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1 Úvod 

V dnešní době se ve společnosti stále více uplatňuje výpočetní technika. Jen obtížně 

nalezneme firmu, organizaci nebo jen soukromého podnikatele, který by při své práci 

nevyužíval počítač. Nejen ve vedoucích pozicích, ale také přímo při výrobním procesu, 

údržbě, během prodeje a dalších činnostech je výpočetní technika užitečná, v některých 

oblastech dnes zcela nepostradatelná. Mezi takové oblasti patří například zdravotnictví, 

doprava, strojírenství, potravinářství a celá řada dalších. 

Už dávno jsou pryč doby, kdy počítačům rozuměli jen odborníci ve výzkumných 

střediscích nebo na speciálních pracovištích. Proto je nezbytné, aby lidé, kteří opouští 

školu, uměli pracovat s počítačem v co největším rozsahu. Člověk bez počítačové 

gramotnosti je v dnešní společnosti ztracen a podstatnou měrou se snižuje jeho cena na 

trhu práce. 

I děti dnes velice rády využívají počítač. První seznamování s počítačem v dnešní době 

probíhá již od předškolního věku. Teprve s příchodem do školy, a po osvojení čtení, si 

může dítě poprvé zkoušet i funkce, které mu do té doby byly skryté. Právě v tomto věku 

zvídavosti a zaostření na psaný jazyk je vhodné předložit dítěti základní informace, které 

se pojí s počítačem. Může se jednat o prevenci proti špatným návykům, o snahu ovládnout 

užitečné programy nebo jen o základní počítačovou gramotnost, pro samostatnou práci 

s počítačem. 

Dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je v části pro informační 

a komunikační technologie uvedeno: „Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si 

základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a 

komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. 

stupni.“ (RVP ZV, 2013, s. 35) Z toho vyplývá, že i snahou škol je zařazovat předměty 

z rodiny ICT do vyučování. 

S tímto novým předmětem se musí vyrovnat samotná škola, její vedení a učitelé. 

Počítačové učebny ve školách zpravidla již existují. Kvalita výuky je ovšem ovlivňována 

nejen kvalitou počítačového vybavení, ale i odborností učitelů. Na pracovním trhu jsou 

buď učitelé s aprobací pro 2. stupeň základní školy (dále jen ZŠ) a střední školy v oboru 

ICT nebo pak učitelé s aprobací pro 1. stupeň ZŠ bez odbornosti v oboru ICT. 
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Dále se s novým vyučovacím předmětem musí vyrovnat rodiče žáků a samotní žáci. 

Rodiče některých žáků s počítači nepracují. Někteří neovládají ani základní počítačovou 

gramotnost. Mezi žáky jsou velké rozdíly. Někteří zvládají práci s počítačem na velmi 

dobré úrovni již během vstupu na 1. stupeň ZŠ, jiní s počítačem teprve začínají.  

Pro rodiče, děti i učitele může být dobrým pomocníkem učebnice. S její pomocí je možné, 

aby děti a rodiče měli vodítko při přípravě na výuku, aby učitelé s nevhodnou aprobací 

vyučovali počítače smysluplně. Učebnice tedy může sloužit jako orientační prvek všech 

zmíněných skupin uživatelů. 

Je tedy nezbytné, aby učebnice byla kvalitní a pro svůj účel vhodná. Stejně jako u ostatních 

učebnic na volném trhu má učitel možnost si vybrat. V oblasti ICT není takový výběr 

učebnic, jako například v oblasti českého jazyka nebo matematiky. Přesto existuje na trhu 

řada publikací určených pro děti 1. stupně ZŠ zabývajících se problematikou ICT. 

Hodnocení těchto učebnic, které si jen obtížně bude každý učitel vypracovávat z důvodu 

velké časové náročnosti sám, může učitelům pomoci s vhodným výběrem. 
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2 Teoretická část 

2.1 Pojem učebnice 

Pro definování pojmu učebnice existuje mnoho různých přístupů. Názory se poměrně liší u 

jednotlivých odborníků, pedagogů. 

Miloslav Sýkora definuje učebnice takto: „Učebnice vznikají a existují jako specifický 

prostředek prezentace jistých sociálně významných oblastí vědění, určený pro potřeby 

tvorby a nabývání vzdělání.“ (Sýkora, M., 1996, s. 11) Tato definice ukazuje nejen na 

knižní, tištěné, učebnice, dle Sýkory „učebnice základního typu“ (Sýkora, M., 1996, s. 23), 

ale také na celou řadu dalších typů učebnic a materiálů. 

Mimo odlišnosti obsahové můžeme vidět i odlišnosti z formálního hlediska. Dle Sýkory je 

„praktická podoba různých druhů učebnic (školních knih) určována funkcemi, jež mají 

plnit při tvorbě a nabývání vzdělání.“ (Sýkora, M., 1996, s. 15) 

Jan Průcha uvádí, že „učebnice jsou tzv. „sumarizační texty“, tj. předkládají informace, 

které reprezentují souhrnné a obecně uznávané poznatky z daného oboru či tematického 

okruhu“. (Průcha, J., 1998, s. 18) Samozřejmě tento pohled je velmi zúžený pouze na 

informace v učebnici uváděné. Proto ve své práci také uvádí celou řadu dalších pohledů. 

Uvádí například, že „učebnici je možné chápat jako integrovaný znakový útvar přenášející 

informaci o nějakém výsledku objektivní skutečnosti, bez omezení na pouze verbální text 

začleněný v učebnici.“ (Průcha, J., 1998, s. 24) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) definuje učebnici 

především určením jejích typických vlastností: „Za učebnice jsou považovány didakticky 

zpracované texty a grafické materiály (i na jiném, než papírovém nosiči), které: 

a) umožňují dosažení očekávaných výstupů vzdělávacích oborů vymezených rámcovými 

vzdělávacími programy a využití tematických okruhů průřezových témat k rozvoji osobnosti 

žáka vymezených rámcovými vzdělávacími programy a směřují k  utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí žáků, 

b) svým obsahem a zpracováním nejsou určeny ke znehodnocení jedním žákem pro další 

použití (například psaním, kreslením nebo rozstříháním).“ (Sdělení MŠMT k  postupu a 
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stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a 

učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic) 

Pedagogický slovník zahrnuje učebnici do obecnějšího termínu učební text: „učební text – 

Synonymum didaktický text. Souhrnné označení pro různé druhy učebnic, skript aj. 

tištěných materiálů určených učícím se subjektům.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003) 
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2.2 Klasifikace učebnic 

Pokud nebudeme hovořit o učebnici pouze v nejužším slova smyslu (o učebnicích 

základního typu), můžeme učebnice rozdělit na několik druhů/typů. Miloslav Sýkora 

rozděluje materiály používané ve výuce na učebnice základního typu (klasické) a na jiné 

druhy školních knih, mezi které řadí: 

 Cvičebnice, sbírky úloh, pracovní sešity 

 Antologie, chrestomatie, čítanky 

 Pomocné školní knihy (atlasy, jazykové slovníky, „tabulky“) 

 Jiné (zákony, vyhlášky, umělecká beletrie, …) 

(Sýkora, M., 1996, s. 23-28) 

Do bodu „Jiné“ mohou patřit také elektronické učebnice. 
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2.3 Složky učebnice 

2.3.1 Textová 

Textová složka učebnice je hlavní složkou téměř všech učebnic. Textovou složku můžeme 

rozdělit na základní text, doplňující text a vysvětlující text. (Zujev, D. D., 1986, s. 207) 

Jedná se o písemné vyjádření skutečností, které jsou předkládány na příslušné úrovni, která 

odpovídá vývoji a schopnostem žáků, pro které je učebnice určena. Textová složka 

většinou převládá nad ostatními. Přesto samotná textová složka bez doplňujících prvků by 

byla nepřehledná, jednotvárná a jistě by neplnila požadované funkce, které od učebnice 

očekáváme. (Průcha, J., 1998), (Zujev, D. D., 1986) 

2.3.2 Mimotextová (ilustrace a další grafické složky učebnice) 

Do mimotextové složky učebnice můžeme řadit ilustrace, grafickou úpravu, orientační a 

strukturní prvky atd. „Učebnice by měly být upravovány tak, aby i svým formálním 

provedením žáka k učení motivovaly, aby jejich grafická podoba nebyla strnulá a chladně 

akademická; bohatě by měly využívat barevných rámečků a podkladů, které odlišují různé 

typy didaktických textů, barevně či proložením zvýrazňovat klíčové informace či předmětné 

jazykové jevy. Značný význam by se měl klást rovněž na využívání různých prvků 

infografiky, zejména spojovacích čar, podtržení (čarou i vlnovkou), a dále také 

tzv. nesouvislých textů (grafy, tabulky, mapy apod.).“ (Maňák, J., Knecht, P., 2007, s. 49) 

Mimotextová složka je zpravidla v učebnicích 1. stupně ZŠ velmi propracovaná. Najdou se 

ovšem výjimky, kdy ani učebnice (popřípadě učebnice v širším smyslu) nejsou přehledné a 

graficky vydařené, bez účelných či motivujících ilustrací. (viz příloha č. 1) 

Ilustrace mohou být funkční, které přímo, nepísemnou formou, vykládají určitý celek 

látky, nebo mohou být doprovodné k textovému výkladu. Samozřejmým požadavkem je 

srozumitelnost a přiměřenost ilustrací věku žáků. 

2.3.3 Další materiály a složky učebnice 

Spolu s učebnicí může být dodáván například „slovníček“, kompaktní disk nebo DVD 

s různým obrazovým materiálem využitelným buď přímo v hodinách nebo doma a další 

materiály. Může se jednat o prezentace, dokumenty, interaktivní programy, edukační hry 

apod. Řadu učebnic doprovází pracovní sešit.  
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Dále by učebnice měla obsahovat odkazy na externí zdroje. Například na slovníky, 

výkladové slovníky, encyklopedie nebo internet, kde například s použitím přihlašovacích 

údajů může docházet k opakování učiva. (Maňák, J., Knecht, P., 2007, s. 50) Internetové 

stránky mohou vznikat přímo s tvorbou klasické učebnice. Mohou zde být umístěny další 

úkoly a cvičení, klíče nebo rozšiřující učivo, tvůrčí úkoly s využitím prostředků výpočetní 

techniky, pracovní listy, metodické pokyny pro učitele a další materiály. 
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2.4 Úloha učebnice 

Každý žák se již během 1. třídy ZŠ seznámí s učebnicemi. Některé děti se s nimi seznámí i 

mnohem dříve díky mateřské škole, rodičům nebo jen díky svému rychlému vývoji a 

zájmu. Tradičně se během první třídy setkávají s učebnicemi českého jazyka, matematiky a 

dalších předmětů. Během školní docházky žáci pracují s celou řadou učebnic od různých 

autorů, které se kvalitativně liší. Školy zpravidla učebnice nakupují a žákům pak půjčují, 

v ojedinělých případech učebnice dětem věnují. Například na středních školách je pak 

běžná praxe nakupování učebnic samotnými žáky. Ti je pak dále, po ukončení příslušného 

ročníku, mají tendence prodat a získat tak finanční prostředky na nové, což přináší řadu 

negativních dopadů například při přípravě na maturitní zkoušku. (Mikk, J., 2000, překlad 

v Maňák, J., Knecht, P., 2007, s. 11)  

Přístupy k rolím učebnice ve škole mohou být různé: 

 nepostradatelný materiál, bez kterého se nelze ve výuce obejít  

 doplňkový materiál pro orientaci a plánování výuky 

 materiál nepotřebný jako celek 

(Maňák, J., Knecht, P., 2007, s. 56) 

Za obecnou úlohu učebnice můžeme považovat její přínos k celkovému výchovně-

vzdělávacímu procesu. „učebnice nemůže obsahovat nic náhodného, tedy takového, co by 

cílevědomě nepomáhalo řešit výchovně-vzdělávací úkoly, které má škola splnit, nebo co by 

nepomáhalo učiteli realizovat tyto úkoly“. (Zujev, D. D., 1986, s. 59) 

2.4.1 Pro žáky 

Učebnice je především určena žákům. Může být pro ně užitečným pomocníkem při práci 

v hodině. Nabízí zpravidla didaktizovaný odborný text, který si žák může nejen přečíst, ale 

pracovat s ním (například hledat důležité informace, obohacovat slovní zásobu o nové 

termíny, třídit vědomosti, které díky učebnici může vidět z různých pohledů, dokonce 

z jiného, než který předkládal učitel, doplňovat si nepostřehnuté informace a v neposlední 

řadě může využít cvičení, otázky k zamyšlení nebo úkoly, které bývají v učebnicích také 

uváděny). Je ovšem velmi nereálné, aby žáci během vyučování používali učebnici, pokud 

s ní nebude pracovat učitel. Pokud učitel s učebnicí nespolupracuje, ztrácí pro žáky při 

hodinách hodnotu. Často se pak stává, že žák nenachází v učebnici ani příslušné učivo, 
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které bylo probíráno během vyučování. Takovýto fakt diskvalifikuje učebnici nejen 

z příslušných hodin, ale také z domácí přípravy a práce. 

