

diferencované školy,  zveřejněném v roce 1929. Součástí komplexu opatření 

mě lo být i  vysokoškolské vzdě lávání uč i telů , o jehož nutnosti byl Příhoda 

přesvědčen. 

 Když př ipravovanou reformu školství zastavila 2. světová válka, 

pokračoval Příhoda v práci na návrhu základního školského zákona. V roce 

1945 byl jmenován profesorem a pracoval jako poradce Ministerstva 

školství, kde opět prosazoval myšlenku jednotné, vnitřně  diferencované 

školy. Protože s rokem 1948 př išel o veškerou možnost pedagogického 

působení, obráti l  svoji pozornost k psychologii, j íž se věnoval po zbytek 

svého života. 

                                                           
90

 Zejména na pokusných školách – na Masarykově měšťanské škole ve Zlíně, v Humpolci a v Praze v Michli, 
Nuslích a Hostivaři. Navíc „… se ve třicátých letech pokusy s globální metodou konaly ve všech školních 
okresech v Čechách …“ (Váňová 2005, s. 171) 
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 Pokud jde o výuku č tení, Příhoda byl, jak je uvedeno v kapitole 2.1.2, 

zastáncem a propagátorem globální metody, s níž se seznámil na svých 

studijních cestách. Je tedy pochopitelné, že se spoluautorsky podílel právě  

na první globální učebnici v Československu vydané, čítance První kniha, z 

roku 1929. K ní doplnil ještě Č tecí hry k čítance První kniha (1929) a Č tení 

v elementárce a metodickou př íručku Rukověť ke globální čítance První 

kniha (1929). 

 

Miluše Rašková (nar. 1966) 

 Vysokoškolská pedagožka Miluše Rašková je č lenkou Katedry 

primární pedagogiky PedF UP v Olomouci. Kromě Slabikáře, vydaného 

v roce 1997 je především autorkou odborných textů a vysokoškolských 

učebnic. 

 

Václav Salzman (1890 – 1952) 

 Spoluautor čí tanky Cestička malých a autor úprav Kožíškových Poupat 

pro vydání po autorově  smrti byl řídícím uč i tel v Letkově, pozdě j i  

v Červeném Hrádku a v letech 1948 – 1951 v Praze - Horních Počernicích. 

 

 

Kv ě toslav František Sedláček (1911 – 1971) 

 Redaktor, romanopisec a scénárista K. F. Sedláček pocházel z Prahy, 

spolupracoval s J. Hřebejkovou na verzi jejího slabikáře z roku 1957. 

 

 

Anna Šimanová 

 Autorka početnic a metodička, která spolupracovala s Jarmilou 

Hřebejkovou na ve jejího slabikáře z roku 1957. 

 

Jarmila Škorpilová 

 Elementaristka Jarmila Škorpilová uč i la až do roku 2009 na 1. stupni 

ZŠ v Praze na Malé Straně . Podílela se na Slabikář i  Z. Žitné a R. Wildové 

vydaném v roce 1995 v nakladatelství Jinan. 
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Josef Sokol (1831 – 1912) 

 Pedagog a polit ik Josef Sokol pocházel z Horního Jelení. Byl  autorem 

učebnic dě jepisu, němč iny a ruštiny, metodicky vypracoval výuku 

pří rodovědy a technologie a spolu s J. Šťastným a J. Lepařem vytvoř i l  

ucelenou řadu čítanek pro různé stupně škol.  

 

Zuzana Špůrová (nar. 1952) 

 Básnířka Zuzana Špůrová se ve své tvorbě věnuje převážně poezii  pro 

dět i . Spolu s J. Bruknerem a V. Gebhartovou pracovala na 5. díle slabikáře 

vydaného SPN v roce 1993 (Č tení na prázdniny). 

 

Pavel Šrut (nar. 1940) 

 Básník, scénárista, překladatel a textař Pavel Šrut se narodi l v Praze. 

Vystudoval angličt inu a španě lšt inu na FF UK, kde absolvoval v roce 1967. 

Pracoval jako redaktor v nakladatelství Naše vojsko, ale od roku 1972 je 

spisovatelem na volné noze. Je nositelem mnoha ocenění zejména za tvorbu 

pro dětské čtenáře. S Hanou Mikulenkovou vytvoř i l  v roce 1993 texty 

v Českém slabikář i  nakladatelství Prodos. 

 

Jan Evangelista Šťastný (1824 – 1913) 

 Středoškolský profesor Jan Šťastný se narodi l v Želenicích, stal se 

spoluautorem mnoha č ítanek pro školy obecné i měšťanské, mluvnic a 

dokonce zpěvníku. Zemřel v Praze. 

 

 

Bohumil Tožička (1871 – 1963) 

 Narodil se v Praze, uč i l  na školách v Davli, ve Slivenci a v Praze, kde 

byl ředitelem měšťanské školy, zemřel v Poděbradech. Kromě didaktických 

spisů v oboru českého jazyka a psaní se zabýval l i teraturou pro mládež a 

působil rovněž jako básník a překladatel.  
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Eva Veberová (nar. 1926) 

 Spolupracovnice Jarmily Hřebejkové Eva veberová pochází 

z Olomouce, známky její  aktivní č innosti  nacházíme v 60. – 90. letech, kdy 

se kromě práci na učebnicích elementárního čtení věnuje zejména knihám 

pro předškolní výchovu. (Č teme si s mámou 1992, Č teme a recitujeme 

v mateřské škole 1964, 1966 1968, Ř íkej 1992 atd.) 

 

Alexandra Vebrová (nar. 1958) 

 Scénáristka, moderátorka, producentka a zpěvačka Saša Vebrová se 

narodi la a žije v Praze. Podílela se na Pohádkovém slabikář i  Ladislava 

Horníka, vydaném v nakladatelství Pansofia v roce 1994. 

 

Hana Piskáčková Vrbová (1929 – 1995) 

 Spisovatelka, redaktorka a překladatelka Hana Vrbová pocházela 

z Prahy. Vystudovala češtinu a ruštinu na FF UK. Věnovala se zejména 

překladům, v její vlastní tvorbě převažovala poezie pro dět i . Spolu 

s Blankou Janáčkovou vytvoř i la slabikář vydaný v roce 1993 

v nakladatelství Fortuna. 

 

Stanislav Vrána (1888 – 1966) 

 Vrána se narodil  ve Valč i  u Moravského Krumlova, uč i telský ústav 

absolvoval v roce 1908 v Brně. Po vykonání zkoušek uč i telské způsobilosti 

(1911) vyučoval na měšťanských školách v Matici, Hrotovicích a 

Moravském Krumlově, od roku 1919 v Brně (mj. na pomocné škole). Velmi 

intenzivně se věnoval teoretickému studiu, nejprve na škole Vysokých studií  

pedagogických v Brně, pozdě j i  v USA (1927) a na mnoha dalších 

zahraničních studijních cestách (Anglie, Rakousko, Švýcarsko). Stal se 

ředitelem pokusné reformní školy ve Zlíně (1929). Ještě v roce 1938 podal 

Stanislav Vrána vlastní návrh školské reformy, zhoršující se zdravotní stav a 

2. světová válka mu však zabránily v další akt ivitě. Již v roce 1945 byl 

zproštěn funkce na Masarykově pokusné měšťanské škole ve Zlíně a v roce 

1948 odešel do důchodu, který prožil  v Drnovicích u Vyškova. 
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 Neznáme přesný podíl Stanislava Vrány na čítance Dět i ,  kterou spolu 

s V. Konvičkou vydali celkem tř ikrát (1929, 1932 a 1938). Jisté však je, že 

se zdaleka nejedná o jediný poč in tohoto neúnavného pedagoga, pracujícího 

na vylepšení českého školství v oblasti  organizační (viz jeho návrh reformy 

školství) i  didaktické (je autorem nebo spoluautorem učebnic angličt iny,  

němč iny, dě jepisu i poč tů).91 

 

Wagnerová Jarmila (nar. 1954) 

 Odborná asistentka na Katedře německého jazyka ZČU v Plzni se 

zabývá především didaktikou čtení, v níž se specializuje na znovuoživení 

Kožíškovy genetické metody. 

 

Wildová Radka (nar. 1965) 

 Vysokoškolská pedagožka, která se special izuje na didaktiku 

prvopočátečního č tení a psaní pochází z Prahy. Kromě vlastního Slabikáře, 

vydaného ve spolupráci se Z. Žitnou a J. Škorpilovou ve třech dílech 

v nakladatelství Jinan je také autorkou písanek pro 1. – 3. ročník a 

metodických příruček k učebnicím českého jazyka pro nakladatelství Alter. 

 

Zimerman Josef 

 Uč i tel , redaktor regionálních časopisů  a teoretik pedagogiky vytvoř i l  

přípravnou čítanku k První knize manželů  Musilových a V. Příhody. 

 

Ji ří  Žáček (nar. 1945) 

 Spisovatel Jiří  Žáček se narodi l v Chomutově,  absolvoval SPŠS ve 

Volyni a v roce 1970 ukonč i l  inženýrské studium na Stavební fakultě ČVUT 

v Praze. Už během studia časopisecky publikoval a po krátké praxi v oboru 

se začal plně věnovat l i teratuře. Absolvoval postgraduální studium na 

fakultě žurnalistiky,  pracoval v různých nakladatelstvích a od roku 1994 je 

na volné noze. Je autorem více než dvaceti básnických sbírek pro dospě lé a 

devíti pro dět i ,  několika divadelních i televizních scénářů ,  mimo j iné se 

věnuje i překladům. 

                                                           
91

 Viz Podlahová a kol. 2001, s. 239. 
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 V roce 1990 byl osloven s nabídkou práce na novém slabikář i ,  který 

byl nakonec vydán o dva roky pozdě j i ,  na ně j  pak navázaly ještě Moje první 

čítanka (1993) a Malý č tenář (1994). 

 

Zuzana Žitná (nar. 1946) 

 Narodila se v Praze, dětství prožila v Náchodě. Po maturi tě na tamním 

gymnáziu absolvovala v roce 1970 obor čeština – srbochorvatština na FF 

UK. Poté působila jako tajemnice a překladatelka na tehdejším jugoslávském 

obchodním zastupitelství (Jugobiro) v Praze. Po nuceném odchodu 

nastoupila do pobočky Městské knihovny v Praze do funkce metodičky pro 

dět i  a mládež v obvodní knihovně  v Břevnově. Zkušenosti s dětmi a mládeží 

využila pozdě j i  nejprve jako uč i telka na základní škole, kde už 

spolupracovala s pedagogickou fakultou (vedla pedagogické praxe studentů),  

pozdě j i  p ř i  práci pro nakladatelství Jinan. V roce 1994 přešla jako asistentka 

na katedru české l i teratury PedF UK, kde vedla semináře didaktiky, teorie 

l i teratury, l i teratury 20. století a l i teratury pro dě t i  a mládež.  