Domácí příprava je další speciální úlohou, kterou má učebnice. Žáci by si měli být podle 

učebnice schopni opakovat probrané učivo nebo plnit úkoly, na které během vyučování 

nezbyl čas. Do domácí přípravy patří i samostudium z učebnice, které je podstatné 

v případě nemoci. Plnění těchto funkcí opět závisí na kvalitě učebnice a na spolupráci 

učitele s ní. Tato spolupráce ovšem může obtížně existovat, pokud učitel nezvládl nebo 

neměl možnost vybrat vyhovující učebnici. 

2.4.2 Pro učitele 

Úlohy učebnice pro učitele jsou také významné. Učebnice, pokud je kvalitní, může učiteli 

pomáhat ve vytváření náplně vyučovacích hodin. Jak uvádí Sýkora: „Chybí-li učebnice, je 

učitel nucen sám vytvářet a náhradním způsobem žákům předkládat materiály ke cvičení a 

k opakování učiva. Obvykle při tom rezignuje na mnohé pedagogické (psychologické aj.) 

principy efektivní tvorby vzdělání.“(Sýkora, M., 1996, s. 5)   

Pokud učebnice existuje a učitel jí nevyužívá v celém rozsahu, může docházet 

k omezování jejích funkcí. Výběr částí učebnice, které budou používány při výuce, je 

podstatným prvkem ve spolupráci učitele s učebnicí. 

Učebnice může tedy svým způsobem ulehčit učiteli práci. Může napomáhat ke kvalitnímu 

utváření vyučovacích hodin a může učitele dále motivovat k prohlubujícímu výkladu. 

Učitel se může nechat inspirovat pro přípravu dalších materiálů a cvičení, na které by bez 

učebnice pravděpodobně neměl čas, jelikož by musel plánovat celou hodinu bez podpory 

učebnice, což je velice časově náročné. Pak mají žáci k dispozici pouze učitelův výklad 

nebo se učitel uchýlí k pouze praktickým dovednostem, které jsou ne vždy zcela 

pochopené a tudíž jen mechanicky zapamatované úkony. 

Je také velmi důležité, aby byli žáci učitelem s učebnicí seznámeni. V opačném případě se 

mohou obtížněji orientovat v textu nebo nerozumět dobře grafické úpravě. „Je proto věcí 

každého učitele, aby na počátku školního roku své žáky/studenty seznámil s učebnicí, 

kterou budou užívat, aby jim vysvětlil význam a „techniku“ možného využití alespoň 

hlavních strukturních složek a prvků učebnice.“ (Sýkora, M., 1996, s. 65) 



18 

Učebnice může dále učiteli pomoci při vytváření prostředků pro hodnocení žáků. Pokud je 

učebnice vybavena například metodickou příručkou nebo přímo „učitelskou učebnicí“, 

může pak učitel tyto prostředky, které jsou zpravidla vázány přímo na konkrétní kapitoly 

učebnice, využít při vytváření nejrůznějších testů, zkoušení a písemných prací. 

2.4.3 Pro rodiče 

Především na 1. stupni ZŠ je běžné, že se rodiče doma učí a připravují s dětmi. Nezřídka 

k tomu dochází i v pozdějším věku. Učebnice pak pro rodiče může být pomocníkem, podle 

kterého se můžou zorientovat v probíraném učivu, nebo alespoň pro „zkoušení“ svých dětí 

z probíraného učiva. Učebnice může pomoci v době nemoci dítěte nebo v případě, kdy žák 

látku nezvládl a je potřebné, aby se látku doučil. 

V oblasti informačních technologií vystupuje ještě problematika nedostatečných znalostí 

rodičů. Nezřídka se stává, že žák 1. stupně ZŠ překvapuje své rodiče znalostmi 

z počítačového kroužku popřípadě z hodin „počítačů“. Učebnice zde může plnit i úlohu 

vzdělavatele rodičů, kteří buď rozšíří své vědomosti, minimálně o příslušné termíny, nebo 

se dobře zorientují v předkládaném rozsahu učiva.  

Bez učebnice může docházet buď k podceňování předmětu rodiči nebo naopak 

k přetěžování dětí z důvodu neodhadnutí správného rozsahu učiva. Stává se pak, že rodiče 

zařazují informatiku do tzv. „odpočinkových předmětů“ a následně nesouhlasí s výslednou 

známkou na vysvědčení. Zároveň se ve výjimečných případech stává, že žák přichází do 

školy, popřípadě na test, s abnormálními, často však velmi nesystematickými a 

demotivujícími, vědomostmi. 

2.4.4 Pro další osoby a organizace 

Samozřejmě je zde i úloha pro vydavatele a autory učebnic. Učebnice mohou sloužit jako 

příjem finančních prostředků. Zároveň dobře zpracovaná a používaná učebnice zvyšuje 

dobré jméno jak vydavatele, tak autora nebo autorů učebnic. 

Využívání kvalitních učebnic může být dále dobrou vizitkou školy nejen při jejím výběru 

rodiči, ale také při hodnocení škol. Dobré a využívané učebnice mohou svým způsobem 

zpříjemnit a především zefektivnit práci pedagogů i žáků. Tím mohou žáci dosahovat 

lepších výsledků, například při srovnávacích testech. 
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2.5 Učebnice z hlediska funkcí 

Učebnice lze rozdělit podle mnoha různých hledisek. Uvedené členění a popis jednotlivých 

bodů vychází z příspěvku Jaana Mikka v publikaci Hodnocení učebnic. (Mikk, J., 2000, 

překlad v Maňák, J., Knecht, P., 2007) 

2.5.1 Prezentování informací 

Centrem zájmu učebnice je bezesporu obor (předmět), pro který je učebnice určená. 

Neměla by se ovšem omezit pouze na holý text. Prezentované informace, především na 

1. stupni ZŠ, mají být velmi přehledné. Přehlednosti lze dosáhnout číslováním, 

zvýrazňováním, celkovým jednotným grafickým návrhem a dalšími strukturními a 

orientačními prvky nebo například funkčními ilustracemi. 

2.5.2 Motivační 

Motivační úlohu by měl ve vzdělávacím procesu především zastávat učitel svým 

přístupem, svými schopnostmi žáky zaujmout atd. K učení by však měla motivovat i 

použitá učebnice. Jaan Mikk uvádí: „Vyvolání hladu po vědění a poznávání je jeden 

z nejdůležitějších cílů, jakých může školní vzdělávání dosáhnout“. (Mikk, J., 2000, překlad 

v Maňák, J., Knecht, P., 2007, s. 13) K tomuto cíli může přispět i učebnice. Především by 

měla zaujmout žáky. Na 1. stupni například zajímavými úkoly, přiměřenými a funkčními 

ilustracemi, přiměřenou slovní zásobou a přehledností. 

2.5.3 Propojování informací (koordinační funkce) 

V dnešní době se klade obecně velký důraz na propojování a ucelování vědomostí mezi 

předměty. V některých případech jsou mezipředmětové vztahy velmi silné. Například mezi 

informatikou a matematikou, popřípadě mezi matematikou a fyzikou a přírodními vědami 

obecně. 

Učebnice by měla potřebu propojování předmětů reflektovat a ukázat, že jako edukační 

materiál neplní jen roli podkladu pro osvojení znalostí a dovedností z konkrétního 

předmětu, ale měla by se snažit co nejvíce v sobě zahrnovat i informace z jiných oborů, 

které jsou k danému tématu vhodné. 
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2.5.4 Řízení žákova učení 

Jedná se o funkci učebnice, díky které řídí a vede žáky k nabývání vědomostí. Vedení žáka 

pomocí učebnice závisí na jejím členění, přehlednosti, smysluplnosti a vhodném 

uspořádání učebních celků, na orientačních prvcích atd. Dále učebnice vede žáky k užívání 

vhodných strategií učení. Například učebnice může poskytovat zpětnou vazbu nebo odkazy 

na zajímavé tištěné nebo elektronické materiály. 

2.5.5 Vytváření morálních postojů a hodnot 

Pokud bychom stavěli v rámci školy výchovu na první místo před vzděláváním, tato 

funkce by pravděpodobně byla na prvním místě. Učebnice by nikdy neměla obsahovat 

pouze informace k danému předmětu. Učebnice má žáky rozvíjet i v rámci postojů a 

morálních a kulturních hodnot. Má pomáhat utvářet a kultivovat žebříček hodnot. 

V učebnicích nejen pro 1. stupeň ZŠ je naprosto nepřijatelný výskyt podpory rasismu, 

násilí, ponižování, nesnášenlivosti vůči jiným skupinám společnosti nebo například šikany.  

2.5.6 Podpora sebehodnocení žáka 

Je velmi důležité, aby měl každý žák možnost sebehodnocení, do jaké míry si osvojil 

požadované vědomosti a dovednosti. Učebnice by měla nabízet takovouto možnost, 

například pomocí kontrolních otázek, úkolů, úloh pro zvídavé a podobně. Především u 

žáků 1. stupně ZŠ je žádoucí, aby učebnice takové otázky a úkoly nabízela. Může tím 

zároveň napomoci rodičům při přípravě dětí na zkoušení nebo test. 

2.5.7 Diferencující 

Diferencující funkce učebnice je podstatná pro třídy s různou kvalitou žáků. Nelze 

předpokládat, že ve třídě všem dětem vyhovuje stejný styl učení. Například děti 

s kulturním znevýhodněním, z ekonomicky slabších rodin nebo děti s vadou nebo 

postižením vyžadují jiný přístup a také jinak pracují s učebnicí. Také zájem žáků o daný 

předmět je různý. Ne všechny žáky zaujmou „počítače“. Učebnice by měla být připravena i 

pro děti, které budou vyžadovat podrobné a velmi odborné informace. Musí však vyhovět i 

potřebám dětí s nižším zájmem nebo s nižšími možnostmi například odstupňováním 

složitosti popřípadě podrobnosti učiva. 
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2.5.8 Klasifikace učebnic dle funkcí podle D. D. Zujeva 

D. D. Zujev uvádí ve své publikaci mírně odlišné druhy funkcí učebnice. Pro hodnocení je 

podstatné funkce učebnice znát, protože právě vhodná učebnice je schopná tyto funkce 

dobře plnit. „Při analýze a hodnocení učebnic je třeba především určit stupeň realizace 

funkcí, které plní a které jsou vlastní celému systému učebních prostředků.“ (Zujev, D. D., 

1986, s. 69) 

Funkce dle D. D. Zujeva: (Zujev, D. D., 1986, s. 69-92) 

 Informační 

 Transformační 

 Systémová 

 Upevňovací (kam řadí i sebevzdělávací funkci a sebekontrolu) 

 Integrující 

 Koordinující 

 Rozvíjející (kam řadí i výchovnou) 

Přestože je publikace velmi ideologicky zaměřená, toto členění je možné považovat za 

aktuální i z dnešního pohledu.  
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2.6 Evaluace učebnic 

„V pedagogice znamená zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících 

stav, kvalitu, efektivnost vzdělávací soustavy, dále hodnocení vzdělávacích procesů, 

projektů, výsledků, učebních textů aj.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003) 

Hodnocení učebnic je velmi problematické z důvodu odlišných pohledů a přístupů k němu. 

Jiné bude hodnocení učebnice žáky, jiné učiteli, rodiči, nakladateli a dalšími osobami, 

které s učebnicemi přichází do styku. „Evaluace učebnic představuje posouzení míry shody 

mezi vlastnostmi posuzované učebnice a vlastnostmi učebnice ideální.“ (Mikk, J., 2000, 

překlad v Maňák, J., Knecht, P., 2007, s. 19) 

Nejpřímější a nejpodrobnější hodnocení učebnice samozřejmě provádí každý žák, každý 

učitel, případně každý rodič, který se s danou učebnicí dostává do styku během vyučování 

studiu, atd. Utváří si svůj subjektivní názor. Nejedná se tedy o vědecké hodnocení učebnic, 

nicméně i toto „laické“ hodnocení učebnice je velmi významné, protože právě to 

v konečném důsledku rozhoduje o využívání nebo nevyužívání učebnice samotnými žáky, 

popřípadě učiteli a rodiči. V některých případech se může jednat o protichůdné názory. 

Někteří žáci mohou shledávat konkrétní učebnici složitou, nepřehlednou a druzí shledávají 

opak. Problematické bývá, pokud považuje učitel učebnici za ideální, rád a často ji využívá 

a pro žáky je neoblíbená, nepřehledná nebo příliš složitá. Tehdy žáci pracují s učebnicí 

neradi a vzniká zde prostor i pro zanevření na určitý předmět. 

Je proto potřebné stanovit základní způsoby hodnocení učebnic, kterými by se daly 

učebnice ohodnotit a usnadnil by se tak výběr učebnice učitelem popřípadě školou. 