 V témže roce př i jala nabídku katedry primární pedagogiky PedF UK 

ke spolupráci na slabikář i  pro 1. ročník ZŠ a OŠ. Je autorkou většiny textů 

ve Slabikář i  a Malém čtenář i  pro Otu (oba Jinan 1995). Také se podílela na 

třídílné Antologii  l i terárních textů pro 1. stupeň ZŠ, vydané v roce 1996 

rovněž v Jinanu. 

 V době své akt ivní č innosti  mj. spolupracovala s Českým rozhlasem 

Vltava a časopisem Nové knihy. V současné době pří ležitostně vyučuje a 

publikuje a koriguje l i terárněvědní stati.  

 

3.2 Ilustrátoři 
 

Mikoláš Aleš (1852 – 1913) 

 Malíř, kreslíř a i lustrátor Mikoláš Aleš se narodil v Mirot icích. Aleš 

nedokonč i l  studia na píseckém gymnáziu, uč i l  se malířem a studoval reálku. 

Od roku 1869 navštěvoval Akademii výtvarných umění v Praze a 

z existenčních důvodů si  př ivydě lával výukou kreslení a i lustracemi 
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časopisů,  které ho pak provázely po celý jeho tvůrčí  život. Studia 

nedokonč i l  – z akademie byl pro výtržnost, př i  níž háji l  národní zájmy, 

vyloučen v roce 1976. Již v roce 1878 však spolu s Františkem Ženíškem 

uspě l  v soutěži na výzdobu Národního divadla, která se však pozdě j i  stala 

důvodem jej ich rozkolu. Mezitím podnikl Aleš studijní cestu do Itálie. 

Náměty pro své dí lo čerpal z l idových motivů , národních tradic, dě j in i 

každodenního života. 

 Aleš byl prvním předsedou Spolku výtvarných umě lců Mánes. Na 

sklonku života byl jmenován inspektorem kreslení na měšťanských školách a 

rádcem v dílech umě leckých. 

 Zkušený i lustrátor byl v roce 1897 požádán Janem Jursou, aby 

př ipravil  obrazový doprovod nově  plánovaného českého slabikáře. I díky 

němu si Slabikář pro město - varianta A získal velkou oblibu a byl používán 

ještě v době první republiky.  

 

Old ř ich Cihelka (1881 – 1948) 

 Narodil se a celý život prožil v Praze. V roce 1903 absolvoval 

pražskou Akademii výtvarných umění a stal se vyhledávaným ilustrátorem a 

autorem didaktických a historických obrazů. Věnoval se ale i f igurální 

kresbě a malbě , plakátové tvorbě  a působil jako pedagog. Byl aktivním 

č lenem Jednoty výtvarných umě lců, mezi jeho nejbližší přátele patř i l  mj. 

Adolf Kašpar. 

 

František Václav Eisenreich (1892 – 1969) 

 Narodil se v Plzni,  kde studoval na uč i telském ústavu. Ve studiu 

pokračoval na Keramické škole v Teplicích a v roce 1927 absolvoval AVU u 

Maxe Švabinského. Působil  jako grafik, malíř a i lustrátor v Plzni a Chrástu, 

v urč i tém období uč i teloval v Nýřanech. V jeho tvorbě se často objevovala 

témata ze života dět í a zvířátek, ale také války a boje za svobodu (sám byl  

v roce 1915 v 1. světové válce). Eisenreich byl č lenem Syndikátu 

výtvarných umě lců a Jednoty výtvarných umě lců. Zemřel v Plzni, kde 

ostatně prožil  většinu svého života. 
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V ěra Faltová (1932 - 2009) 

 Malířka, redaktorka a i lustrátorka se narodila v Praze, kde v roce 1958 

absolvovala VŠUP, obor užitá grafika. Od roku 1969 pracovala jako 

výtvarná redaktorka časopisu Ohníček a spolupracovala i s redakcemi 

ostatních dě tských časopisů , zejména jako autorka kreslených seriálů .  

 V roce 1984 obdržela Cenu ministerstva školství za i lustrace ke 

slabikář i  pro slabozraké, byla také autorkou i lustrací k první čí tance 

používané v 80. letech (Náš svět). Po roce 1989 pracovala na obrazovém 

doprovodu dalších učebnic, a to nejen českého jazyka nebo čtení (např . 

Pohádková angličt ina). Věra Faltová žila a zemřela v Kladně.  

  

Gabriel Filcík (nar. 1946) 

 Ilustrátor a grafik Gabriel Filcíck se narodil v Praze, kde žije dosud. 

Vystudoval VŠUP v Praze a věnuje se kromě j iného i animovanému fi lmu, 

grafické úpravě knih a designu hraček. Za své četné i lustrace dě tských knih 

a časopisů obdržel několik Čestných uznání a tř ikrát i ocenění Zlatá stuha. 

 

Ji ří  Fixl (nar. 1950) 

 Jiří Fixl se narodil a dosud žije v Praze, v roce 1969 maturoval na 

SUPŠ, VŠUP absolvoval v roce 1976. Pracoval jako malí ř, grafik a 

i lustrátor, v letech 1984 – 1987 byl výtvarným redaktorem Albatrosu, 

v rozmezí let 1990 – 1994 pak v dětském časopise Mateřídouška. Ilustroval 

množství dětských knih i  učebnic. 

 

Slavomíra Foretová Kulíčková (nar. 1952) 

 Ilustrátorka a grafička Slavomíra Foretová se narodila ve Varnsdorfu, 

po absolvování SUPŠ v Uherském Hradišti (studovala obor propagační 

grafika a výtvarnictví, maturovala v roce 1971), pracovala do roku 1980 

jako výtvarnice v propagačních oddě leních různých podniků.   Od roku 1982 

do roku 2011 působila na ZUŠ v Přerově , kde byla vedoucí předmětové 

komise výtvarného oboru a zároveň okresní metodičkou.  

 

Luboš Grunt (nar. 1947) 
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 Narodil se v Praze, kde žije a pracuje dosud. V roce 1976 absolvoval 

VŠUP, obor fi lmová a televizní grafika. Kromě  i lustrací, které jsou těžištěm 

jeho tvorby, se věnuje užité grafice, plakátové tvorbě  a animovanému fi lmu. 

 

Miroslav Hrdina (nar. 1932) 

 Narodil se v Praze, po absolutoriu AVU (1956) 

V letech 1980 – 1997 byl č lenem Katedry výtvarné výchovy PedF UK, od 

roku 1986 zástupcem vedoucího.  

 

Miroslava Jakešová (nar. 1943) 

 Narodila se v Praze, vystudovala VŠUP. Věnuje se užité grafice, 

malbě a i lustracím, ale i f igurální tvorbě . Spolupracuje s manželem, 

architektem Jaromírem  Jakešem. 

 

Ota Janeček (1919 – 1996) 

 Ota Janeček pocházel z Pardubiček, po maturitě na reálce v Hradci 

Králové začal studovat architekturu na ČVUT, odkud přestoupil na obor 

kreslení. V letech 1940 – 42 absolvoval Umě leckoprůmyslovou školu 

v Praze (pozdě jší VŠUP). Od doby svých studií ži l  v Praze, kde pozdě j i  i  

zemřel. Věnoval se výtvarným č innostem velmi všestranně jako i lustrátor, 

grafik, malíř, keramik, dokonce pracoval i s texti lními materiály. V jeho 

práci se často objevoval vl iv kubismu. Několikrát vyjel na studijní pobyty 

do zahraničí , např. do Francie, Švýcarska, Řecka, Anglie, na Kavkaz, na 

Kubu, do Japonska, NDR, Walesu a Skotska.  Působil také jako pedagog. 

V roce 1964 obdržel Cenu Marie Majerové, 1969 Cenu ministerstva kultury 

ČSR a v roce 1985 ti tul Zasloužilý umě lec.  

 

Václav Junek (1913 – 1976) 

 Malíř, i lustrátor, grafik a typograf Václav Junek se narodil v Kladně, 

byl vyučený sazeč,  pozdě j i  vystudoval Umě leckoprůmyslovou školu v Praze, 

a v letech 1937 – 1940 AVU. Od roku 1965 pracoval jako i lustrátor a grafik 

Mladé fronty, ale prosadi l se i jako autor ex l ibris, i lustrátor dětských a 
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dobrodružných knih, zaujal také jeho cyklus l i tografií kladenskou 

tematikou. 

 Kromě i lustrací k dlouhodobě vydávanému slabikář i  Jarmily 

Hřebejkové, který vycházel v letech 1956 – 1979 a je nejčastě j i  vydávaným 

českým slabikářem vůbec, i lustroval Junek i první poválečný analyticko-

syntetický slabikář  týmu Chlup – Hřebejková92 a byl  také autorem 

nástěnných obrazů k jednotl ivým písmenům. 

 

V ěra Kaplanová Šimonová (nar. 1920) 

 Narodila se v Praze, vystudovala kresbu na ČVUT a pracovala jako 

výtvarná redaktorka SPN. Věnovala se malbě,  i lustracím, grafice i kreslení.  

 

Adolf Kašpar (1877 – 1934) 

 Narodil se v Bludově , studoval Německý uč i telský ústav v Olomouci a 

AVU v Praze u Maxmiliána Pirnera. Absolvoval také studijní cestu do 

Paříže, byl č lenem Spolku výtvarných umě lců Mánes a renomé získal 

především ilustracemi  - nejznámě jší  jsou ty ke třetímu vydání Babičky 

Boženy Němcové (1903), které vytvoř i l  ještě jako posluchač  akademie, ale 

i lustroval i díla Jiráska, Wintra, Nerudy, Raise a Čelakovského. Často 

pobýval na Moravě, zejména v Lošticích. Za 1. světové války narukoval jako 

plukovní malíř,  s vojskem se dostal do Opavy, Krakova a Hal iče, kde se 

seznámil mimo jiné s architektem Dušanem Jurkovičem. V roce 1929 se stal 

zakládajícím č lenem Mezinárodní loutkářské unie UNIMA. 

 Od roku 1933 bydlel v Rusavě na Valašsku. Během cesty na Chodsko, 

kde sbíral materiály k i lustracím díla Jindř icha Šimona Baara Paní 

komisarka nečekaně  zemřel blízko Železné Rudy (př i  výletě k Čertovu 

jezeru) na mozkovou mrtvici. Pohřben je v Praze na Vyšehradě . Kromě 

i lustrací maloval i  akvarely a věnoval se grafice a  leptu. Není bez 

zajímavosti, že př i  přípravě k i lustracím knih z reálného prostředí používal 

kromě skic také fotografie. 