Přestože hodnocení učebnic je velmi podstatným hlediskem, s ohledem na dopady 

nevhodných učebnic, „dnes v České republice neexistuje výzkumné pracoviště či tým 

zaměřující se na teorii a výzkumy učebnic, jak je tomu v jiných zemích a jak k tomu byly 

vytvářeny institucionální základy u nás v 80. letech.“ (Průcha, J., 1998, s. 38) 

Ideální učebnice je taková, která plní všechny předpokládané funkce, která vyhovuje v plné 

míře všem zúčastněným osobám při vzniku i při užívání. 

„Úlohou všeobecné teorie je zkoumat a logicky zdůvodňovat všeobecné principy tvorby 

učebnice.“ (Zujev, D. D., 1986, s. 45) V současné době je tato úloha opomíjena, i když 

existuje na trhu mnohem více druhů učebnic a na rozdíl od doby, kdy publikace 
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D. D. Zujeva vznikala, se již neřídí vzdělávání jednotnými osnovami s použitím 

jednotných učebnic jako v tehdejším Sovětském svazu. 

Evaluace učebnic může probíhat několika způsoby. Například experimentem, dotazníky, 

zjišťováním názorů, popřípadě analýzou samotných učebnic. Při analýze učebnic je nutné, 

a zároveň velmi obtížné, stanovit taková kritéria, která by vyjadřovala kvalitu učebnice. 

Experiment je technika velmi náročná na čas i finanční prostředky. Velmi závisí na 

konkrétní skupině žáků, ve které se učebnice testují. Názory mohou být velmi rozdílné 

z důvodu subjektivního hodnocení každého jednotlivce. Stejně tak názory zjištěné z 

dotazníků. 

Na trhu je v současné době velké množství různých učebnic od různých nakladatelství 

v různé kvalitě. Vzhledem ke složitosti hodnocení učebnic je téměř nemožné, aby učitel 

daného předmětu dokázal rozhodnout, která z nabízených učebnic je nejkvalitnější. 

 „Větší rozmanitost učebnic a jiných didaktických konstruktů znamená, že odpovědnost za 

výsledky vzdělávacího procesu se ve větší míře přesouvá na učitele, který však zatím na 

tuto roli není připraven.“ (Maňák, J., Knecht, P., 2007, s. 29) 

V dnešní době je na trhu mnoho učebnic pro stejný předmět a pro stejnou věkovou 

skupinu. Každá z nich je odlišná. Často se stává, že obsahuje i úplně jiná témata než 

ostatní. Dochází tím k rozdílům ve znalostech žáků různých škol. Obzvláště, pokud učitel 

používá učebnici pro plánování obsahu vyučovacích hodin nebo pokud učebnici využívá 

v každé hodině jako výhradní výukový materiál. Žáci stejného ročníku, kteří využívají 

různé učebnice, mají tedy po výuce stejného předmětu rozdílně hluboké nebo i zcela 

rozdílné vědomosti. 

Význam hodnocení učebnic spočívá především v možnosti jejich budoucího zkvalitňování 

vzhledem k výsledkům hodnocení starších učebnic. Bohužel, toto lze jen obtížně aplikovat 

na učebnice „počítačů“ na 1. stupni ZŠ, kde jsou zatím učebnice spíše výjimečné. 

2.6.1 Předměty evaluace učebnic 

Při popisu předmětů evaluace učebnic tato práce vychází z díla Jana Průchy (Průcha, J., 

1998), J. Maňáka a P. Knechta (Maňák, J., Knecht, P., 2007) a M. Sýkory (Sýkora, M., 

1996). 
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2.6.1.1 Správnost a přesnost obsahu 

Hodnocením obsahu učebnice se zabývají odborníci, kteří učebnici připravují nebo 

hodnotí. Je žádoucí, aby se v učebnici nevyskytovaly žádné chyby. Takovýmto 

hodnocením se zabývá také MŠMT prostřednictvím svých odborných recenzentů, kteří 

hodnotí především soulad obsahu s právními, obecně závaznými předpisy, s rámcovými 

vzdělávacími programy a věcnou správností a přesností obsahu učebnice. Odborná 

správnost je prvním důležitým parametrem, jehož nedodržení je nepřípustné. Právě 

učebnice často žáky poprvé seznamuje s danou problematikou. Je tedy naprosto 

nemyslitelné, aby docházelo prostřednictvím učebnice k zafixování špatných nebo 

zkreslených informací. 

2.6.1.2 Obtížnost textu 

Obtížnost textu by měla být především odpovídající věku a schopnostem dítěte. Učebnice 

přeplněná odbornými termíny může dítě odradit od učení, může ho odradit i od samotného 

předmětu. Kromě přiměřeného množství termínů je také podstatné, aby byl text tištěný 

přehledně, dobře čitelným typem písma, v odpovídající velikosti k věku dítěte. Dále je 

důležité dělení textu do logických celků. Souvislý text je pro žáky zpravidla demotivující 

záležitostí. 

Míra obtížnosti textu se dá snížit následujícími skutečnostmi: 

 Krátkými větnými úseky, které činí výkladový text přehlednější a jednodušší 

 Častějším opakováním stejných pojmů 

 Příznivým poměrem odborných výrazů k ostatním pojmům 

(Maňák, J., Knecht, P., 2007, s. 120) 

Odborné termíny jsou ovšem velmi důležité kvůli vytváření celkové slovní zásoby a 

pojmového aparátu. Je třeba tedy najít hranici mezi nedostatkem a přesyceností odbornými 

výrazy. 

2.6.1.3 Obsahová soudržnost textu (sémantická koherence) 

Jedná se o typ hodnocení učebnice z pohledu obsahu. „Koherence je obsahová spojitost 

textu, tj. určité téma je vyjádřeno tak, že jednotlivé po sobě následující věty (propozice, 

„myšlenky“) na sebe nějakým způsobem navazují.“ (Průcha, J., 1998, s. 75) 
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V konkrétních větách hledáme synonymní výrazy, návaznost myšlenek, jejich smysluplné 

uspořádání a také strukturaci textu. 

2.6.1.4 Strukturace textu 

Jedná se o různé způsoby členění textu a oddělování informací graficky v jednotlivých 

částech učebnice. 

Strukturace textu je důležitá nejen pro přehlednost a efektivnost práce s textem. Může také 

sloužit k rozlišení důležitosti informací. „Experimenty dokazují, že selekce informace 

podle stupně důležitosti je rozhodující pro úspěšnost učení jak u žáků základní školy, tak 

u vysokoškolských studentů“ (Průcha, J., 1998, s. 78) 

2.6.1.5 Respektování časového rozsahu výuky učebnicí 

Pokud má být učebnice ve větší míře využívaná, musí odpovídat reálným časovým 

podmínkám výuky. Proto i při hodnocení učebnice z pohledu rozsahu je nutné zohlednit 

počet hodin, které jsou pro daný předmět zamýšleny. Některé učebnice jsou velmi obsáhlé 

a neodpovídají reálné době výuky daného předmětu. 

2.6.2 Způsoby evaluace učebnic 

Pro hodnocení učebnic existuje více metod. „Celkově lze konstatovat, že ve výzkumu 

učebnic se uplatňují skoro všechny metody, jež se nalézají v metodologickém arzenálu 

empirického pedagogického výzkumu.“ (Průcha, J., 1998, s. 47) 

Již v publikaci D. D. Zujeva z roku 1983 (překlad 1986) je uvedeno, že existuje přes 300 

metod k hodnocení učebnic. (Zujev, D. D., 1986, s. 204) Existuje tedy mnoho způsobů jak 

učebnice hodnotit a je jen obtížně možné, aby kterýkoli výzkumník podrobil všechny 

dostupné učebnice všem dostupným a známým metodám hodnocení. Především je pak 

nemožné, aby takovéto hodnocení prováděl učitel sám. 

Průcha tyto metody dělí do sedmi skupin: 

 Metody kvantitativní (statistické procedury, měřitelné jednotky) 

 Metody obsahové analýzy (kvalitativní vlastnosti) 

 Metody dotazování (výpovědi o vlastnostech učebnic expertů, učitelů, žáků) 

 Metody observační (pozorování) 

 Metody testovací (testování vědomostí žáků v závislosti na učebnici) 



26 

 Metody experimentální (reakce žáků na změny v učebnicích a jiné) 

 Metody komparativní (porovnávání) 

(Průcha, J., 1998) 

2.6.2.1 Měření obtížnosti textu 

Měřením obtížnosti textu se zabývá Jan Průcha. Uvádí, že existuje mnoho metod pro 

určování míry obtížnosti textu (Průcha, J., 1998, s. 57). Uvádí například Fleschovu míru 

obtížnosti textu, která je základem pro další metody: 

 Vyberte systematicky (podle zadaných instrukcí) vzorky o rozsahu 100 slov z textu, 

jehož obtížnost se má hodnotit 

 Zjistěte počet slabik v každém 100 slov (SL) 

 Vypočtěte průměrnou délku vět v počtu slov (WL) 

 Dosaďte zjištěné hodnoty do vzorce RE = 206,853 – 0,846 SL – 1,015 WL 

Výsledkem je hodnota v rozmezí 0 – 100, čím vyšší je hodnota, tím obtížnější je text. 

K počtu bodů je přiřazena určitá vzdělanostní úroveň, kterou musí splňovat čtenář tohoto 

textu. (Průcha, J., 1998, s. 58)  

Dále uvádí, kromě jiných, také Mistríkovu míru srozumitelnosti textu (R). Pro výpočet této 

míry je třeba znát: 

 Průměrnou délku vět (V) 

 Průměrnou délku slov v počtu slabik (S) 

 Index opakování slov (I(i)), který se vypočítá jako podíl počtu všech lexikálních 

jednotek / počet různých lexikálních jednotek 

Vzorec tedy pak vypadá R = 50 – [ ( V * S ) / I(i) ] 

R se pohybuje v rozmezí 0 – 50 bodů. U této míry platí, že čím je hodnota nižší, tím je text 

obtížnější. (Průcha, J., 1998, s. 59) 

Jan Průcha společně s dalšími autory (Neslerová, Pluskal) zformuloval metodu pro 

zjišťování obtížnosti textů učebnic (T). 

T = Ts + Tp (kde Ts je syntaktická obtížnost a Tp je sémantická obtížnost) 

Ts = 0,1 * V * U (kde V je průměrná délka vět a U je průměrná délka větných úseků) 
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Tp = 100 * (∑P / ∑N) * (∑P1 + 3∑P2 + 2∑P3 + 2∑P4 + ∑P5 / ∑N) (kde N je počet všech 

slov, P počet všech pojmů, P1 běžné pojmy, P2 odborné pojmy, P3 faktografické pojmy, P4 

číselné údaje, P5 opakované pojmy).  

T může nabývat hodnot od 1 do 100, kdy 100 je nejvyšší obtížnost. (Průcha, J., 1998, s. 62) 

Ve zjednodušené verzi se číselné pojmy řadí do faktografických pojmů a opakování pojmů 

se nebere v úvahu. Výpočet Tp následně vypadá  

Tp = 100 * (∑P / ∑N) * (∑P1 + 2∑P2 + 3∑P3 / ∑N) (Průcha, J., 1989, s. 111) 

Do kategorie hodnocení učebnic z pohledu složitosti textu mohou také zapadat tzv. vzorce 

čtivosti. Jedná se o „měření obtížnosti k přesnému zjištění parametru složitosti textu, ale 

také jeho zajímavosti, přístupnosti“. (Sikorová, Z.,v publikaci Maňák, J., Knecht, P., 2007, 

s. 31) 

2.6.2.2 Hodnocení strukturace textu 

Zujev ve své práci předkládá přehledné schéma, které může sloužit k zhodnocení učebnic 

na základě strukturace textu. 

Rozděluje obsah učebnice na textové složky (základní text, doplňující text, vysvětlující 

text) a mimotextové složky (aparát organizace osvojování, ilustrační materiál, orientační 

aparát). Dle daného schématu je možno vybrat zpravidla možnost + nebo – podle toho, zda 

se v učebnici daný strukturní prvek uplatňuje. Na základě tohoto hodnocení lze následně 

porovnávat kvality jednotlivých učebnic. (Zujev, D. D., 1986, s. 207 – 209, viz příloha 

č. 2) 

2.6.2.3 Rastry 

Další možnost uvádí použití tzv. „rastrů“, „tj. seznamů hodnotících kritérií, které 

prostřednictvím dotazníkových položek směřují posuzovatele k různým aspektům zkoumané 

učebnice.“ (Sikorová, Z., v publikaci Maňák, J., Knecht, P., 2007, s. 31) Problémem při 

takovémto hodnocení učebnice je určit, která z kritérií mají větší váhu nebo která 

z kategorií je pro kvalitu učebnice více určující. Hodnotitelé do důležitějších kategorií 

přidají více kritérií, popřípadě mají důležitá kritéria zvýšené bodové ohodnocení. 

(Maňák, J., Knecht, P., 2007, s. 32) 
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Sikorová uvádí návrh seznamu hodnotících kritérií. Ty rozděluje na kategorie: přehlednost, 

přiměřená obtížnost a rozsah učiva, odborná správnost, motivační charakteristiky, řízení 

učení, obrazový materiál, shoda s kurikulárními dokumenty, cena (dostupnost učebnice), 

ergonomické a typografické vlastnosti, doplňkové texty a materiály, diferenciace učiva a 

úloh, hodnoty a postoje a zpracování učiva. Každá kategorie se dále dělí na jednotlivá 

kritéria. U každého kritéria jsou uvedeny body, které se přidělí učebnici, která dané 

kritérium splní nebo splní částečně. (Sikorová, Z., v publikaci Maňák, J., Knecht, P., 2007, 

s. 35 - 39) 

Jedny z možných kritérií předkládá ve své publikaci i Miloslav Sýkora. Předkládá 

„variantu kritérií pro výběr učebnice z variantní nabídky“. (Sýkora, M., 1996, s. 71) 

Kritéria dále dělí do skupin 1 – 7.  

První skupinou kritérií jsou podmínky vyšší hladiny určenosti učebnice. Zde uvádí kritéria: 

 Soulad s všeobecně závaznými předpisy (při nedodržení automatické vyřazení 

učebnice z výběru) 

 Soulad s principem demokracie (při nedodržení automatické vyřazení učebnice 

z výběru) 

 Stanoviska institucí státní a komunální správy (schvalovací doložka, pomocné 

hledisko) 

Druhá skupina zahrnuje pojmové a činnostní složky: 

 Soulad s cíly vzdělávání (připouští se 30% rozdíl rozsahu učiva) 

 Věcná správnost obsahu (připouštějí se jen tiskové chyby do 0,1 %) 

 Kompatibilita obsahu téhož předmětu s učivem nižšího a vyššího ročníku, 

kompatibilita mezi různými předměty, kompatibilita s předměty vyšších stupňů 

škol (připouští se 30% rozdíl rozsahu učiva) 

Třetí skupina zahrnuje otázky vhodnosti učebnice pro danou koncepci vyučování: 

 Kompatibilita koncepce obsažené v učebnici a koncepce, kterou učitel využívá 

 Využitelnost učebnice pro učitele, usnadnění práce učitele 

 Zda je učebnice použitelná jako model (návod) pro studijní činnosti žáků 

Čtvrtá skupina – učebnice a jiné školní knihy, resp. jiné kulturně významné texty 
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 Možnost nebo nutnost doplnění učebnice 

 Kompatibilita obsahu učebnice s jinými kulturně významnými texty 

Pátá skupina zahrnuje strukturu a strukturní složky učebnice 

 Úroveň vybavenosti učebnice strukturními složkami (předmluva, obsah, rejstříky, 

přehledy učiva, bibliografie, jazyk učebnice, grafická úprava učebnice, marginálie, 

zvýraznění pojmů a principů, neobvyklé prvky, jiné) 

Šestá skupina zahrnuje sociální kvalifikaci učebnice 

 Ověření učebnice v praxi 

 Recenzní posudky učebnice (počet, odbornost recenzentů, výsledky recenzí) 

 Institucionální oponentury (počet, odbornost institucí, výsledky oponentur) 

Sedmé kritérium je ekonomické 

 Cena učebnice 

 Další náklady při volbě „této“ učebnice (podle čtvrtého kritéria) 

 Životnost učebnice 

Některá kritéria mají absolutní váhu (například z kategorie 1). Při nedodržení takovýchto 

kritérií je nutné učebnici hodnotit negativně a vyloučit ji z výběru. Pokud splní tato 

kritéria, nabízí Sýkora tyto procentní váhy jednotlivých skupin: 

 2 – 25 % 

 3 – 30 % 

 4 – 10 % 

 5 – 15 % 

 6 – 10 % 

 7 – 10 % 

(Sýkora, M., 1996) 

2.6.2.4 Experiment 

Experiment mohou provádět školy na základě zakoupení nových učebnic a následném 

porovnání studijních výsledků s použitím nové učebnice oproti výsledkům s použitím staré 

učebnice. „Výsledky experimentu jsou nejspolehlivějším indikátorem efektivnosti učebnice. 

Na druhou stranu je provádění experimentů časově náročné a také poměrně nákladné.“ 

(Mikk, J., 2000, překlad v Maňák, J., Knecht, P., 2007, s. 19) 

V rámci experimentu může být například zjištěno, zda učebnice respektuje reálné časové 

možnosti výuky. 
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2.7 Učebnice z hlediska průřezových témat 

MŠMT v RVP ZV zavedlo průřezová témata. „Průřezová témata reprezentují v RVP ZV 

okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí 

základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, 

vytváření příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a 

pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.“ (RVP ZV, 2013, 

s. 107) 

Průřezová témata by měla být zařazena v co možná nejvyšší míře do všech vyučovacích 

předmětů. Tato témata jsou především určena pro formování osobnosti žáka, jeho etických 

a mravních hodnot. 

Všechna průřezová témata jsou na 1. i 2. stupni ZŠ zařazována povinně. Celkem je třeba 

zařadit 6 témat. 

2.7.1 Osobnostní a sociální výchova 

Cílem osobností a sociální výchovy je „pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní 

dovednosti.“ (RVP ZV, 2013, s. 108) Měla by pracovat se sebepojetím a s ohleduplností 

k ostatním lidem. Klade důraz na komunikaci mezi lidmi, dobré vztahy nebo například na 

seberegulaci žáka. Snaží se rozvíjet kreativitu a estetiku. 

Všechny cíle osobnostní a sociální výchovy především „napomáhají primární prevenci 

sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování.“ (RVP ZV, 2013, s. 107 – 110) 

2.7.2 Výchova demokratického občana 

Průřezové téma výchova demokratického občana má především utvářet v osobnosti žáka 

jeho občanské cítění. „V konkrétní rovině především představuje rozvoj kritického myšlení, 

vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a 

demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.“ (RVP ZV, 2013, s. 110) Důraz se 

stejně jako u osobnostní a sociální výchovy klade na komunikaci, prožitky a sebepojetí. 

Prakticky se žáky snaží varovat před anarchií nebo naopak diktátorskými režimy. Snaží se 

naučit žáky významu pravidel společnosti a obhajování práv a svobod každého člověka, 

tedy k ohleduplnosti k jiným lidem. (RVP ZV, 2013, s. 110 – 111) 
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2.7.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Základním mottem Evropské unie je „Jednota v rozmanitosti“. Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech by toto motto měla respektovat a podporovat 

v žácích úvahy o rozdílnostech národů v pozitivním směru. Učí žáky vidět Evropu a její 

národy v globálních souvislostech. Měla by směřovat žáka k pocitům evropského 

občanství. „Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří 

humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost 

spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí.“ (RVP ZV, 2013, 

s. 112 - 113) 

2.7.4 Multikulturní výchova 

Téma multikulturní výchovy velmi zdůrazňuje důležitost poznání a pochopení různých 

hodnot a tradic. Díky tomuto poznání pak žáci v sobě rozvíjí svojí vlastní kulturní identitu. 

Multikulturní výchova by měla rozvíjet smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci a 

respektování sociokulturní rozmanitosti v rámci jednoho státu. Pomáhá zlepšovat školní 

klima vzhledem ke vztahům majoritní a minoritních skupin žáků. „Přispívá k vzájemnému 

poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků 

vůči nepoznanému“. (RVP ZV, 2013, s. 114 - 115) 

Velmi podrobné hodnocení učebnic z pohledu interkulturní výchovy připravila společnost 

Člověk v tísni. Hodnocení provedla pomocí obsahové analýzy 154 učebnic 1. i 2. stupně 

ZŠ napříč předměty. (Člověk v tísni, 2002, s. 3) 

Ve studii uvádí, že „naprostá většina učebnic reprezentuje monokulturní pohled na svět, 

tzn. popisují život z pohledu příslušníka majoritní společnosti (sociálně zabezpečeného 

křesťana nebo ateisty české národnosti, heterosexuála). Převážná část učebnic nevyjadřuje 

stereotypní postoje a nepodněcuje k intoleranci. V obrazovém materiálu učebnic jsou 

rovnoměrně zastoupeni příslušníci obou pohlaví. V absolutní většině se však jedná o 

příslušníka majoritní společnosti.“ (Člověk v tísni, 2002, s. 7) 

2.7.5 Environmentální výchova 

Environmentální výchova vede žáka k zodpovědným postojům směrem k přírodě jako 

celku. Ukazuje odpovědnost společnosti i jednotlivce a napomáhá v přechodu 
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k udržitelnému rozvoji společnosti. Pomáhá u žáků vytvářet životní styl šetrný k životnímu 

prostředí. Učí žáky poznávat ekosystémy, respektovat přírodní koloběhy, základní 

podmínky života a posuzovat vlivy člověka a lidských aktivit na životní prostředí. (RVP 

ZV, 2013, s. 116 – 118) 

2.7.6 Mediální výchova 

Žák se v průřezovém tématu mediální výchova seznamuje se základní prací s médii a 

rozvíjí schopnost komunikace. V posledních letech se stále více uplatňují média, jako 

hlavní zdroj informací. Proto je podstatné, aby žák dobře ovládal vyhodnocování a 

zpracovávání informací, které prostřednictvím médií obdrží. Tato schopnost se nazývá 

mediální gramotnost. Ta je důležitá, aby se žák nenechal manipulovat různými mediálními 

nátlaky a zkreslenými informacemi, účelově zkreslenými nebo jen chybně 

interpretovanými. Mediální výchova by měla žáky naučit nespoléhat se pouze na jeden 

„zaručený“ zdroj. (RVP ZV, 2013, s. 118 – 120) 

2.7.7 Uplatnění průřezových témat v učebnicích 

Všechna průřezová témata by se měla vyskytovat napříč vzdělávacími oblastmi. 

V ideálním případě se v každém předmětu dá najít prostor pro podporu a naplnění všech 

zmíněných průřezových témat. Jsou ovšem předměty, které mají pro naplnění tohoto 

požadavku menší předpoklady. Zároveň existují vyučovací předměty, které jsou 

k naplňování konkrétních průřezových témat nejvhodnější. Například vyučovací předmět 

zeměpis je vhodným místem pro naplnění průřezových témat výchova a myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, výchova demokratického občana a multikulturní 

výchova. Předmět informační a komunikační technologie je především vhodný pro 

naplnění mediální výchovy atp. Pokud už samotná učebnice daného předmětu vede 

k naplňování průřezových témat, zjednoduší učiteli tento nelehký úkol. 

Bohužel, ve finančních možnostech mnoha škol není vybavit všechny žáky pro všechny 

předměty nejnovějšími a nejaktuálnějšími učebnicemi, které by požadavek zařazení 

průřezových témat zahrnovaly. Zařazení průřezových témat nebo alespoň prostor pro 

zařazení průřezových témat v učebnici je velmi důležitým parametrem, na který by měl být 

brán zřetel při hodnocení učebnic. 
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2.8 Schvalovací doložka MŠMT 

Učebnice, která splňuje kritéria stanovená MŠMT, se může ucházet o udělení 

tzv. schvalovací doložky. Jedná se o zařazení učebnice, popřípadě učebních textů, do 

seznamu učebnic. 

§ 27 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) hovoří o učebnicích, učebních textech a 

školních potřebách. Stanovuje, že MŠMT je oprávněno udělovat a odnímat schvalovací 

doložku na základě posouzení, zda je příslušná učebnice v souladu s cíli vzdělávání. Toto 

posouzení se v praxi sestává ze dvou nezávislých posudků, které si nechá MŠMT 

zpracovat od odborníků na danou problematiku. Na základě těchto posudků dále postupuje 

v udělování schvalovací doložky. Učebnice, které tzv. schvalovací doložku obdrží, jsou 

uvedeny ve Věstníku MŠMT a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Podle odstavce 2 (téhož paragrafu stejného zákona) je možné ve školách používat při 

výuce i učebnice, které nemají udělenu schvalovací doložku, pokud nejsou v rozporu s cíli 

vzdělávání a pokud svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým 

zásadám vzdělávání. Za dodržení těchto podmínek u učebnic používaných při výuce bez 

tzv. schvalovací doložky zodpovídá ředitel školy. 

Na stránkách MŠMT je dále uvedeno, že „Schvalovací doložka se obvykle vydává na dobu 

6 let. Uplynutí doby platnosti doložky však v žádném případě neznamená, že učebnici nelze 

již dále používat. Rozhodnutí o používání či nepoužívání jakékoliv učebnice je zcela na 

úvaze ředitele školy.“ (Internetové stránky MŠMT, Jakým způsobem funguje udělování 

schvalovací doložky učebnicím?) 