 

                                                           
92

 Pro úplnost dodejme, že akademického malíře Junka, ilustrátora slabikáře, zachytil ve své povídce Čekání 
na chleba Spisovatel Bohumil Hrabal. 
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František Ketzek (1906 – 1978) 

 Slovenský i lustrátor, grafik, malíř, ale také f i lmový herec a operní 

l ibretista se narodil v Bratislavě , mládí prožil na Kladně , tam v roce 1925 

maturoval na reálce a také vydal sbírku básní Nevkusná lyrika. V roce 1931 

absolvoval Umě leckoprůmyslovou školu v Praze, podnikl studijní cesty do 

Itálie, Francie, Německa a Jugoslávie. Jeho tvorbu ovlivnilo přátelství 

s Františkem Tichým. Po roce 1948 se věnoval především fi lateli i  (byl 

předsedou Filatelistické komise znalců).  Závěr života strávi l v Praze, kde 

také zemřel. 

 

Vladimír Konvi čka – viz kapitola 3.1, s. 91 

 

Cyril Kotyšan (1899 - ?) 

 Narodil se v Praze. Ilustroval dětské knihy, hojně spolupracoval 

s časopisem Srdíčko93,  tvoř i l  žánrové pohlednice s různou tematikou (Sokol, 

Vánoce, Velikonoce). Je také autorem vystř ihovacího Betlému, vydaného 

v časopise Srdíčko v roce 1942. Vzhledem k tomu, že nejsou dostupné 

zmínky o jeho tvorbě po roce 1945, předpokládáme, že zemřel během 2. 

světové války. 

 

Antonín Krátký (1882 – 1937) 

 Narodil se ve Výprachticích, působil jako odborný uč i tel  kreslení 

v Ústí nad Orlicí. Po 1. světové válce odešel na Slovensko a vyučoval 

kreslení na uč i telských ústavech (Modrá, Košice, Bratislava - tam zemřel).  

Tvoř i l  d řevoryty a dřevořezby, nejčastě j i  s krajinnými motivy. Ilustroval 

řadu dě tských knih, podle jeho motivů  byly vydávány vystř ihovánky. 

 

Zdenka Krej čová (nar. 1944) 

 Narodila se v Praze, základy výtvarných technik získala v dětství 

v Č íně.  Po maturitě  na Střední odborné škole výtvarné (dnešní Výtvarná 

škola Václava Hollara) absolvovala v roce 1969 VŠUP v Praze. Poté 

pracovala dva roky jako průvodkyně na zámku Kratochvíle, kam následovala 

                                                           
93

 Srdíčko – dětský časopis, vydávaný J. R. Vilímkem v Praze v letech 1933 – 1942. 
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manžela. Někdejší výtvarná redaktorka časopisu Sluníčko, i lustrátorka, 

grafička, a malířka, která se specializuje na malbu na hedvábí, se zabývá i 

animovaným fi lmem. 

 

Marie Fischerová – Kvěchová (1892 – 1984) 

 Narodila se v Kutné Hoře, ale od dětství ži la v Praze. Už ve čt rnácti 

letech byla př i jata na Umě leckoprůmyslovovu školu, po jejím absolvování 

v roce 1913 pobývala v Paříži . Dě tské motivy, kterými se proslavila, začaly 

vznikat po založení vlastní rodiny. (Vdala se v roce 1915, první kniha 

říkadel s jejími i lustracemi vyšla v roce 1916.) V celé své tvorbě,  ať už šlo 

o plakáty, nástěnné obrazy pro školu č i  do dětských pokojů nebo grafiku, se 

věnovala pří rodě, dě tem a národopisné tematice. Vytvoř i la i  návrhy sgrafit 

pro opatrovnu ve Dvoře Králové a nevyhýbala se ani reklamě.  V roce 1925 jí 

byla na výstavě v Paříži udě lena Zlatá medaile. 

 Materiály pro svoji práci sbírala na cestách, které podnikala s celou 

rodinou, zejména na Slovácko, ale i po Slovensku a Zakarpatí,  do Jugoslávie 

nebo do Bulharska. Jednotl ivé její kresby vycházely jako pohlednice 

(případně  série pohlednic) a vystř ihovánky, z i lustrací jsou nejznámě jší  ty 

ke Kožíškovým Poupatům, Sládkově  Skř ivánčí písni,  Karafiátovým 

Broučkům nebo Babičce Boženy Němcové. 

 Od roku 1932 žila Marie Fischerová v Černošicích, kde je také 

pochována. 

 

Richard Lauda (1873 – 1929) 

 Malíř a grafik Richard Lauda se narodi l v Jistebnici, po vyučení a 

kupecké praxi studoval pražskou Akademii,  kterou ukonč i l  v roce 1901, 

vzdě lání doplnil ještě studiem litografie v Mnichově . Věnoval se tvorbě pro 

dět i , Česká grafická společnost v roce 1903 vydala jeho obrázkovou knihu 

Radosti malých, další publikace Rodiče a dět i  vyšla v roce 1907 

v Olomouci. Z roku 1914 pochází další Laudova obrázková kniha nazvaná 

Z přírody, př ipravená j iž od roku 1906. Ve všech svých publikacích 

zachovával Lauda podobný postup – vlastní obrázky, většinou s tematikou 

venkovského života a dětských her, doprovodi l vybranými texty  - verši, 
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říkadly č i  popěvky l idovými nebo vybranými z díla různých autorů (Erben, 

Sládek, Kožíšek). Richard Lauda také př ipravil k vydání netradiční soubor 

dětských slohových prací, které doprovodil vlastními i lustracemi, nenašel 

však pro tento poč in nakladatele. Z existenčních důvodů se od roku 1910 

věnoval j iž pouze knižním ilustracím na zakázku.94 

 V roce 1914 byl osloven Josefem Kožíškem s nabídkou k i lustrování 

plánovaného druhého vydání Poupat (první vydání z roku 1913 i lustroval 

Alois Mudruňka). K tomuto kroku vedla Kožíška jednak mírná 

nespokojenost s původními i lustracemi, do nichž nemě l  možnost zasahovat 

(Mudruňka pracoval pro nakladatele), a také předpokládaná časová tíseň – 

chtě l  mít text i i lustrace pro nové vydání kompletně př ipravené, aby 

konkurenceschopnost Poupat neohrozi l j iný př ipravovaný slabikář.95 

V metodické pří ručce k čítance Poupata nazvané Počátky čtení (1914) už 

nacházíme čtyř i  Laudovy obrázky, další spolupráci na tomto projektu však 

přerušila válka. O „alternativní“ učebnici čtení nebyl zájem, a tak se 

Poupata druhého vydání dočkala až v roce 1921, opět  s i lustracemi 

Mudruňkovými.96  

 Pro svoji  čítanku Ráno (1919) převzal Kožíšek pět i lustrací z Laudovy 

knihy Radosti malých, které doplnily použité obrázky Mikoláše Alše, Maxe 

Švabinského a Rudolfa Matesa. V dalších vydáních nahradi l Laudu Oldř ich 

Cihelka, který ovšem jeho původní kresby okopíroval. 

 Výhradně s Laudovými i lustracemi byl v roce 1921 vydán Kožíškův 

Veľký č i tateľ . Šlabikár pre ľud, učebnice čtení pro dospě lé, nejšířeji se však 

Laudova spolupráce s Kožíškem rozvinula v případě čítanky Studánka 

(1924). Pracoval na i lustracích více než rok a využil i  n ěkteré nerealizované 

náměty z obrázků původně př ipravených pro Poupata. Studánka, čítanka 

malých, postupně získala u českých uč i telů obl ibu a rozšíř i la se ve školách.  

 Plodnou spolupráci této autorské dvojice přerušila Laudova nečekaná 

smrt v roce 1929. 
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 Srv. Klímová 2005, s. 60 
95

 Tamtéž, s. 60 - 61 
96

 Kožíšek si pokles zájmu o svoji učebnici vysvětloval poměrně logicky – mladší učitelé, kteří měli zájem 
zkoušet nové metody, byli odvedeni na frontu, a starší generace pedagogů raději pracovala s učebnicemi 
osvědčenými. (Tamtéž, s. 62) 
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Jolanta Lysková Petržílková (nar. 1939) 

 Malířka, grafička a i lustrátorka Jolanta Lysková se narodi la 

v Karviné, v roce 1965 absolvovala VŠUP. Žije v Praze, kromě učebnic 

i lustrovala více než 40 dětských knih, spolupracuje s časopisy Mateřídouška 

a Sluníčko. Věnuje se i  animovanému fi lmu. 

 

Jarmila Marešová (nar. 1953) 

 Narodila se v Praze, kde vystudovala scénografi i  na katedře 

loutkářství Divadelní fakulty AMU. Věnuje se především ilustracím 

dětských knih (spolupracuje s nakladatelstvími Albatros, Meander, Práh), 

učebnic a časopisů (Zeměpohádek, Betynka). Za i lustrace ke knize 

Magdaleny Drijverové Táta k příštím Vánocům obdržela Zlatou stuhu. 

 

Eva Mastníková (nar. 1956) 

 Narodila se v Brně jako Eva Kalinová, absolvovala VŠUP v Praze. 

Akademická malířka a i lustrátorka, která působila jako výtvarná redaktorka 

SPN a spolupracovala s Mateřídouškou, v současné době ži je Turnově, kde 

vede výtvarný obor ZUŠ. 

 

Alois Mudru ňka (1888 – 1956) 

 Narodil se v Uhersku u Pardubic a po absolutoriu na Umě lecko-

průmyslové a technické škole v Praze na ní začal působit  jako asistent 

profesora. V letech 1916 – 1918 uč i l  kreslení na Státní keramické škole 

v Bechyni a odtamtud se vráti l  do Prahy jako profesot ornamentálního a 

figurálního kreslení. Kromě toho nadále sám tvoř i l  zejména grafické l isty a 

olejomalby. Proslavi l se jako první i lustrátor Kožíškovy čítanky Poupata, 

z grafických dě l  musíme zmínit autorství podoby některých papírových 

platidel používaných v Československu v letech 1926 – 1945.  