Na internetových stránkách MŠMT je umístěn seznam učebnic, které mají udělenu 

schvalovací doložku. K předmětu informační a komunikační technologie jsou zde uvedené 

jen 4 tituly, vydané vydavatelstvím Computer Press. Tři z nich vytváří ucelenou řadu 

učebnic Informatika pro základní školy (1. – 3. díl) s platnou schvalovací doložkou do 

3. 6. 2016, čtvrtý titul je Informatika pro 1. stupeň základní školy, který má platnou 

schvalovací doložku do 6. 12. 2018. Ani jedna z těchto publikací není prozatím vydána. 

(Učebnice pro základní vzdělávání, březen 2013) 
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2.8.1 Průběh udělování schvalovací doložky 

Vydavatel požádá MŠMT o udělení schvalovací doložky. Následně MŠMT zadává dvěma 

recenzentům požadavek na hodnocení učebnice. Recenzenti se vyjádří k učebnici v předem 

stanovených kritériích. Následně také doporučí, zda učebnici udělit schvalovací doložku či 

nikoli. Při různých stanoviscích recenzentů je zhotovena recenze třetí. K připomínkám 

recenzentů se dále vyjadřuje vydavatel, autorský tým zapracovává připomínky do 

učebnice. Po zpracování připomínek je učebnici v ideálním případě udělena schvalovací 

doložka. V případě neúspěchu učebnici schvalovací doložka udělena není. (Sdělení MŠMT 

k  postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek 

učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic) 

2.8.2 Kritéria posouzení učebnice recenzenty 

Schvalovací doložka může být udělena pouze učebnici, která respektuje české právo. Musí 

respektovat rasy, etnika a rovné příležitosti mužů a žen. Musí být v souladu s rámcovým 

vzdělávacím programem, musí vykazovat odpovídající úroveň v oblasti odborné i 

didaktické. Dále musí grafická složka odpovídat cílové skupině. Pro žáky 1. až 3. třídy je 

také přesně stanoveno, že minimální velikost textu musí být 12 bodů. (Sdělení MŠMT k  

postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek 

učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic) 

První část hodnocení tvoří Celkový soulad učebnice s obecnými a kurikulárními 

dokumenty a rámcovými vzdělávacími programy. Zde se posuzovatelé (v dokumentu 

nazývaní recenzenti) zaškrtnutím položky Ano nebo Ne vyjadřují k otázkám souladu 

s Ústavou a zákony České republiky, k souladu se vzdělávacími cíli, k souladu 

s očekávanými výstupy oboru rámcového vzdělávacího programu. Posuzují, zda je 

učebnice v souladu s výchovou směřující k toleranci, demokracii, rovnoprávnosti žen a 

mužů, udržitelnému rozvoji, porozumění textu atd. Dále posuzují, zda učebnice neobsahuje 

rasistické, popřípadě jiné kulturně a národnostně nevhodné momenty. 

Recenzenti se dále písemně vyjadřují k odborné správnosti obsahu učebnice. Zde rozdělují 

své názory na „ke zvážení“ a „zásadní“. Hodnotí se odborná správnost textové složky, 

grafické složky a jazyková kultura textu. 
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Ve třetí části recenzenti posuzují přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím 

žáků. Zde recenzenti také uvádí slovní hodnocení s uvedením „ke zvážení“ nebo „zásadní“. 

Hodnotí především obtížnost textu a grafické složky ve vztahu k cílové skupině žáků. Dále 

hodnotí technické zpracování učebnice. 

Ve čtvrté části recenzenti hodnotí stejným způsobem jako v předešlých bodech metodické 

a didaktické zpracování učebnice. Například vyváženost základních poznatků a činností, 

provázanost výkladového textu s ostatními prvky učebnice, motivační úroveň textové a 

obrazové části, podpora tvořivosti a samostatné aktivity a také uplatňování 

mezipředmětových vztahů, uplatňování průřezových témat a různorodost příkladů a 

ilustrativních textů. 

V páté části je pak prostor pro slovní komentář a další odborná vyjádření. Recenzent zde 

shrnuje nejpodstatnější nedostatky učebnice. 

Na závěr v šesté části se recenzent vyjádří k udělení schvalovací doložky vybráním jedné 

ze tří možností  (doporučuje bez připomínek, doporučuje s připomínkami uvedenými 

v části 5, nedoporučuje a navrhuje přepracovat podle připomínek uvedených v části 5). 

(Sdělení MŠMT k  postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání 

schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních 

textů do seznamu učebnic) 

2.8.3 Kroky po zaslání recenzí nakladateli 

Pokud hodnotitelé do hodnotících archů uvedli závažné připomínky a nakladatel je nechce 

akceptovat, pak MŠMT prostřednictvím ředitele příslušného odboru tyto připomínky 

projednává s náměstky skupiny regionálního školství. Může dojít i k projednání 

připomínek společně s recenzenty. 

„Připomínky, které brání udělení schvalovací doložky, zašle ředitel věcně příslušného 

odboru nakladateli“. (Sdělení MŠMT k  postupu a stanoveným podmínkám pro udělování 

a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a 

učebních textů do seznamu učebnic) Poté se předpokládá, že nakladatel dle zaslaných 

připomínek učebnici upraví. Je zde také možné uvést jiný způsob vypořádání připomínek. 

Pokud proběhne „schválení“ učebnice, je na dobu šesti let udělena schvalovací doložka. Po 

šesti letech je možné schvalovací doložku prodloužit. O způsobu prodloužení rozhoduje 
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MŠMT, podle rozsahu změn, které jsou v učebnici v posledním vydání oproti původnímu. 

Pokud již není schvalovací doložka prodloužena nebo nejsou-li dodrženy všechny pokyny 

a učebnice se po vydání výrazně liší od rukopisu, popřípadě pokud je v tisku patrné velké 

množství chyb, může MŠMT schvalovací doložku odejmout. 

Pokud nakladatel obdrží schvalovací doložku, je povinen ji uvést na rubové straně prvního 

listu učebnice. MŠMT tuto učebnici zařadí do tzv. seznamu učebnic, který zveřejňuje 

dvakrát za rok ve Věstníku MŠMT a na internetových stránkách MŠMT. (Sdělení MŠMT 

k  postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek 

učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic) 
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2.9 Dostupnost učebnic 

Obecně je dostupnost učebnic velmi dobrá, na trhu jich existuje velké množství a učitelé 

zpravidla nemusí spoléhat na jedinou učebnici. „Současnou učebnicovou tvorbu v České 

republice můžeme bez nadsázky označit jako přesycenou.“ (Knecht, P., Weinhöfer, M., 

2005 s. 1) Avšak u předmětu informatika na základní škole je situace odlišná. Výběr 

učebnic je velmi malý. Pro 1. stupeň ZŠ v současné době existuje pouze jediná učebnice 

určená pro 1. stupeň ZŠ v oboru ICT (s udělenou schvalovací doložkou MŠMT). Ta ovšem 

ještě není v prodeji. 

Dále existuje celá řada dalších titulů, které jsou na trhu nabízeny. Ty však schvalovací 

doložku nemají. Agentura Kroužky nabízí učebnici Počítače a internet (Jan Hrabák), která 

je prvotně určena pro vyučování zájmového kroužku počítačů na 1. stupni ZŠ. Dále 

existuje kniha Počítač pro děti s pavoučkem Kloboučkem (Oldřich Růžička, Jiří 

Nebenführ), Počítač pro děti (Hrajeme si s texty a obrázky) (Marie Franců), Internet pro 

děti (Oldřich Růžička), Kreslíme na počítači se skřítkem Pá (Roman Plášek), Informatika 

pro základní školy 1 (Základy práce s PC) (Jiří Vaníček, Petr Řezníček), Počítač kamarád 

1. díl (Lenka Klechová, Pavel Klech) a nelze vyloučit, že existuje celá řada dalších knih 

(učebnic), které jsou určeny pro žáky 1. stupně ZŠ. Dále je běžně na školách využívána 

učebnice Praktické činnosti, Práce s počítačem 1 (Vladimír Rambousek, Jan Polášek, Jan 

Víšek) a S počítačem na základní škole (Pavel Navrátil). Ty jsou ovšem primárně určeny 

žákům 2. stupně ZŠ, lze je proto na 1. stupni využít jen velmi omezeně nebo vůbec. 

Problematika tvorby a dostupnosti učebnic je vázána na poptávku ze strany škol. Bohužel 

ne všechny školy běžně vyučují na 1. stupni ZŠ informatiku více, než ukládá RVP – tedy 

jednu hodinu týdně v jednom ročníku během 1. stupně. (RVP ZV, 2013, s. 121) Některé 

školy naopak vyučují informatiku ve všech ročnících 1. stupně. Tato nesrovnalost klade 

překážku v tvorbě učebnic, které by byly přiměřené reálné časové dotaci, která je pro tento 

předmět vyhrazena. 

Velmi rychlý vývoj vědy a techniky v této oblasti klade velkou překážku ve vývoji nových 

učebnic informatiky. Je zde velký nesoulad mezi požadavkem na aktuálnost a na 

dlouhodobou využitelnost učebnice. Platí zde, že čím aktuálnější a konkrétnější učebnice 

informatiky je, tím dříve se stává zastaralou. Příkladem mohou být výřezy pracovní plochy 

(„print-screeny“) v učebnicích. Jedná se o velmi přehlednou a názornou formu ilustrace. 
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Zároveň ale učebnici diskvalifikují z užívání při příchodu například nového operačního 

systému. „Jelikož základní školy nemají dostatek finančních prostředků na nákup nových 

učebnic, je požadavek jejich dlouhodobé životnosti legitimní.“ (Knecht, P., Weinhöfer, M., 

2005 s. 12) Proto je potřeba, aby již při vzniku učebnice informatiky pro 1. stupeň ZŠ 

autoři uvažovali o využitelnosti a „trvanlivosti“ učebnice pro budoucí roky. 

Kromě tištěných materiálů mohou učitelé sáhnout po elektronických výukových 

materiálech. Například metodický portál www.dum.rvp.cz nabízí možnost sdílení 

materiálů mezi učiteli. Jsou zde k dispozici materiály ve formátech zpravidla 

kancelářského balíku MS Office. Řada učitelů také své přípravy prezentuje přímo na 

internetových stránkách jednotlivých škol.  

http://www.dum.rvp.cz/
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3 Praktická část 

3.1 Cíle praktické části a stanovení hypotéz 

Cílem praktické části této bakalářské práce je evaluace dostupných učebnic počítačů pro 

1. stupeň ZŠ pomocí analýzy rozsahu a obtížnosti textu. Dále obsahuje vyhodnocení 

interview s lektory a učiteli počítačů, kteří učí žáky ve věku 1. stupně ZŠ. 

Hypotéza 1: Učebnice počítačů pro 1. stupeň ZŠ se výrazně vzájemně liší z hlediska 

obtížnosti textu. 

Hypotéza 2: Učitelé neznají a nepoužívají k výuce na 1. stupni ZŠ učebnice. 

Hypotéza 3: Učitelé podporují vznik učebnic vhodných pro žáky 1. stupně ZŠ. 

Hypotéza 4: Učitelé oceňují spíše nadčasovost (obecnost) než konkrétnost (aktuálnost) 

učebnic. 
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3.2 Metodika zkoumání 

Metodami použitými v praktické části této bakalářské práce jsou interview a obsahová 

analýza textu. 

3.2.1 Interview 

Interview (rozhovor) je založen na navázání přátelského kontaktu s respondenty. Díky 

osobnímu kontaktu se zvyšuje návratnost takového průzkumu a také je zde větší šance 

pravdivých a promyšlených odpovědí. Charakteristickými vlastnostmi interview je časová 

náročnost, přizpůsobivost díky osobnímu kontaktu respondenta s výzkumníkem, 

spontánnost. (Gavora, P., 2000, s. 110-114) Pro tuto bakalářkou práci bylo využito 

nestrukturovaného interview s převážně otevřenými otázkami. (viz příloha č. 4) 

V některých případech byly připravené otázky pozměněny nebo doplněny o další, 

doplňující. Všechny rozhovory byly zaznamenány záznamovým zařízením. 

3.2.2 Obsahová analýza textu 

„Jde o analýzu a hodnocení obsahu písemných textů.“ (Gavora, P., 2000, s. 117) V rámci 

této bakalářské práce byl použit kvantitativní způsob (obsahové prvky textu se 

kvantifikují). Je využita jedna z variant analýzy textu – určování obtížnosti učebního textu. 

(Gavora, P., 2000, s. 117-122) 
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3.3 Charakteristiky učebnic zařazených do evaluace 

Před samotným hodnocením jednotlivých učebnic uvádím základní informace o 

obsahových a formálních vlastnostech každé z nich. (Ukázky ze všech evaluovaných 

učebnic viz příloha č. 3) 

3.3.1 Počítač kamarád 1. díl 

 Rok vydání: 2008 

 Vydavatel: Parta, s. r. o. 