 Kromě uvedených prací i lustroval také další dětské knihy (Pestř í  

motýli Františka Procházky nebo Šest trpaslíků Vratislava Velicha), vydal 

také několik fi lozofických statí. Zemřel v Praze, jeho dílo je převážně 

v majetku rodiny.  
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Miloš Noll (1926 – 1998) 

 Ilustrátor, scénograf, grafik a malíř Miloš Noll  se narodil v Praze, kde 

pozdě j i  i  zemřel. Po maturitě na Státní grafické škole v Praze (1943) dva 

roky studoval Školu umění ve Zlíně  a v letech 1945 – 1950 Vysokou školu 

umě lecko-průmyslovou. Věnoval se kreslenému humoru, karikaturám, 

scénografi i , ale především ilustracím. Pracoval jako výtvarný redaktor, 

pozdě j i  jako výtvarník, scénograf a scénárista v Československé televizi. 

Ilustroval téměř 90 dětských knih pro česká i zahraniční nakladatelství, také 

jeho časopisecká tvorba byla určena zejména dětem – často publikoval 

v časopisech Mateřídouška a Sluníčko. 

 

Josef Paleček (nar. 1932) 

 Narodil se v Jihlavě , v roce 1955 absolvoval PedF UK, kde studoval 

na katedře výtvarné výchovy. Malíř , kreslíř,  grafik a i lustrátor se věnuje i 

animované fi lmové tvorbě . Jeho práce získaly mnoho ocenění, např . Výroční 

cenu nakladatelství Albatros, Výroční cenu nakladatelství Supraphon, Cenu 

ministra kultury, několik čestných uznání v soutěži o nejkrásně jší knihu 

roku a také mnoho zahraničních cen. Často pracuje v autorské dvojici se 

svojí manželkou, spisovatelkou a režisérkou Libuší Palečkovou. Ilustroval 

více než 80 dětských knižních titulů vydaných u nás i v zahraničí (zejména 

v Rakousku, Švýcarsku a Německu). 

  

 

Artuš Scheiner (1863 – 1938) 

 Finanční úředník Artuš Scheiner se narodil v Benešově , a pokud jde o 

výtvarné vzdě lání, byl samouk. Jeho kresby, uveřejňované nejprve 

v německých a od roku 1897 i v českých časopisech, získaly velikou oblibu. 

Když v roce 1902 dostal nabídku na i lustrování první dě tské knihy (Růženka 

a Bobeš Václava Ř íhy97), začal se věnovat pouze tvorbě.  Stal se velmi 

populární, takže postupně i lustroval díla J. Zeyera, J. Š. Baara, B. Němcové, 

K. J. Erbena, české vydání pohádek H. CH. Andersena a mnoho dalších 
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 Pseudonym Václava Tilleho. 
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publikací určených zejména mládeži. Pokračoval také v práci pro časopisy. 

Žil a pracoval v Praze, kde i  zemřel. 

 

Božena Solarová – Vejrychová (1892 – 1978) 

 Narodila se a žila v Praze, kreslení a malířství studovala mimo jiné 

v Paříži a v soukromé kreslířské škole svého pozdě jšího manžela Rudolfa 

Vejrycha. Působila jako grafička, uč i telka kreslení, loutkářka v Loutkovém 

divadlo Umě lecké výchovy v Praze. V rámci své pedagogické č innost i 

vydala i několik odborných publikací, např. Náměty kreslení pro dívčí školy 

obecné a měšťanské (Státní nakladatelství 1928).  

 

Karel Šejna (nar. 1944) 

 Knižní grafik a i lustrátor Karel Šejna se narodil  v Praze, v letech 1963 

– 1969 vystudoval obor i lustrace na Vysoké škole umě lecko-průmyslové. 

V ěnuje se plakátové tvorbě  a grafické úpravě knižních publikací. 

 

Karel Šimůnek (1869 – 1942) 

 Karel Šimůnek se narodi l v Berouně. Živi l se jako malíř a i lustrátor, 

upravoval obálky knih, maloval akvarely. Kromě  návrhů  divadelních scén a 

kostýmů (pro Národní divadlo, Vinohradské divadlo a Uranii) je i autorem 

několika dě tských knížek (U babičky př i  pohádce, U dědečka př i  pohádce, 

V domečku plném pohádek). Byl č lenem Syndikátu výtvarných umě lců.  

 

Richard Šmarda (nar. 1950) 

 Narodil se v Brně,  kde vystudoval Střední průmyslovou školu 

elektrotechnickou poté i Střední umě leckoprůmyslovou školu. Kromě volné 

tvorby se věnuje i lustracím dětské l i teratury.  

 

Miroslav Wagner (nar. 1942) 

 Designér a i lustrátor Miroslav Wagner se narodil v Prostě jově . V roce 

1969 absolvoval výtvarnou teori i a výchovu na FF UP v Olomouci. Věnoval 

se písmu, tvorbě plakátů, typografi i .  V letech 1970 – 1974 pracoval 

v pražském Památníku národního písemnictví jako tvůrce plakátů . V roce 
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1977 odešel do NSR, kde se uplatnil ve fi lmovém průmyslu. O deset let 

pozdě j i  vyhrál v soutěži o i lustrace k českému slabikář i ,  který s texty Jiřího 

Gruši vydalo v roce 1988 Státní rakouské nakladatelství.  

 

Helena Zmatlíková (1923 – 2005) 

 Narodila se v Praze, kde v roce 1942 absolvovala školu Off icina 

Pragensis, pozdě j i  také Školu volné a užité grafiky a reklamního umění a 

také Ukrajinskou akademii. Známá malířka, i lustrátorka a fi lmová 

výtvarnice začínala s módními návrhy, věnovala se kreslenému humoru a 

i lustracím pro dospě lé. Teprve v 50. letech se obráti la k i lustracím pro dět i , 

zejména pro Státní nakladatelství dě tské knihy (pozdě jší Albatros). 

Pří ležitostně pak své i lustrace převádě la do animované podoby, například 

jako večerníčky. 

 

3.3 Shrnutí 
 Jak lze z výše uvedeného výč tu pozorovat, bylo spektrum autorů 

zejména v oblasti výukových textů velmi pestré. Jejich životní data jsou 

dostupná ve různé míře, od snadno dohledatelných a ověř i telných, přes hůře 

zjistitelná a obtížně potvrditelná, osobní kontakty až po situaci, kdy jediná 

zmínka o autorovi existuje právě v souvislost i s námi zaznamenanou 

učebnicí.  

 Je pochopitelné, že v případě dosud žijících autorů t i to, zejména 

pokud se nejedná o umě lce, jednak chrání své soukromí, jednak nejsou 

jejich životní příběhy vždy oficielně zkompletovány. Proto se kromě podílu 

na konkrétních učebnicích nepodař i lo zj istit bl ižší informace např . o Jiř ině 

Polanské, Janě Potůčkové nebo Haně  Staudkové. Další problematicky 

zmapovatelnou skupinou jsou ojedině l í  autoř i  30. – 40. let, t i , kteří se 

podíleli většinou na jediné urč i té učebnici a j iné zmínky o nich nenalézáme. 

Do této skupiny patř í Josef Pavlovský a V. Honomichl, A. Uhlík, L. 

Randová a A. Telínová, u nichž jsme neodhali l i  ani křestní jména. Zcela 

zvláštní postavení tu zaujímá Řehoř Náhlovský, uváděný mezi autory. Podle 

našich zjištění se jedná o jeden ze pseudonymů Františka Hrubína, pod 

nimiž publikoval v Mateř ídoušce. 
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 Mnohem lépe jsou dostupné a zpracované informace o výtvarnících – 

za prvé nenastává si tuace, kdy by i lustrování jedné učebnice bylo zároveň 

jediným umě lcovým poč inem, jednak se výtvarní umě lci často sdružují do 

různých profesních organizací, takže jej ich autobiografická data jsou 

relativně dosažitelná. 

 Dovolíme-l i si hodnotit přístupy autorů v jednotl ivých časových 

obdobích, nacházíme mezi nimi do roku 1948 především nadšené praktiky, 

novátory, kteří svů j  entuziasmus podepírají vlastní erudicí a zájmem o žáka. 

V období mezi lety 1948 a 1989 jsou autoř i  (vlastně bychom mohli ř íci 

autorka, protože převaha prací Jarmily Hřebejkové je v uvedeném období 

jednoznačná) zaměstnanci VÚP, úkolovaní a řízení ideologií,  j íž vzdě lávání 

sloužilo. O metodické volnosti nemůžeme mluvit  vůbec, neboť  neexistovala. 

Po roce 1989 dochází ke značnému rozvolnění, částečně  můžeme 

sledovat opětovný návrat k prvorepublikovému modelu, kdy učebnice píší 

uč i telé z praxe, protože j im nabídka dostupných učebnic nevyhovuje. To je 

případ Ladislava Horníka. Případně jsou uč i telé př izváni ke spolupráci 

j iným autorem, aby z hlediska praxe a zkušeností doladil i  práci teoretiků,  

jako tomu bylo u Jarmily Škorpilové. Velkou skupinou autorů jsou vědečtí 

pracovníci z oboru pedagogiky, didaktiky a metodiky, pro něž se vytvoření 

vlastní učebnice stává důkazem o praktické využitelnosti poznatků z jej ich 

oboru. Takto pojaté učebnice vytvoř i ly Radka Wildová, Blanka Janáčková 

nebo Vladimíra Gebhartová. 

 Velmi zajímavé je působení profesionálních spisovatelů – převážně 

básníků – na poli učebnicové tvorby. Jiř í  Žáček, Pavel Šrut i před nimi Jiří 

Gruša navázali na svého předchůdce Kožíška a odvedli velmi zodpovědnou 

práci, př i  níž s maximální tvoř ivostí  využil i  své nadání a jazykový cit.  

 Také v oblasti i lustrací pozorujeme v průběhu sledovaného období 

značný posun od posledních rakousko-uherských čítanek vydávaných zcela 

bez i lustrací se díky psychologickým a pedagogickým poznatkům mnohé 

změnilo. A tak zatímco do roku 1948 si autoř i  své i lustrátory vybíral i sami 

podle svých záměrů a v průběhu práce s nimi úzce spolupracovali, jak bylo 

výše ukázáno na příkladu Richarda Laudy a Josefa Kožíška, v letech1948 – 

1989 se uplatnil i  pouze dva i lustrátoř i .  U Václava Junka převažoval 
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výchovný charakter i lustrací, realistické zobrazování ideálního soužití 

v socialist ické společnosti.  Ilustrace Oty Janečka jsou velmi specif ické a 

svým pojetím ojedině lé, o jej ich didaktické př iměřenosti  se zmiňujeme 

v kapitole 4. 

 V 90. letech určují podobu nových učebnic převážně nakladatelé a 

není výjimkou, že autor textu vidí i lustrace až v hotové knize. To však může 

př inášet j isté diskrepance mezi původními záměry autora a konečnou verzí 

učebnice, pro jejíž podobu jsou i lustrace určujícím prvkem. 

 Z uvedeného vyplývá, že pro kvalitu a propracovanost učebnic byl 

ideální stav, kdy autor j iž během práce na textu osobně spolupracoval a 

konzultoval s výtvarníkem, takže výsledná kniha byla kompaktním celkem. 
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Závěr 

 První učebnice čtení, slabikář, má často v životě dítěte určující roli  

nejen ohledně jeho vztahu ke č tení a ke č tenářství, ale potažmo ke vzdě lání 

vůbec. Jak ukazuje tato práce, slabikář je učebnicí takřka multifunkční. Ve 

všech sledovaných obdobích byl a stále zůstává nejen učebnicí čtení, ale 

také učebnicí mateřského jazyka, slohu, prvouky i  dalších předmětů . V 

neposlední řadě je také učebnicí OSV, př ináší př íběhy ze života dě tí a 

rodiny, které mohou žáci srovnávat s vlastními zkušenostmi, hodnotit konání 

postav apod. když jako první učebnice pomáhá dětem proniknout do plnění 

role žáka. Dítě o svů j  slabikář pečuje, př ipravuje si jej na lavici, učí se 

orientovat na stránce i v knize. Protože v 1. ročníku j iné knižní učebnice 

nemá, je postavení slabikáře skutečně výsadní. Tyto požadavky kladou na 

kvalitu slabikáře nemalé nároky. Erudice autora a výběr metodického 

postupu jsou jen výchozími aspekty.  

 Pojďme tedy ještě jednou shrnout a okomentovat poznatky, které naše 

bádání v oblast i učebnic elementárního čtení př ineslo. 

 Zkoumání metod nás př ivedlo k závěru, že klíčovým bodem v námi 

sledovaném období je soupeření syntetického a analytického postupu výuky. 

K němu dochází v českém prostředí od chvíle, kdy analyt ické metody 

(konkrétně metoda globální) vstoupily do povědomí pedagogické veřejnosti , 

tedy od dvacátých let 20. století. Globální metoda čtení se stala bodem sváru 

dvou osobností tehdejší pedagogiky, Václava Příhody a Josefa Kubálka. 

Pozdě j i  se přenesla i do sporu o smysluplnost Př íhodovy školské reformy. 

Konec veškerým podobným debatám uč ini l  tzv. Zákon o jednotné škole 

(1948), který vyzdvihl analyt icko – syntetickou slabikovou metodu a ostatní 

odsoudil zejména proto, že jej ich východiska tkví v idealistických 

fi lozofických názorech. Po uvolnění režimu na počátku devadesátých let 

začali mnozí uč i telé využívat pedagogickou svobodu, ale návratů ke 

genetické nebo globální metodě výuky nebylo do konce 20. století mnoho. 

Spíše vycházely nové ideologicky nezatížené slabikáře pro výuku A-S 

metodou. Snad je to důkazem jistého pedagogického konzervatismu, o němž 

píše už Kohoutek (1968). Podle něho má český pedagogický konzervatismus 
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kořeny v obavách o vnucování nevhodných německých metod. My se však 

nedomníváme, že by tento důvod přetrval i po čtyř icet i letech nuceného 

používání unifikovaných metodických postupů.  Souvislost spíše hledáme 

v urč i té konzervativnosti  a setrvačnosti  školství jako takového. 

 Volba metod výuky je (a po většinu 20. století i  byla) privi legiem a 

zároveň povinností uč i tele. Tato metodická svoboda ovšem předpokládá 

znalost jednotl ivých metod, protože teprve ta umožní zodpovědnou volbu. 

Kubálek prosazoval, že je třeba „… dokonale znát všechny metody, které 

historie zaznamenala, neboť každá metoda něco nového př ináší,“ jak ci tuje 

Wagnerová. Tak jako typologizujeme žáky podle jej ich učebních stylů a 

snažíme se j im výuku př izpůsobit  (viz též s. 36), můžeme ovšem i mezi 

uč i tel i  identifikovat jedince, kteří preferují urč i té metodické postupy. 

Otázkou profesionality pak je, aby uč i tel  v maximální možné míře 

př izpůsobil svů j  styl  a metody výuky učebnímu stylu žáka. Bez zajímavosti  

není ani názor, že všechny metody ve svém důsledku vedou ke svému cí l i , t j .  

že téměř všechny dět i  se nauč í číst a psát. „Mnohé výzkumy srovnávají  

výsledky odlišných metodických přístupů a potvrzují,  že ony samy nemají 

tak velký vl iv. Že spíše záleží na uč i tel i ,  jak s metodou dovede pracovat…“ 

(Kucharská, Seidlová Málková 2012, s. 4). Domníváme se však, že cíl je 

v tomto případě třeba rozšíř i t  o vybudování vztahu ke č tení jako 

k prostředku získání dalších vědomostí.  Vztahová rovina nás opět př ivádí 

k nutnosti pravdivého vystupování uč i tele před žáky, tedy uč i tele jako 

garanta metody, kterou používá (detailně j i  výše na s. 38). Předpokládáme, 

že i když ve své době  nebyl tento jev pojmenován, byl jedním z důvodů 

vzniku relativně  velkého množství metod v 1. polovině  20. století.  

 Pro úplnost ještě  dodejme, že mezi faktory rozhodující o čtenářské 

gramotnosti dítěte patř í nejen školní výuka a vhodně zvolená metoda, ale 

především čtenářsky podnětné prostředí v rodině . „Ak je dieťa šikovné, 

naučí  sa čítať prakticky akoukoľvek metódou, ale ak je rizikové, metóda do 

veľkej miery predurčuje výsledok.“ (Tokárová, Mikulajová 2012, s. 35).  

Mezi r izikové faktory patří SPU, narušený řečový vývoj, dědičná zátěž a 

environmentální vl ivy (tamtéž, s. 7). Teoretický trend tedy v současnosti  

směřuje od používání jedné konkrétní metody k odhalení soustavy 
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poznávacích a jazykových dovedností žáka, které umožní př iměřený rozvoj 

čtení a psaní. Vzhledem ke snaze o respektování individuálních potřeb žáků  

se pak techniky převzaté z jednotl ivých metod prolínají a vrství podle 

složení žáků v konkrétní tř ídě.  

 Porovnáme-li  učebnice elementárního čtení a psaní, které byly 

v průběhu 20. století  používány, vidíme jako asi ve všech oborech překotný 

vývoj - v pojetí učebnic, jej ich barevnosti, množství nabízených akt ivit. Co 

zůstává, jsou základní témata výukových textů,  jako rodina, život dětí , 

pohádkové motivy (výjimky byly zmíněny výše), zvířata apod. Jak jsme 

předpokládali , s měnícími se reáliemi prostředí, v nichž byly učebnice 

používány, se v průběhu času měnily konkrétní aktivity nebo řečové 

sekvence postav. Rovněž i lustrace odpovídají době svého vzniku, jak 

můžeme pozorovat například na oblečení, používaných nástrojích apod. 

 Projevy státní polit iky, které jsme podrobně j i  komentovali ve shrnutí 

kapitoly Učebnice č tení a psaní, vidíme, že čím direktivně jší režim vládl, 

tím promyšleně jší,  pravidelně jší a nekompromisně jší byly jeho stopy 

v učebnicích. (Z tohoto hodnocení je nutné vyjmout období protektorátu 

v letech 1939 – 1945, kdy učebnice nevycházely a režim do stávajících 

zasahoval pouze formou cenzury.) Možná i proto trvalo jedenáct let (i když 

první A-S slabikář  byl pod názvem První čítanka vydán už v roce 1951), než 

se podař i lo VÚP v Praze vypracovat takový slabikář, který pak sloužil další 

dvě  deseti letí.  Pevná struktura oslav výročí událostí významných pro 

komunismus se odrazila i v učebnicích, do 70. let byla ústředním tématem 

textů l idská práce. V době Rakousko-uherského císařství se texty, které 

opěvovaly císaře nebo císařskou armádu většinou soustředily do závěrečné 

čítankové části učebnice. Častě jší byly prvky odkazující na státní katolické 

náboženství – krátké modlitby apod. V učebnicích z období 1. republiky 

cítíme urč i té vlastenecké zaujetí  autorů samotných, když zařazují č lánky o 

prezidentu Masarykovi nebo text státní hymny. Naopak po roce 1989, jak už 

bylo zmíněno, se zdá vlastenecká tematika tabuizovaným tématem. Jako by 

mezi autory panovaly obavy z reminiscencí na uplynulé čtyř iceti letí.  I text 

státní hymny je zařazován jen výjimečně.   
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 Máme-li porovnat charakter učebnic v jednotl ivých sledovaných 

obdobích, vidíme zde silný vliv nových pedagogických poznatků, tak jak 

postupně př icházely. Mohli bychom říci, že v průběhu 20. století došlo 

k posunu od učebnic soustředěných na metodu a výsledek na učebnice 

orientované na dítě a jeho motivaci ke čtení. Jedním z důvodů může být o 

fakt, že na počátku století nebyla čtenářská dovednost takovou 

samozřejmostí jako v jeho závěru a čtení samo o sobě  bylo silným 

motivačním prvkem. Tehdejší učebnice působí z dnešního pohledu poněkud 

stroze, prvními průkopníky vzbuzení dětského zájmu byli až Kožíšek (1913) 

a Kubálek (1915). Vel ice pestré co do metodiky i poč tu vydávaných 

slabikářů bylo období první republiky, kde jako by autoř i  soupeř i l i  o přízeň 

nejen dětí, ale i rodičů a pedagogické veřejnosti.  Učebnice jsou promyšlené, 

peč l iv ě vypracované, i lustrace odpovídají charakteru textů – jsou přesně 

konturované, konkrétní. Podobně je tomu u učebnic z období 

komunistických vlád, kde ovšem promyšlenost a propracovanost má i j iné 

než pedagogické důvody. Z nastaveného trendu i lustrací vyboč i l  slabikář 

i lustrovaný Otou Janečkem. Umě lecky hodnotné i lustrace, lehce zasněné a 

často bez kontur, se však vymykají svému didaktickému určení. Domníváme 

se tot iž, že smyslem ilustrací v učebnici čtení není primárně rozví jet 

estetické cítění žáků , i  když i tato úloha j im bezpochyby náleží. V případě 

i lustrace v učebnici  musí mít dítě na první pohled j istotu, co obrázek 

znázorňuje, ne přemýšlet například nad záhadným výrazem ve tvářích 

postav. 