 Autor: Lenka Klechová, Pavel Klech 

 Počet stran: 64 

 Rozměry (Š x V): 21,5 x 29,5 cm 

 Papír: tenký, klasický 

 Tisk: celobarevný, ilustrace Jan Štěpánek 

 Vazba: lepená s měkkými deskami 

 Cena: cca 150 Kč 

 ISBN: 978-80-7320-132-6 

Tato učebnice je přímo určena dětem 1. stupně základní školy praktické. Od roku 2008 do 

roku 2014 je učebnice (společně s druhým dílem určeným pro 2. stupeň v ucelené řadě) 

zařazena do seznamu učebnic pro základní školy praktické (schvalovací doložka). 

Celkem je v učebnici 13 kapitol. Většina je rozpracována do podkapitol. Největší důraz 

klade na základní práci s počítačem (zapínání, práce s myší a klávesnicí), dále na základní 

práci ve Windows (XP) a program Malování. Učebnice obsahuje kromě základních 

teoretických textů množství obrázků a fotografií. Obsahuje také řadu „print-screenů“ přímo 

z Windows nebo programů. Netradičním prvkem jsou komiksové pasáže, které tvoří 

příběh, který provází žáky celou učebnicí. Dále jsou v učebnici zvýrazněny informace 

vhodné k zapamatování (žlutý podkladový obdélník se symbolem červené tečky s nápisem 

„Ulož do paměti“) a otázky a úkoly (modrý podkladový obdélník se symbolem červeného 

otazníku s nápisem „Otázky a úkoly“). 

3.3.2 Kreslíme na počítači se skřítkem Pá 

 Rok vydání: 2005 

 Vydavatel: CP Books, a. s. 
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 Autor: Roman Plášek 

 Počet stran: 59 

 Rozměry (Š x V): 21,5 x 28 cm 

 Papír: tenký, lesklý 

 Tisk: celobarevný, ilustrace Roman Plášek 

 Vazba: knižní, lepená 

 Cena: doporučená 199 Kč 

 ISBN: 80-251-0334-X 

 Příloha: CD s programem Zoner Callisto 2.0 (a zkušební verze 5.0) 

V této publikaci není v úvodu uvedeno, pro jakou věkovou skupinu dětí je určena. Podle 

obsahu a formy lze usuzovat, že se jedná o knížku určenou dětem ve věku cca druhé 

poloviny 1. stupně ZŠ. 

Celá knížka je rozdělena na 10 kapitol, které na sebe navazují příběhem dvou skřítků 

(Čtvrteček a Pá). Jednotlivé kapitoly popisují kreslení v programu Zoner Callisto. Postupně 

vede děti od základů práce s vektorovým editorem po složitější kreslení. 

„Print-screeny“ z programu Zoner Callisto jsou v publikaci doplněny ilustracemi. 

Například pohyby myší jsou vždy graficky znázorněny obrázkem „živé“ myši. „Print-

screeny“ jsou dále bohatě doplněny šipkami s popisy. 

3.3.3 Informatika pro základní školy 1 (Základy práce s PC) 

 Rok vydání: 2004 

 Vydavatel: Computer Press 

 Autor: Jiří Vaníček, Petr Řezníček 

 Počet stran: 85 

 Rozměry (Š x V): 21 x 29,5 cm 

 Papír: tenký, klasický 

 Tisk: celobarevný, grafická úprava Martina Petrová, Martin Sodomka 

 Vazba: lepená s měkkými deskami 

 Cena: doporučená 139 Kč 

 ISBN: 80-251-0196-7 

 K učebnici existuje metodická příručka pro učitele s CD s dalšími materiály 
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V úvodu této publikace není uvedeno, pro jakou věkovou skupinu dětí je určena. 

Vzhledem k obsahu a provedení lze usuzovat, že je vhodná pro děti 1. stupně ZŠ. Na roky 

2004 – 2010 byla této učebnici udělena schvalovací doložka MŠMT.  

Učebnice je rozdělena na 5 celků (začínáme s počítačem, pracujeme s texty, počítačová 

grafika, internet a práce se soubory). Každý z celků je pak rozpracován na kapitoly. 

V každé kapitole se nachází základní teoretické informace spojené s danou problematikou. 

Ty jsou doplněny četnými „print-screeny“, dále pak fotografiemi, obrázky a tabulkami. 

Učebnice má na každé straně na vnějším okraji pruh, kde jsou uvedeny úkoly 

(oranžovočervený rámeček s modrým panáčkem a nápisem „Vyzkoušejte“), tipy (zelený 

rámeček s červeným panáčkem a nápisem „Tip“), příklady (modrý rámeček se žlutým 

panáčkem a nápisem „Příklad“) a podrobné popisy úkolů (oranžový rámeček se zeleným 

panáčkem a nápisem „Pracujeme“). 

3.3.4 Počítač pro děti s pavoučkem Kloboučkem 

 Rok vydání: 2002 

 Vydavatel: Computer Press 

 Autor: Oldřich Růžička, Jiří Nebenführ 

 Počet stran: 71 

 Rozměry (Š x V): 19,5 x 23 cm 

 Papír: tenký, lesklý 

 Tisk: celobarevný, grafická úprava Jaroslav Novák, Petr Klíma 

 Vazba: knižní, lepená 

 Cena: doporučená 189 Kč 

 ISBN: 80-7226-813-9 

V této publikaci není uvedeno, pro jakou věkovou skupinu dětí je určena. Přesto lze 

vzhledem k ilustracím a obsahu hovořit o publikaci určené pro děti navštěvující 1. stupeň 

ZŠ. 

Celkem je v publikaci 14 kapitol, některé dále členěné na podkapitoly. V publikaci je 

velmi velký důraz kladen na program Malování, dále na práci se soubory a složkami a 

práci s textem. Drobný podíl mají v publikaci internet a hardware počítače. 
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V každé kapitole je část příběhu, který prožívá pavouček Klobouček. Kromě ilustrací je 

kniha doplněna „print-screeny“ (odpovídajícími Windows 98). Dále jsou v této publikaci 

zahrnuty podněty a otázky (na zeleném podkladovém obdélníku bílým písmem) nebo 

důležité informace (na červeném podkladovém obdélníku bílým písmem). 

3.3.5 Počítač pro děti (Hrajeme si s texty a obrázky) 

 Rok vydání: 2002 

 Vydavatel: Computer Press 

 Autor: Marie Franců 

 Počet stran: 64 

 Rozměry (Š x V): 19,5 x 24,5 cm 

 Papír: tenký, lesklý 

 Tisk: celobarevný, ilustrace Jiří Nebenführ 

 Vazba: knižní, lepená 

 Cena: doporučená 169 Kč 

 ISBN: 80-7226-688-8 

Knížka je dle úvodu určena především dětem a rodičům s dětmi. Zahrnuje slovníček 

použitých pojmů, kde jsou vysvětleny jak pojmy, tak grafické zpracování. Celkem kniha 

obsahuje 19 kapitol, některé se dělí na podkapitoly. Celá se zabývá problematikou 

textového editoru MS Word ve starší verzi (před verzí 2007). Konkrétně prací s textem a 

obrázky. Publikace je kromě ilustrací doplněna o „print-screeny“ s šipkami a bohatými 

popisky. 

3.3.6 Internet pro děti 

 Rok vydání: 2002 

 Vydavatel: Computer Press 

 Autor: Oldřich Růžička 

 Počet stran: 67 

 Rozměry (Š x V): 17 x 23 cm 

 Papír: tenký, lesklý 

 Tisk: celobarevný, ilustrace Jiří Nebenführ 

 Vazba: knižní, lepená 
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 Cena: doporučená 149 Kč 

 ISBN: 80-7226-684-5 

V této knížce není uvedeno, pro děti jaké věkové skupiny je určená. Vzhledem k obsahu 

lze usuzovat, že se jedná o publikaci určenou dětem ve věku 1. stupně ZŠ. 

Celkem je v publikaci 9 kapitol, zpravidla rozdělených na mnoho podkapitol. Většina 

obsahuje informace o konkrétních internetových stránkách, které jsou vhodné pro děti 

v dané věkové skupině. Na začátku je stručný úvod k internetu. Dále se publikace zaměřuje 

na magazíny pro děti, pohádky, kouzla a triky a další zajímavé internetové stránky. 

Poslední devátá kapitola je pouze místo pro naše poznámky. 

Dále jsou zde zahrnuty zajímavé postřehy a důležité připomínky (na červeném 

podkladovém obdélníku bílým písmem doplněné o symbol ruky se zdviženým 

ukazováčkem). Kromě velkého množství „print-screenů“ je publikace doplněna 

ilustracemi. 

3.3.7 Počítače a internet 

 Rok vydání: 2010 

 Vydavatel: Kroužky, o. p. s.  

 Autor: Jan Hrabák 

 Počet stran: 44 

 Rozměry (Š x V): 21 x 21 cm 

 Papír: tvrdý matný papír 

 Tisk: celobarevný, ilustrace Barbora Hubená 

 Vazba: kroužková 

 Cena: 150 Kč 

Tato publikace je určená přímo žákům 1. stupně ZŠ. Celkem je v učebnici 30 kapitol, ve 

kterých jsou zpracována témata týkající se hardwaru i softwaru počítače (počítačové 

periferie, vnitřní vybavení počítače, práce s okny, základní programy ve Windows, práce 

se složkami a soubory, počítačová grafika, elektronická komunikace, tabulkový a textový 

editor a jiné). 

Každá kapitola obsahuje teoretickou textovou část. Zpravidla je doplněna graficky 

oddělenými úkoly (modrá barva textu a obrázek otazníku) a zvýrazněnými důležitými 
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informacemi (červená barva textu a obrázek vykřičníku). Některé kapitoly obsahují i sekci 

pro žáky, kterým je základní učivo příliš jednoduché (žlutá barva textu s hvězdičkou).  

3.3.8 S počítačem na základní škole 

 Rok vydání: 2002 

 Vydavatel: Computer Media 

 Autor: Pavel Navrátil 

 Počet stran: 160 

 Rozměry (Š x V): 21 x 29,5 cm 

 Papír: tenký, klasický 

 Tisk: černobílý 

 Vazba: lepená s měkkými deskami 

 Cena: doporučená 130 Kč 

 ISBN: 80-902815-6-7 

Tato učebnice je určena pro 2. stupeň ZŠ. Do evaluace je zařazena z důvodu orientačního 

porovnání učebnic určených pro 1. a 2. stupeň ZŠ. 

Učebnice obsahuje 23 kapitol, které se věnují hardwaru i softwaru. Většina témat je 

rozpracována v podrobnějších podkapitolách. Důraz klade na práci s operačním systémem 

Windows 2000 (složky, soubory, práce s okny, atd.) a editory MS Word, Excel a 

PowerPoint starého provedení (před verzí 2007). Dále zahrnuje informace o tiskárnách, 

CD, DVD a internetu. 

Učebnice obsahuje množství „print-screenů“ doplněných popisky. Dále obsahuje schémata 

a obrázky doplňující probíraná témata. Publikace upozorňuje žáky na důležité skutečnosti 

(symbol ruky se zdviženým ukazováčkem), uvádí zajímavé poznámky (symbol papírku 

připevněného na stránce špendlíkem) nebo tipy (symbol zářící žárovky). Učebnici byla pro 

roky 2000 – 2006 udělena schvalovací doložka MŠMT. 
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3.4 Evaluace dostupných učebnic „počítačů“ pro 1. stupeň ZŠ 

Vzhledem k velmi rozdílným obsahovým vlastnostem není možné zcela objektivně 

hodnotit učebnice počítačů pro 1. stupeň ZŠ z tohoto hlediska. U většiny učebnic navíc 

není zcela jasné, pro jakou věkovou kategorii ve skutečnosti autoři učebnici vytvářeli. 

Celkový počet dostupných učebnic je velmi omezený. 

Proto v rámci této bakalářské práce hodnotím učebnice především z hlediska rozsahu a 

obtížnosti textu. K oběma způsobům evaluace přistupuji dle instrukcí Jana Průchy. 

(Průcha, J., 1989, s. 104 - 112) 

3.4.1 Evaluace učebnic na základě vazby, typu použitého papíru a formátu 

Z pohledu školy (zpravidla subjektu, který učebnici kupuje) je vazba podstatným 

parametrem. Nekvalitní vazba může způsobit rychlé opotřebení a následnou nutnost 

zakoupení nové učebnice. Proto je mimo jiné jedním z hodnotících parametrů i vazba. 

Všechny hodnocené učebnice mají vazbu poměrně pevnou. Za dobu hodnocení a během 

testování lepená vazba i kroužková vazba nevykazovaly známky většího namáhání, i když 

se ani u jedné z konkrétních hodnocených výtisků učebnic nejedná o nové výtisky. Lépe 

hodnotím učebnice s pevnými vrchními deskami než učebnice s měkkými. 

Pokud by však měla být některá z učebnic využívána přímo u počítačů, musí nakladatelství 

(popřípadě autor) počítat s tím, že bude žák přecházet při práci mezi učebnicí a počítačem. 

Během práce s počítačem je ideální, aby se učebnice nezavírala. Tím se může výrazně 

zpříjemnit její užívání. V tomto parametru hodnotím jako vhodnější učebnice s pevnými 

deskami, nejlépe pak s vazbou kroužkovou. 

Hodnocené učebnice se dále liší v druhu papíru použitého pro vnitřní listy. Většinou se 

jedná o lesklý tenký papír. Další využívají tenký klasický a jedna z hodnocených učebnic 

poměrně tvrdý matný papír. Je obtížné hodnotit, která varianta je nejvhodnější. Lesklá 

varianta může být odolnější proti zašpinění. Druh papíru zřejmě nejvíce zajímá vydavatele, 

který se snaží zvolit ekonomicky přijatelnou variantu. 

Formát učebnice je velmi podstatný z pohledu práce s učebnicí přímo u počítače (na stole 

určeném pro počítač). Zde bývá zpravidla již umístěna myš a klávesnice. Často zde 

nezbývá mnoho místa pro sešit a učebnici. Proto je výhodnější, pokud mají učebnice spíše 

menší formát, především na výšku by neměly být vyšší než sešit A5. Jedná se o způsob 
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hodnocení, který může při zanedbání způsobit velmi nepohodlnou práci s učebnicí během 

přímého vyučování v počítačové učebně. 

3.4.2 Analýza rozsahu textu 

Analýzou rozsahu textu lze zjistit průměrný rozsah učebního textu připadajícího na jednu 

vyučovací hodinu (H). Jedná se o údaj, který popisuje, kolik slov musí žáci průměrně 

přečíst, pokud budou pracovat s učebnicí každou vyučovací hodinu. (Průcha, J., 1989) 

3.4.2.1 Instrukce pro analýzu rozsahu textu 

Text vychází z instrukcí Jana Průchy a je doplněn poznámkami, které jsou zde uvedeny 

kurzívou. 

1. Na každé stránce učebnice se počítá počet řádek. Zjištěný počet se zapíše u každé 

stránky dole pod textem. (zapisováno na zvláštní arch mimo učebnici) Zjišťuje se počet 

řádek na každé stránce mimo obsah a tiráž. 

2. Neúplné řádky se počítají následovně: 

a) řádky nedosahující do ½ šířky textu stránky se nezapočítávají, 

b) řádky dosahující ½ a více šířky textu stránky se počítají jako řádky celé. 

3. Počet řádek na jednotlivých stránkách se sečte – celkový počet řádek v učebnici. 

4. Zjistí se průměrný počet slov na 1 řádek textu. Tato průměrná hodnota se vypočte ze 

souboru nejméně 100 řádků (v rámci této bakalářské práce právě 100 řádků) vybraných 

náhodně z různých stránek učebnice. Za slovo se považuje jakýkoli výraz slovní, číselný, 

symbolický (včetně zkratek), který je v textu oddělen grafickými mezerami nebo 

grafickými rozdělujícími znaky (interpunkční a jiné znaky). Jako 1 slovo se tedy počítají i 

ustálené značky (písmenné i nepísmenné): značky měr, vah, měn, fyzikálních veličin a 

jednotek, pojmů matematických a hudebních, značky (vzorce) chemické aj. (např. km, 

Kčs, kWh, log, ff, °C, H2S04, %, +, =,  ). (Vynechány příklady na konkrétních textech, při 

analýze jsem slova rozdělená na 2 řádky počítal vždy do řádku, ve kterém se nacházel 

začátek slova. Naopak konce slov na řádku novém jsem nezapočítával.) Při analýze 

některých učebních textů (fyzikálních, chemických, matematických aj. (i v rámci ICT)) se 

mohou vyskytnout nejasné případy, co považovat za jednotlivé slovo. Tehdy může být 



49 

pomůckou k rozlišení převod textu formálního jazyka do přirozeného jazyka. (vynechány 

příklady na konkrétních textech) 

5. Celkový počet řádek v učebnici se násobí průměrným počtem slov na 1 řádek. 

K výsledku se připočte celkový počet slov zjištěných zvlášť na jednotlivých stránkách 

v netypických řádcích. Jsou to: nadpisy kapitol a oddílů, marginálie, popisy k obrázkům, 

schématům aj., uvnitř tabulek, rejstřík aj. Výsledná hodnota udává celkový rozsah 

učebního textu (M). (vynechány příklady na konkrétních textech) 

6. Hodnota M se dělí počtem vyučovacích hodin stanovených osnovami pro daný ročník a 

předmět. Výsledná hodnota (H) udává průměrný rozsah učebního textu připadajícího 

na 1 vyučovací hodinu. (Vynechány příklady na konkrétních textech; Průcha i tato 

bakalářská práce počítá s 35 týdny výuky v jednom školním roce.) 

(Průcha, J., 1989, s. 104 - 105) 

3.4.2.2 Průměrný rozsah učebního textu připadajícím na 1 vyučovací hodinu u 

evaluovaných učebnic 

Při stanovování průměrného rozsahu učebního textu uvádím 2 hodnoty (H). První vychází 

z RVP ZV, který stanovuje pro ICT na 1. stupni ZŠ jednu hodinu týdně. (RVP ZV, 2013, 

s. 121) Druhá hodnota vychází z předpokladu, že řada základních škol zavádí ICT 

předměty od 2. třídy do 5. třídy – tedy 4 vyučovací hodiny týdně na 1. stupni ZŠ. 

 

Tabulka č. 1 - Výpočet průměrného rozsahu učebního textu připadajícího na jednu vyučovací hodinu (H) 
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Učebnice jsou seřazeny podle průměrného rozsahu učebního textu připadajícího na jednu 

vyučovací hodinu. Šedý sloupec náleží učebnici určené pro 2. stupeň ZŠ. 

Překvapujícím výsledkem této analýzy je výrazný rozdíl mezi učebnicemi s nejvyššími 

hodnotami H a učebnicemi s nejnižšími hodnotami H. 

Z analýzy vyplývá, že nejnižší časové nároky na četbu má učebnice Počítače a internet. 

Naopak nejvyšší časové nároky na četbu má učebnice Informatika pro základní školy 1 

(Základy práce s PC). Zcela nejvyšší hodnotu H pak vykazuje učebnice určená pro 

2. stupeň (S počítačem na základní škole). 

Je žádoucí, aby žáci co nejvíce při hodinách ICT využívali počítače a prakticky ověřovali 

své dovednosti. Tento požadavek by měl být doprovázen teoretickými vědomostmi, které 

mohou získat od učitele nebo z učebnice, popřípadě z jiných informačních zdrojů. 

Především žáci nižších ročníků 1. stupně ZŠ čtou ještě pomalu a při vysoké hodnotě H se 

nabízí 2 možnosti. Buď bude četba učebnice hlavní součástí hodin ICT (v extrémním 

případě i jedinou) nebo bude učebnice využívána jen částečně na určité celky. 

Učitel musí tedy zvážit, jaký rozsah by měla ideální učebnice mít. Vzhledem k přínosům 

učebnice zmíněným v teoretické části (pro žáky, rodiče i učitele) je třeba hledat takovou 

učebnici, která bude vyhovovat všem těmto skupinám. 

3.4.3 Typ písma 

Všechny hodnocené učebnice využívají černé písmo na světlém pozadí. Pozadí 

jednotlivých stránek není jednotné. Většina učebnic má pozadí písma bílé (s výjimkou 

zvláštních upozornění, úkolů a podobně graficky zvýrazněných částí). Učebnice Internet 

pro děti má pozadí světle oranžové, které je příjemné a nerušící. Učebnice Počítač pro děti 

s pavoučkem Kloboučkem má podklad světle modrý, který v kombinaci s černým písmem 

poskytuje dobrou čitelnost. 

Problematické jsou učebnice Počítač pro děti (Hrajeme si s texty a obrázky) a především 

Kreslíme na počítači se skřítkem Pá. První zmiňovaná má černé písmo umístěné na 

poměrně tmavém modrém podkladu. Nadpisy v červené barvě jsou na modrém podkladu 

za určitých světelných podmínek téměř nečitelné. Druhá zmiňovaná má podklad sytě 

zelený. Černé písmo na něm velmi zaniká a četba této učebnice výrazně unavuje oči. 
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Dalším parametrem je velikost písma. Většina učebnic bohužel využívá velmi malý font, 

který není zcela vhodný především pro žáky nižších ročníků 1. stupně ZŠ. MŠMT pro 

učebnice určené dětem 1. – 3. třídy 1. stupně ZŠ stanovuje minimální velikost 12 bodů. 

(Sdělení MŠMT k  postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání 

schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních 

textů do seznamu učebnic)  

Ve většině učebnic je použita velikost písma srovnatelná s učebnicí S počítačem na 

základní škole nebo Praktické činnosti – Práce s počítačem, které jsou určené pro 2. stupeň 

ZŠ. Pouze 2 učebnice používají pro svůj text větší font a to učebnice Počítače a internet a 

učebnice Počítač kamarád. 

Rozdíl lze nalézt i v používaných fontech. Všechny učebnice s výjimkou učebnice Počítače 

a internet využívají tzv. patkové písmo. Učebnice Počítače a internet využívá písmo tzv. 

bezpatkové. 

3.4.4 Analýza obtížnosti textu 

Analýza obtížnosti textu se zabývá výhradně výkladovým textem. Vypouští tedy zadání 

úkolů, cvičení, a podobně. (Průcha, J., 1989) Analýzu jsem zpracoval dle instrukcí Jana 

Průchy. Vlastní poznámky uvádím kurzívou. 

3.4.4.1 Složky analýzy 

Analýza obtížnosti textu (T) sestává z několika kroků: 

1. výběr vzorků textu z učebnice, 

2. výpočet stupně syntaktické obtížnosti (Ts), 

3. výpočet stupně pojmové obtížnosti (Tp), 

4. výpočet stupně celkové obtížnosti (T), 

5. výpočet koeficientů hustoty odborné informace (i, h), 

6. interpretace výsledků analýzy. 

S ohledem na dosažení maximální přesnosti analýzy je nutno věnovat zvýšenou pozornost 

výběru vzorků a zachování předepsaného vymezení zkoumaných jednotek. 

3.4.4.2 Popis jednotlivých kroků analýzy 

1. Výběr textových vzorků 
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1.1 Ze zkoumané učebnice se vybere 5 vzorků, každý o rozsahu nejméně 200 slov (viz 

vymezení „slova“ v instrukcích pro analýzu rozsahu textu, bod 4). Jednotlivé 

vzorky se vyberou podle zásad oblastního náhodného výběru, tj. tak, aby 

pokrývaly základní témata (kapitoly) učebnice. Vzorky se nepořizují z absolutního 

začátku (tj. prvních 5 – 10 stran) a z absolutního konce (tj. posledních 5 až 10 

stran) učebnice. Vzorky musí tvořit souvislý text (výklad). Nadpisy a jiné 

„netypické řádky“ (viz instrukce pro analýzu rozsahu textu, bod 5) se do vzorků 

nezapočítávají. 

1.2 V každém vzorku se odpočítává 200 slov. Jelikož 200. slovo se zpravidla nekryje 

s koncem věty, dopočítá se vzorek až k nejbližšímu konci věty. Tím vzniknou 

vzorky o nestejném počtu slov a vět. 

1.3 Stanoví se počet vět v každém vzorku. „Věta“ se pro daný účel definuje jako 

jakákoli posloupnost „slov“ začínající velkým písmenem a končící tečkou nebo 

grafickým znakem ji zastupujícím (?, !, :, …, rámeček, aj.). 

2. Výpočet syntaktické obtížnosti (Ts) 

2.1 Vypočte se průměrná délka věty (V) podle vzorce V = ∑N / ∑V. (Vynechán 

konkrétní příklad, ∑N vyjadřuje celkový počet slov ze všech 5 vzorků. ∑V 

vyjadřuje celkový počet vět ze všech 5 vzorků.) 

2.2 V každém vzorku se zjistí slovesa v určitém tvaru (nikoli tedy v infinitivu). Pro 

urychlení práce doporučuji podtrhnout slovesa červeně. (V rámci této bakalářské 

práce byla z důvodu neznehodnocování učebnic slovesa počítána a jejich počty 

zaznamenávány mimo učebnici.). Pozor! Složené tvary sloves (skládající se ze 2 či 

více slov) se považují za 1 „sloveso“, podtrhne se pouze významová část 

složeného tvaru. (Vynechávám konkrétní příklady.) 

2.3 Vypočte se celkový počet sloves (∑U) v daném souboru a pak průměrná délka 

větných úseků (U) podle vzorce U = ∑N / ∑U. 