 S největšími rozpaky ovšem př istupujeme k hodnocení učebnic 

vydávaných po roce 1989. Jej ich veliké množství,  které je důsledkem 

pochopitelné euforické snahy pedagogů vytvoř i t  „ j iné“ a „ lepší“ učebnice, 

bohužel zahrnuje i slabikáře metodicky ne zcela promyšlené, nerespektující 

psychologický vývoj dítěte nebo slabikáře s chybami. Vzhledem k j iž výše 

uvedené podstatné úloze slabikáře ve vzdě lávacím procesu dítěte 

považujeme tento přístup za poněkud nezodpovědný. V oblasti 

korespondence i lustrací s textem a posláním učebnice bychom chtě l i  

vyzdvihnout slabikář  Jiřího Žáčka s i lustracemi Heleny Zmatlíkové. Naopak 

za ne zcela šťastné pojetí i lustrací bylo zvoleno u trojice učebnic vydaných 
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v nakladatelství Jinan. Je nám však známo, že v tomto případě byl i lustrátor 

vybrán pod vlivem komerčního tlaku a autoř i  nemě l i  možnost s ním 

spolupracovat. Tím se dostáváme k dalšímu vývojovému posunu – na konci 

20. století o autorech a i lustrátorech rozhodují nakladatelé, zatímco v době 

prvorepublikového rozmachu učebnic si  autoř i  i lustrátory vybírali sami a 

práci s nimi konzultovali .  

 Obecně konstatujeme, že se jedná o velmi nosný soubor materiálu. 

Bylo by možné zabývat se například obrazem rodiny a rolemi jejích č lenů  

v jednotl ivých učebnicích, dalšími zajímavými pedagogickými tématy by 

byly metodické př íručky, případně doplňkové materiály,  i  sledování 

prostoru, který autoř i  jednotl ivých učebnic nechávají vlastní kreativitě 

uč i telů  apod. 

 Je těžké zvolit  kritérium hodnocení autorů slabikáře. Jediným 

porovnatelným parametrem je úspěšnost jej ich práce. Jak ale identi fikovat 

„úspěšný“ slabikář? Nemáme jiné měř ítko, než počet vydání té které 

učebnice. Toto kri térium nelze vztáhnout na slabikáře týmu Jarmily 

Hřebejkové, neboť  jej ich opakované vydávání nebylo důkazem používání 

z důvodu oblíbenosti mezi uč i tel i . Jaký slabikář si uč i tel oblíbí? Takový, 

který vyhovuje jím používané metodě .  Takový, ve kterém se dět i  dobře 

orientují a rozumě j í  mu. Takový, který koresponduje s reálným životem a 

poskytuje prostor k motivaci žáků . V průběhu 20. století se takovým 

slabikářem, který byl opakovaně vydáván z důvodu širokého používání ve 

školách, stala Kožíškova Poupata. Jak j iž bylo zmíněno, vycházela od roku 

1913 do roku 1948 a po celou tu dobu byla ve školách používána. Druhým 

nejpoužívaně jším byl Slabikář   - vydání B autorské dvojice Alois Frumar a 

Jan Jursa. V novodobé histori i  je pedagogickou stálicí j iž zmiňovaný 

slabikář nakladatelství Alter, vytvořený J iřím Žáčkem a i lustrovaný Helenou 

Zmatlíkovou.  

 Překvapilo nás, jak málo pozornosti věnovali autoř i  učebnic čtení 

výuce psaní. Jen v ojedině lých případech nalézáme ucelené řady učebnic 

včetně písanek, jak je v současné době  běžné. To bylo ostatně důvodem, 

proč jsme učebnice psaní nepopisovali podrobně j i .  Nemají-l i  totiž ve většině 
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případů bezprostřední návaznost na učebnice čtení, k nimž se upíral náš 

primární zájem, nepovažujeme za podstatné se j imi podrobně j i  zabývat. 

Práce na tomto pojednání nás velmi zaujala a zcela j istě obohati la i 

naše profesionální aktivity. Otevřela nám pohled do tvoř ivého 

pedagogického prostředí v období 1. republiky, př iblíži la dosud nepří l iš 

známý vývoj učebnic v letech social ismu a pomohla uspořádat náhled na 

překotné období 90. let. Př ispě la také k naší lepší orientaci v metodách a 

jej ich možnostech.  

 Kromě j iné podníti la naše úvahy o dů leži tosti zobrazování aktuálních 

reálií  v elementárních učebnicích a o obtížnosti  tohoto úkolu. Velmi nás 

proto zaujala myšlenka, kterou, jak se domníváme, právě z tohoto důvodu 

realizoval Josef Kubálek, a sice vydání totožného slabikáře se dvěma 

různými sadami obrázků – pro venkov a pro město. Snad to můžeme 

považovat za jeden z prvních kroků k př izpůsobení se potřebám žáka. 

Kubálek totiž vědě l ,  jak dů ležité je, aby se dítě ve slabikář i  zabydlelo, aby 

jej považovalo za pravdivou a srozumitelnou knihu, aby mohlo pracovat 

s představami, které jsou mu blízké a známé. Také pochopil, že realita města 

a venkova se značně  odlišuje a pod týmiž situacemi si dět i  představují zcela 

rozdílné obrazy. 

V ěříme, že tento ucelený přehled př ispě je k prokreslení obrazu české 

primární pedagogiky minulého století.   



124 

 

Seznam použité literatury 

 

Citační údaje zpracovaných s labikářů  a č í tanek jsou z důvodu vě tší  přehlednost i  uvedeny 

zv lášť  v  př í loze.  

1. CIPRO, Miroslav Encyklopedie prameny výchovy: galerie světových 

pedagogů.  Praha: M. Cipro, 2002, 592 s. ISBN 80-238-7452-7. 

2. FILIP, Zdeněk: Pedagog a spisovatel František Merta, autor učebnice 

elementárního čtení Úl. In Uč i telé – autoř i  učebnic a dětské l i teratury.  

Materiály z odborné konference konané ve dnech 22. - 23. června 

2004 v Přerově , Přerov 2005, Muzeum Komenského v Přerově, s. 121 

– 126 

3.FABIÁNKOVÁ, Bohumíra a Ladislav BLATNÝ. Prvopočáteční čtení a 

psaní. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně . Fakulta pedagogická, 

1981.  

4.FOREJTOVÁ, Kateř ina. Metody a formy výuky elementárního čtení a 

psaní. Brno, 2010. 100 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita. 

Dostupné z WWW: <http:// is.muni.cz/th/174024/pedf_m>. 

[akademická práce] 

5.GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Okouzlené oč i : l ístky z českých slabikářů. 

První vydání. Praha: Obecní dům, 2003, 185 - 195. 

6. HAMAÏDOVÁ, A. Metoda Decrolyho. Praha : Nákladem Vladimíra 

Orla, 1927. neuveden s.  

7. HRABAL, Bohumil:  Čekání na chleba. In : Slavnosti sněženek. 1. vyd.  

Praha, Českoslovenksý spisovatel, 1978. s. 61 - 69. 

8. HŘEBEJKOVÁ, J. Metodická příručka : k vyučování českému jazyku a 

l i teratuře v 1. ročníku základní školy. Praha : SPN, 1984. 157 s. 

9. HÝBLOVÁ, Sabina: Pedagog a spisovatel Josef Kožíšek In Uč i telé – 

autoř i  učebnic a dě tské l i teratury. Materiály z odborné konference 

konané ve dnech 22. - 23. června 2004 v Přerově,  Přerov 2005, 

Muzeum Komenského v Přerově, s. 55 – 58 

10. JUNGBAUER, František. Josef Kožíšek: básník a uč i tel. 1. vydání. 

Praha: Státní nakladatelství, 1938.  



125 

 

11.Kdy zemřeli--?: přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v 

letech 1963-66+dodatky. Praha: Státní knihovna ČSSR, 1967. 

Bibliografický katalog ČSSR. České knihy. 

12. Kdy zemřel i--?: přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v 

letech 1971-1974+dodatky. Praha: Státní knihovna ČSSR, 1967. 

Bibliografický katalog ČSSR. České knihy. 

13.KLÍMOVÁ, Jarmila: Spolupráce Josefa Kožíška s Richardem Laudou 

př i  tvorbě učebnic. In Uč i telé – autoř i  učebnic a dětské l i teratury.  

Materiály z odborné konference konané ve dnech 22. - 23. června 

2004 v Přerově, Přerov 2005, Muzeum Komenského v Přerově, s. 59 – 

66 

14.KOCMANOVÁ, Lucie. Srovnání metod elementárního čtení vzhledem k 

teori i a praxi. Praha : Pedagogická fakulta, 2005. 21 s. Seminární 

práce. Univerzita Karlova. Dostupné z WWW: 

<http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/archivvyzkumu/kpsp04-

05/prace/lucie.pdf>. [e-akademická práce] 

15. KOHOUTEK, Hynek. Pohled do historie čtení, psaní, počítání v 

počátečním stadiu : Pomocný učební text pro posluchače 

pedagogických fakult. Olomouc : Univerzita Palackého, 1968. 63 s. 

16. KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana; PUPALA, Branislav. Předškolní a primární 

pedagogika : Predškolská a elementárna pedagogika. 1. Praha : 

Portál, 2001. Vzdelávanie jako formovanie kultúrnej gramotnosti , s. 

261 - 269. ISBN 80-7178-585-7. 

17. KOMENSKÝ, Jan Amos. Vybrané spisy J. A. Komenského II.. Praha : 

SPN, 1960. Počátky čtení a psaní, s. 323 - 335. 

18. KOREJS, Josef. K otázkám pedagogického reformismu jako 

buržoazního přežitku v naší škole a pedagogice. Pedagogika. 1952, 2., 

84 - 104.  

19. KRYKORKOVÁ, Hana. Autoregulace a metakognice v kontextu 

psychologie. In: Školní učení: www.metakognice.cz. Dostupné z: 

http://skolniuceni.cz/odbpracenaweb.html 



126 

 

20. KŘ IVÁNEK, Zdeněk; WILDOVÁ, Radka; a kol.  Didaktika 

prvopočátečního čtení a psaní.  Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. 

142 s. ISBN 80-86039-55-2. 

21. KUBÁLEK, Josef. Slabikáře v Československé republice : S 52 

obrázky. vydání neuvedeno. Velké Meziříč í : Nakladatelství - Alois 

Šašek - Knihkupectví, 1924. 54 s. Nová uč i telská knižnice 

22. KUBÁLEK, Josef. Výzkum dětí  ve třídě elementární. Brno: Ústřední 

spolek uč i telský na Moravě,  1926. Pedagogická práce.  

23. KUCHARSKÁ, A. a G. SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ. Č tenářská 

gramotnost:  předpoklady rozvoje, počáteční gramotnost. Pedagogika. 

2012, roč. 62, 1-2, s. 1-9.  

24.Kulturní adresář ČSR: biografický slovník žijících kulturních 

pracovníků  a pracovnic. Praha: Josef Zeibrdl ich, 1934 - 36.  

25. LELEK, Josef. Professora Jana Ev. Petráka Nová methoda základní 

učby psaní a čtení a nová jeho První čítanka. vydání neuvedeno. Jičín 

: Nákladem dědiců Jana Petráka, 1901. 120 s. 

26. MENZEL, Wolfgang. Lesen lernen - schreiben lernen : Uč i t  se číst - 

uč i t  se psát.  Zdeněk K ř ivánek. nepublikováno. 

27. MIKULENKOVÁ, Hana: Nový slabikář a pracovní materiály pro 

výuku českému jazyku v 1. ročníku. In Uč i telé – autoř i  učebnic a 

dětské l i teratury. Materiály z odborné konference konané ve dnech 22. 

- 23. června 2004 v Přerově , Přerov 2005, Muzeum Komenského 

v Přerově,  s. 211 – 224 

28. MIKULENKOVÁ, Hana: Příručka k vyučování českému jazyku a 

l i teratuře v prvním ročníku základní školy. Prodos, Olomouc 2004. 
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Praha: Horizont, 1991, 175 p. ISBN 80-701-2054-1. 

40. ŠTVERÁK, Vladimír. Dě j iny pedagogiky II . 1. vyd. Praha: Univerzita 

Karlova, 1981.  

41.TOKÁROVÁ, O. a MIKULAJOVÁ, M. Č ítanie podĺa Elkonina: 

charakterist ika prístupu a opis metódy. Pedagogika.  2012, roč.  62, 1-

2, s. 34-44.  

42. TOŽIČKA, Bohumil. Methodika psaní ve škole obecné. Praha: Rašín, 

1909. 

43.Usnesení předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa o učebnicích pro národní a střední školy. Praha 

: Kult. prop. odd. sekr. ÚV KSČ , 1951. 27 s. 



128 

 

44. VÁŇOVÁ, Růžena: Josef Korejs a didaktika elementárního čtení. In 

Uč i telé – autoř i  učebnic a dě tské l i teratury. Materiály z odborné 

konference konané ve dnech 22. - 23. června 2004 v Přerově , Přerov 

2005, Muzeum Komenského v Přerově, s. 168 – 174 

45. WAGNEROVÁ, Jarmila: Vývoj českého slabikáře od nejstarších dob 

do současnosti . Vydání první. Západočeská univerzita, Plzeň 1993, 

125 s. 

46. WARD, Will iam. Learning to read & write in the Waldorf Schools :  

Living Alphabet. Steiner Books : Antroposophic Press [online]. 2003, 

[cit. 2011-03-16]. Dostupný z WWW: 

<http://www.steinerbooks.org/si te_pdfs/learning_to_read_and_write.p

df>. 

47. WILDOVÁ, Radka. Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního 

čtení a psaní. Praha : PedfUK, 2002. 106 s. ISBN 80-7290-103-6. 

 

Internetové zdroje: 

1. Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tě lovýchovy:  

www.msmt.cz 

2. Webové stránky metodiky Sfumato – splývavé čtení: 

www.abcmusic.cz 

3. Webové stránky www.itac.glp.net 

4. Webové stránky Klubu i lustrátorů dětské knihy: 

www.klubilustratoru.cz 

5. The World's Largest Library Catalog: www.worldcat.org 

6. Informační systém Abart – informace o současném výtvarném umění: 

abart-full .artarchiv.cz 

 

Další zdroje: 

Sbírky Muzea Komenského v Přerově



 

 

Seznam použitých zkratek 
 

AMU  Akademie múzických umění 

A-S  analyticko - syntetický 

AVU  Akademie výtvarných umění 

c. k.   císařský a královský 

ČVUT České vysoké učení technické 

FF UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

MŠANO Ministerstvo školství a národní osvěty 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tě lovýchovy 

OSV  osobnostní a sociální výchova 

OŠ  Obecná škola 

PedF UK Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

RVP  Rámcový vzdě lávací program 

TGM  Tomáš Garrique Masaryk 

VŠUP  Vysoká škola umě lecko-průmyslová 

VÚP  Výzkumný ústav pedagogický 

ZŠ  Základní škola 



 

 

Obrazová příloha 

Obr. 1, 2, 3 - Vincenc Bohdanecký – návrhy obrázků k první č ítance 

Slabikář našeho Jarouška (skriptologická metoda) 

 

 

 



 

 

Obr. 4, 5 – Waldorfská pedagogika – oživlá písmen  

   

 

Obr. 6 - Sfumato - intonační vývoj 

 

 



 

 

Obr. 7 – Psací destička, používaná až do roku 1932 

 

 

 

 

Obr. 8 - Carstairs – prvky písma 

 

 



 

 

Obr. 9 - vyvození písmene y  - obrázkové čtení (Frumar, Jursa – 1903) 

 

 

Obr. 10, 11, 12, 13 – Poupata (Kožíšek 1913 – genetická metoda) 

   



 

 

 

 

 



 

 

Obr. 14, 15 – Srovnání Slabikář  vydání B 1918 a 1921 

 

 

 



 

 

Obr. 16, 17, 18, 19 - Srovnání Slabikáře pro školy venkovské a Slabikáře 

pro města (Kubálek – U nás, 1930 a 1921) 

   

   

 



 

 

Obr. 18 – Naše zlatá kniha (Zimerman 1930 – globální metoda) 

 

 

 

Obr. 19, 20, 21 – Sluníčko (Korejs, Tožička, Novák 1933 – globální 

metoda) 

     

 



 

 

Obr. 22 – Úl (Merta 1935 – metoda normálních slov) 

 

 

Obr. 23, 24, 25 - S úsměvem! (Pavlovský 1937 – slabiková souhlásková 

metoda) 

 

  



 

 

 

Obr. 26 – První čítanka (Korejs, Musil, Salzman 1951) 

 

 

Obr. 27 – Výukové obrazy ke Slabikář i  (H řebejková a kol.  1959, 

analyticko-syntet ická slabiková metoda) 

 



 

 

Obr. 28, 29, 30 – Ř íkanky k Živé abecedě a Slabikář i  (H řebejková a kol.  

1959) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obr. 31, 32 – Slabikář . Pokusná učebnice. (Hřebejková a kol. 1972) 

   

 



 

 

Obr. 33, 34, 35 – Ilustrace Oty Janečka (Slabikář,  Hřebejková a kol. 1976) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 36, 37 – Máma, táta, já a Eda (Gruša 1990) 

    

 

 

 

Obr. 38, 39 – Slabikář  (Žáček, i l . Zmatlíková 1992) 

   

 



 

 

Obr. 40 – Veselá písmenka (Polanská, Janáčková 1993)  

 

 

 

 

Obr. 41, 42 - Pojďme si č íst,  Č tení pro malé školáky (Slabikář  1-5, Pišlová, 

Č ížková, Brukner 1994-5) 

 

 

    

 



 

 

Obr. 43, 44 – Ilustrace Miroslava Hrdiny (Slabikář, Žitná, Wildová 1995) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 45, 46, 47 – Slabikář (Potůčková 1997) 

 

   

 

 



 

 

Obr. 48, 49 – Slabikář  (Rašková 1997) 

 

 

 

 



 

 

Příloha  - Přehled českých učebnic prvopočátečního čtení ve 20. století 

 

Období Autor Název 

Místo 

vydání Vydavatel 

Rok 

vydání Ilustrátor Metoda 

1900 - 1918               

  Šťastný, Jan - Lepař, Jan - 

Sokol, Josef 

Čítanka pro školy obecné 

jedno až trojtřídní 

Vídeň C. k. školní knihosklad 1893, 

1894, 

1895, 

1896, 

1897 

bez ilustrací hláskovací metoda 

  Šťastný, Jan - Lepař, Jan - 

Sokol, Josef 

Čítanka pro školy obecné 

čtyř až osmitřídní 

Vídeň C. k. školní knihosklad 1894, 

1895, 

1896, 

1897, 

1898 

bez ilustrací hláskovací metoda 

  Frumar, Alois - Jursa, Jan Slabikář pro školy obecné Praha C. k. školní knihosklad 1898 - 

1903, 

1906 -  

1917 

Mikoláš Aleš analyticko-syntetická 

metoda (Kubálek) 

  Petrák,  Josef Nová prvá čítanka pro školy 

obecné 

Jičín Sehnal 1900     



 

 

  Hrubý, Václav Lístkový slabikář Praha Topič 1913 Karel 

Šimůnek 

metoda genetická - 

zapisovací 

(Kohoutek) metoda 

normálních slov 

(Fabiánková) 

  Kožíšek, Josef Poupata. Čítanka malých.  Praha Unie 1913 Alois 

Mudruňka 

genetická metoda 

zapisovací 

  Kubálek, Josef Doma - Slabikář pro města 

(zabaven úřady, nikdy se 

neprodával) 

Praha Unie 1915 Alois 

Mudruňka 

metoda normálních 

slabik 

1918 - 1948               

  Frumar, Alois - Jursa, Jan Slabikář Vydání B Praha Státní knihosklad, 

Státní náklad (od r. 

1921) 

1918 - 

1922,  

1925, 

1948, 

1930 

Adolf Kašpar fonomimická 

metoda (Kubálek) 

  Frumar, Alois - Jursa, Jan Slabikář   Státní nakladatelství 1921, 

1926, 

1927, 

1931 

Adolf Kašpar hláskovací metoda 

  Kožíšek, Josef Poupata. Čítanka malých Praha Unie 1921 Alois genetická metoda 



 

 

Mudruňka 

  Kubálek, Josef U nás : Slabikář pro města Praha Unie 1921 Alois 

Mudruňka 

metoda náslovných 

hlásek/metoda 

normálních slabik 

  Kožíšek, Josef Studánka. Čítanka malých Praha Státní nakladatelství 1924, 

1927, 

1928, 

1930, 

1936, 

1941 

Richard 

Lauda 

genetická metoda 

  Kožíšek, Josef Poupata. Čítanka malých Praha Státní nakladatelství 1925, 

1927, 

1927 

Alois 

Mudruňka 

genetická metoda 

  Kubálek, Josef U nás : Slabikář pro školy 

městské 

Praha Unie 1929, 

1934 

Artuš 

Scheiner 

metoda normálních 

slabik 

  Musilová, Vilma - 

Příhoda, Václav - Musil, 

František 

První kniha. Čítanka pro 1. 

školní rok obecných škol 

Praha Státní nakladatelství 1929, 

1933, 

1942, 

1946, 

1948 

Oldřich 

Cihelka 

globální metoda 



 

 

  Vrána, Stanislav - 

Konvička, Vladimír 

Děti. Čítanka 1. třídy 

obecné školy 

Praha Státní nakladatelství 1929, 

1932, 

1938 

Vladimír 

Konvička 

globální metoda 

  Kubálek, Josef U nás : Slabikář pro školy 

venkovské 

Praha Unie 1930 Artuš 

Scheiner 

metoda normálních 

slabik 

  Zimerman, J. Naše zlatá kniha. Přípravné 

čtení k čítance Musilová - 

Příhoda - Musil: První kniha 

Praha Státní nakladatelství 1930 Božena 

Solarová 

globální metoda 

  Jursa Jan Nový slabikář a čítanka pro 

první školní rok (první 

postupný ročník) 

Praha Státní nakladatelství 1932, 

1935 

Mikoláš 

Aleš, Adolf 

Kašpar 

hláskovací metoda 

  Korejs, Josef - Tožička, 

Bohumil - Novák, Jan 

Sluníčko. 1. čítanka pro 

československé školy 

obecné 

Praha Státní nakladatelství 1933, 

1942, 

1945, 

1946, 

1947, 

1948, 

1949 

Oldřich 

Cihelka 

globální metoda 

  Komárek, Václav Pramen. Čítanka pro 1. 

postupný ročník 

Praha Státní nakladatelství 1934     



 

 

  Kožíšek, Josef Poupata. Čítanka malých Praha Státní nakladatelství 1934, 

1936, 

1940 

Marie 

Kvěchová 

genetická metoda 

  Uhlík, A. Cestička malých. Čítanka 

pro 1. postupný ročník 

obecných škol 

Plzeň Okresní školní výbor 1934 Václav 

Eisenreich 

globální metoda 

  Uhlík, A. - Salzman, 

Václav - Telínová, A. - 

Honomichl, V. 

Cestička malých Praha Státní nakladatelství 1935, 

1942 

Václav 

Eisenrcich 

modifikovaní 

globální metoda 

  Merta, František Úl. Cvičebnice čtení pro 

žáky 1. postupného ročníku 

obecných škol 

Praha Unie 1935, 

1937 

Antonín 

Krátký 

metoda normálních 

slov 

  Jungbauer, František Doma a ve škole. Čítanka 

pro 1. postupný ročník 

obecných škol 

Praha Státní nakladatelství 1936, 

1942, 

1945 - 

1951 

František 

Ketzek, 

Oldřich 

Cihelka 

modifikovaná 

globální metoda 

(Kohoutek)syntetická 

metoda (Synek) 

umožňuje obojí 

(Křivánek) 

  Pavlovský, Josef S úsměvem! Čítanka pro 1. 

postupný ročník obecných 

škol 

Praha Státní nakladatelství 1937 Cyril 

Kotyšan 

slabiková metoda 

souhlásková 



 

 

  

Kožíšek, Josef - Salzman, 

Václav - Randová, L. 

Poupata. Čítanka malých. 7. 

vydání 

Praha Státní nakladatelství 1945 Marie 

Kvěchová 

genetická metoda 

  

Kožíšek, Josef - Hlava, 

Karel - Randová, L. 

Poupata. Čítanka malých Praha Státní nakladatelství 1945 -

1947 

Marie 

Kvěchová 

genetická metoda 

1948 - 1989               

  

Kožíšek, Josef - Hlava, 

Karel - Randová, L. 

Poupata. Čítanka malých Praha Státní nakladatelství 1948 Marie 

Kvěchová 

genetická metoda 

  

Korejs, Josef - Musil, 

František - Salzman, 

Václav 

První čítanka Praha SPN 1951, 

1952, 

1953 

  analyticko - 

syntetická metoda 

  

Hřebejková, Jarmila - 

Korejs, Josef - 

Marčanová, Zdeňka 

Naše kniha : Doplňková 

četba k První čítance pro 

národní školy 

Praha SPN 1952, 

1953 

Antonín 

Pospíšil 

  

  Hřebejková, Jarmila - 

Chlup, Otokar 

Živá abeceda Praha SPN 1954   analyticko - 

syntetická metoda 

  Chlup, Otokar - 

Hřebejková, Jarmila 

Slabikář Praha SPN 1954, 

1955 

Václav Junek analyticko - 

syntetická metoda 

  Hřebejková, Jarmila - 

Fabiánová, Irena - 

Šimanová, Anna - 

Slabikář. Učebnice pro školy 

všeobecně vzdělávací 

Praha SPN 1956, 

1957 

  analyticko - 

syntetická metoda 



 

 

Sedláček, Květoslav 

František 

  Hřebejková, Jarmila Slabikář. Pokusná učebnice Praha SPN 1957 Václav Junek analyticko - 

syntetická metoda 

  Hřebejková, Jarmila Slabikář. Učebnice pro VKS Praha SPN 1958 - 

1975 

Václav Junek analyticko - 

syntetická metoda 

  Hřebejková, Jarmila - 

Fabiánová, Irena - 

Šimanová, Anna - Strnad, 

Emanuel 

Živá abeceda Praha SPN 1959 - 

1975 

Antonín 

Pospíšil 

analyticko - 

syntetická metoda 

  Hřebejková, Jarmila - 

Fabiánová, Irena - 

Veberová, Eva 

Slabikář. Pokusná učebnice Praha SPN 1972, 

1975 

Věra 

Kaplanová 

analyticko - 

syntetická metoda 

  Hřebejková, Jarmila - 

Fabiánová, Irena - 

Veberová, Eva 

Živá abeceda 1. díl učebnice 

čtení a psaní pro 1. ročník 

Praha SPN 1976 - 

1989 

Ota Janeček analyticko - 

syntetická metoda 

  Fabiánová, Irena - 

Hřebejková,  Jarmila - 

Veberová, Eva 

Slabikář. Učebnice čtení a 

psaní pro ZŠ 

Praha SPN 1976 - 

1989 

Ota Janeček analyticko - 

syntetická metoda 



 

 

  

Fabiánová, Irena - 

Hřebejková,  Jarmila - 

Veberová, Eva 

Náš svět : Čítanka ke 

slabikáři. díl 3. (učebnice 

čtení a psaní pro 1. ročník) 

učebnice pro ZŠ 

Praha SPN 1979, 

1980 

Věra Faltová   

1989 - 1999               

  Gruša, Jiří Máma, táta, já a Eda   Galaxie 1990 Miroslav 

Wagner 

  

  Staudková, Hana Živá abeceda Praha Alter 1992 - 

1999 

Alena 

Ladová 

analyticko - 

syntetická metoda 

  Žáček, Jiří Slabikář Praha Alter 1992 Helena 

Zmatlíková 

analyticko - 

syntetická metoda 

  Brukner, Josef Slabikář, 4. díl Čtenáři, do 

toho! 

Praha SPN 1993 Jarmila 

Marešová 

  

  Brukner, Josef - 

Gebhartová, Vladimíra - 

Špůrová, Zuzana 

Čtení na prázdniny Slabikář 

díl 5. 

Praha SPN 1993 Karel Šejna   

  

Žáček, Jiří Moje první čítanka Praha Alter 1993 Helena 

Zmatlíková 

  



 

 

  Vrbová, Hana - 

Janáčková, Blanka 

Slabikář Praha Fortuna 1993 Luboš Grunt analyticko - 

syntetická metoda 

  Polanská, Jiřina - 

Janáčková, Blanka 

Veselá písmenka Praha Fortuna 1993 Miroslava 

Jakešová 

analyticko - 

syntetická metoda 

  Horník, Ladislav Písmenkové pohádky Praha Pansofia 1993 Richard 

Šmarda 

  

  Kotál, Jaroslav a kol. Integrovaná učebnice pro 1. 

ročník 

Praha Pansofia 1993 Eva 

Mastníková 

analyticko - 

syntetická metoda 

  Šrut, Pavel - 

Mikulenková, Hana 

Český slabikář pro 1. ročník 

základních škol (1. a 2. díl) 

Olomouc Prodos 1993 Zdenka 

Krejčová 

analyticko - 

syntetická metoda 

  Gebhartová, Vladimíra - 

Náhlovský, Řehoř 

Zlatá Brána Praha Scientia 1994 Vlasta 

Moravcová 

  

  Horník, Ladislav - 

Vebrová, Alexandra 

Pohádkový slabikář Praha Pansofia 1994     

  Pišlová, Simona - 

Čížková, Miroslava - Linc, 

Vladimír - Mertin, Václav 

Pojďme si hrát Slabikář díl 

1. 

Praha Fortuna 1994 Gabriel 

Filcík 

analyticko - 

syntetická metoda 

  

Žáček, Jiří Malý čtenář Praha Alter 1994 Helena 

Zmatlíková 

  



 

 

  Čížková, Miroslava - 

Brukner, Josef - Linc, 

Vladimír - Pišlová, 

Simona 

Pojďme si číst Slabikář díl 3. 

(třetí díl slabikáře) 

Praha Fortuna, SPN 1994, 

1997 

Jolanta 

Lysková 

analyticko - 

syntetická metoda 

  Brukner, Josef - Čížková, 

Miroslava 

Čtení pro malé školáky 

Slabikář 4. díl 

Praha Fortuna 1995, 

1997 

Jiří Fixl   

  Wildová, Radka - 

Škorpilová, Jarmila 

První písmenka Praha Jinan 1995 Miroslav 

Hrdina 

analyticko - 

syntetická metoda 

  Žitná, Zuzana - 

Škorpilová, Jarmila - 

Wildová, Radka 

Slabikář pro 1. roč. ZŠ a OŠ 

(2. díl učebnice počátečního 

čtení) 

Praha Jinan 1995 Miroslav 

Hrdina 

analyticko - 

syntetická metoda 

  

Žitná, Zuzana - Wildová, 

Radka - Pišlová, Simona 

Malý čtenář pro Otu pro 1. 

ročník ZŠ 

Praha Jinan 1996 Miroslav 

Hrdina 

  

  Linc, Vladimír - Pišlová, 

Simona - Čížková, 

Miroslava - Mertin, 

Václav 

Veselá abeceda Slabikář díl 

2. 

Praha Fortuna, SPN 1996 Josef 

Paleček 

analyticko - 

syntetická metoda 

  Potůčková, Jana Slabikář pro 1. třídu 

základní školy, vyhovuje 

učebnímu programu 

obecné školy 

Brno 1+1 1997 Potůčková, 

Jana 

analyticko - 

syntetická metoda 



 

 

   Rašková, Miluše Slabikář Přerov Šárka 1997 Slavomíra 

Foretová 

analyticko - 

syntetická metoda 

  Wagnerová, Jarmila Učíme se číst Praha SPN 1998 Miloš Noll genetická metoda 

 