2.4 Syntaktická obtížnost textu se vypočte podle vzorce Ts = 0,1 * V * U. 

(Vynechávám konkrétní příklady.) 

3. Výpočet pojmové obtížnosti (Tp) 

Výpočet se provádí z hodnot zjištěných pro 3 kategorie pojmů: 

 P1 = běžné pojmy 

 P2 = vědecké pojmy 
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 P3 = faktografické pojmy 

3.1 V každém vzorku se zjistí (a podtrhnou obyčejnou tužkou) (Pro potřeby této práce 

počítány a zapisovány mimo učebnice) všechna podstatná jména („pojmy“), včetně 

– podstatných jmen abstraktních a dějových, zpodstatnělých přídavných jmen, 

osobních jmen a příjmení a zkratek. (Vynechány ukázky.) 

3.2 V každém vzorku se zjistí a podtrhnou modře všechny vědecké pojmy P2, tj. ta 

podstatná jména, která mají platnost vědeckých termínů. U termínů dvou- i 

víceslovných se podtrhne a jako jeden pojem P2 počítá pouze hlavní člen termínu. 

(Pro potřeby této bakalářské práce vědecké pojmy chápány jako odborné pojmy.) 

3.3 Vypočte se celkový počet vědeckých pojmů v daném souboru (∑P2). 

3.4 V každém vzorku se zjistí a podtrhnou zeleně (Pro potřeby této práce počítány a 

zapisovány mimo učebnice.) „faktografické pojmy“ (P3). Pro daný účel to jsou: 

(a) vlastní jména osobní 

(b) vlastní názvy lidských výtvorů a zařízení 

(c) zeměpisná jména a jména přírodních jevů 

(d) letopočty a veškeré kvantitativní údaje vyjádřené číslicemi 

(e) veškeré zkratky a značky pro výrazy uvedených skupin. 

(Vynechány konkrétní příklady u jednotlivých skupin i na konkrétním textu.) 

3.5 Vypočte se celkový počet faktografických pojmů v daném souboru (∑P3). 

3.6 Všechny pojmy, které nepatří do kategorie P2 nebo P3, tj. které zůstaly podrženy 

jen obyčejnou tužkou, tvoří množinu „běžných pojmů“ (P1). Vypočte se celkový 

počet běžných pojmů (∑P1) v daném souboru. (Dále se počítá s celkovým počtem 

všech pojmů ∑P.) 

3.7 Pomová obtížnost textu se vypočte podle vzorce:  

Tp = 100 * ∑P / ∑N * (∑P1 + 2*∑P2 + 3*∑P3) / ∑N 

(Vynechán konkrétní příklad.) 

4. Výpočet celkové obtížnosti textu se provede podle vzorce:  

T = Ts + Tp  

(Vynechán konkrétní příklad.) 

5. Výpočet koeficientů hustoty odborné informace (i, h) se provádí z hodnot zjištěných již 

pro Tp, podle vzorců: 

i = 100 * (∑P2 + ∑P3) / ∑N 
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h =  100 * (∑P2 + ∑P3) / ∑P 

Výsledky se uvádí v %, koeficient (i) udává proporci vědeckých a faktografických 

pojmů v celkovém souboru slov, koeficient (h) udává proporci vědeckých a 

faktografických pojmů v celkovém souboru pojmů. (Vynechány konkrétní příklady.) 

(Průcha, J., 1989, s. 106 - 112) 

3.4.4.3 Počítač kamarád 1. díl 

 

Tabulka č. 2 - Celkový počet slov (N) a vět (V) ve zvolených vzorcích – Počítač kamarád 1. díl 

 Průměrná délka věty (V) = 9,664 slova 

 Celkový počet sloves ve všech vzorcích (∑U) = 175 

 Průměrná délka větných úseků (U) = 5,909 slov 

 Syntaktická obtížnost textu (Ts) = 5,710 

 Celkový počet pojmů ∑P je 344 (∑P1 = 150, ∑P2 = 134 a ∑P3 = 60) 

 Pojmová obtížnost textu je přibližně Tp = 19,241 

 Celková obtížnost textu (T) = 24,95 

 Koeficient hustoty odborné informace i = 18,76 % a h = 56,40 % 

3.4.4.4 Kreslíme na počítači se skřítkem Pá 

 

Tabulka č. 3 - Celkový počet slov (N) a vět (V) ve zvolených vzorcích – Kreslíme na počítači se skřítkem Pá 
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 Průměrná délka věty (V) = 9,617 slova 

 Celkový počet sloves ve všech vzorcích (∑U) = 160 

 Průměrná délka větných úseků (U) = 6,431 slov 

 Syntaktická obtížnost textu (Ts) = 6,185 

 Celkový počet pojmů ∑P je 189 (∑P1 = 151, ∑P2 = 33 a ∑P3 = 5) 

 Pojmová obtížnost textu je přibližně Tp = 4,141 

 Celková obtížnost textu (T) = 10,33 

 Koeficient hustoty odborné informace i = 3,69 % a h = 20,11 % 

3.4.4.5 Informatika pro základní školy 1 (Základy práce s PC) 

 

Tabulka č. 4 - Celkový počet slov (N) a vět (V) ve zvolených vzorcích – Informatika pro základní školy 1 

(Základy práce s PC) 

 Průměrná délka věty (V) = 13,623 slova 

 Celkový počet sloves ve všech vzorcích (∑U) = 144 

 Průměrná délka větných úseků (U) = 7,285 slov 

 Syntaktická obtížnost textu (Ts) = 9,924 

 Celkový počet pojmů ∑P je 302 (∑P1 = 145, ∑P2 = 133 a ∑P3 = 24) 

 Pojmová obtížnost textu je přibližně Tp = 13,256 

 Celková obtížnost textu (T) = 23,18 

 Koeficient hustoty odborné informace i = 14,97 % a h = 51,99 % 
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3.4.4.6 Počítač pro děti s pavoučkem Kloboučkem 

 

Tabulka č. 5 - Celkový počet slov (N) a vět (V) ve zvolených vzorcích – Počítač pro děti s pavoučkem 

Kloboučkem 

 Průměrná délka věty (V) = 8,024 slova 

 Celkový počet sloves ve všech vzorcích (∑U) = 180 

 Průměrná délka větných úseků (U) = 5,661 slov 

 Syntaktická obtížnost textu (Ts) = 4,542 

 Celkový počet pojmů ∑P je 244 (∑P1 = 169, ∑P2 = 72 a ∑P3 = 3) 

 Pojmová obtížnost textu je přibližně Tp = 7,567 

 Celková obtížnost textu (T) = 12,11 

 Koeficient hustoty odborné informace i = 7,36 % a h = 30,74 % 

3.4.4.7 Počítač pro děti (Hrajeme si s texty a obrázky) 

 

Tabulka č. 6 - Celkový počet slov (N) a vět (V) ve zvolených vzorcích – Počítač pro děti (Hrajeme si s texty 

a obrázky) 

 Průměrná délka věty (V) = 14,671 slova 

 Celkový počet sloves ve všech vzorcích (∑U) = 136 

 Průměrná délka větných úseků (U) = 7,551 slov 
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 Syntaktická obtížnost textu (Ts) = 11,079 

 Celkový počet pojmů ∑P je 253 (∑P1 = 179, ∑P2 = 67 a ∑P3 = 7) 

 Pojmová obtížnost textu je přibližně Tp = 8,012 

 Celková obtížnost textu (T) = 19,09 

 Koeficient hustoty odborné informace i = 7,21 % a h = 29,25 % 

3.4.4.8 Internet pro děti 

 

Tabulka č. 7 - Celkový počet slov (N) a vět (V) ve zvolených vzorcích – Internet pro děti 

 Průměrná délka věty (V) = 12,143 slova 

 Celkový počet sloves ve všech vzorcích (∑U) = 157 

 Průměrná délka větných úseků (U) = 6,497 slov 

 Syntaktická obtížnost textu (Ts) = 7,889 

 Celkový počet pojmů ∑P je 218 (∑P1 = 148, ∑P2 = 52 a ∑P3 = 18) 

 Pojmová obtížnost textu je přibližně Tp = 6,412 

 Celková obtížnost textu (T) = 14,30 

 Koeficient hustoty odborné informace i = 6,86 % a h = 32,11 % 

3.4.4.9 Počítače a internet 

U této učebnice bylo vzhledem k velmi malému rozsahu textu nutné zvolit vzorky textu 

blíže k začátku i konci učebnice než uvádí Průcha. 
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Tabulka č. 8 - Celkový počet slov (N) a vět (V) ve zvolených vzorcích – Počítače a internet 

 Průměrná délka věty (V) = 7,763 slova 

 Celkový počet sloves ve všech vzorcích (∑U) = 152 

 Průměrná délka větných úseků (U) = 6,691 slov 

 Syntaktická obtížnost textu (Ts) = 5,194 

 Celkový počet pojmů ∑P je 385 (∑P1 = 156, ∑P2 = 176 a ∑P3 = 53) 

 Pojmová obtížnost textu je přibližně Tp = 24,828 

 Celková obtížnost textu (T) = 30,02  

 Koeficient hustoty odborné informace i = 22,52 % a h = 59,48 % 

3.4.4.10   S počítačem na základní škole 

 

Tabulka č. 9 - Celkový počet slov (N) a vět (V) ve zvolených vzorcích – S počítačem na základní škole 

 Průměrná délka věty (V) = 13,653 slova 

 Celkový počet sloves ve všech vzorcích (∑U) = 126 

 Průměrná délka větných úseků (U) = 8,127 slov 

 Syntaktická obtížnost textu (Ts) = 11,096 

 Celkový počet pojmů ∑P je 322 (∑P1 = 152, ∑P2 = 134 a ∑P3 = 36) 
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 Pojmová obtížnost textu je přibližně Tp = 16,214 

 Celková obtížnost textu (T) = 27,31 

 Koeficient hustoty odborné informace i = 16,60 % a h = 52,8 % 

3.4.4.11   Porovnání výsledků evaluace 

 

Tabulka č. 10 - Srovnání evaluovaných učebnic podle výsledků v analýze obtížnosti textu 

Analýza 7 učebnic počítačů pro 1. stupeň ZŠ a jedné učebnice pro 2. stupeň ZŠ odhalila, že 

nejnižší průměrnou délku vět má učebnice Počítače a internet. Průměrně nejdelší věty má 

pak učebnice Počítač pro děti (Hrajeme si s texty a obrázky). 

Z údajů o průměrné délce větných úseků lze usuzovat, zda v knize převládají věty nebo 

souvětí. Pokud je rozdíl mezi hodnotami V a U malý, jedná se o učebnici, kde převládají 

krátké věty nad souvětími. Některé učebnice vykazují hodnotu U až dvakrát menší než 

hodnotu V. Je zřejmé, že žáci 1. stupně ZŠ mohou lépe a pohodlněji číst a chápat věty 

jednoduché než dlouhá souvětí, například s vloženými větami a podobně. Proto jeden 

z parametrů při výběru vhodné učebnice může být i rozdíl mezi průměrnou délkou věty a 

průměrnou délkou větných úseků. Čím menší bude tento rozdíl, tím vhodnější bude 

učebnice pro zmíněnou věkovou skupinu. 

Nejnižší syntaktickou obtížnost textu, která závisí zároveň na hodnotě U i na hodnotě V, 

vykazuje učebnice Počítač pro děti s pavoučkem Kloboučkem. Nejvyšší pak učebnice 

Počítač pro děti (Hrajeme si s texty a obrázky). 

Je velmi překvapující, že učebnice S počítačem na základní škole a Počítač pro děti 

(Hrajeme si s texty a obrázky) jsou velmi podobné zjištěnými hodnotami U, V a Ts. 

V tomto ohledu velmi mate první dojem. Zatímco učebnice Počítač pro děti (Hrajeme si 
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s texty a obrázky) působí na první pohled velmi dětsky a dále i obsah a pojetí tématu je 

velmi jednoduché, učebnice S počítačem na základní škole působí mnohem složitějším a 

těžkopádnějším dojmem. 

Nejnižší pojmovou obtížnost má publikace Kreslíme na počítači se skřítkem Pá. Tato 

publikace vykazuje obecně velmi nízké hodnoty. To je způsobeno pravděpodobně jejím 

obsahem, protože celá knížka je většinou pojatá jako vyprávění pohádky. V textu jsou tak 

jen občas zastoupeny některé pojmy a tím je tato publikace netypická. Na druhém místě se 

umístila učebnice Internet pro děti, která je opět výstřední svým pojetím. Jedná se o hravý 

popis jednotlivých internetových stránek určených pro děti. Naopak nejvyšší pojmovou 

obtížnost textu vykazuje učebnice Počítače a internet. Její výsledek je poměrně vysoký. 

Může zde být souvislost s kratšími větami a větnými úseky a také v obsahové rovině. Tato 

učebnice nesděluje žádný příběh. Její text je orientován (stejně jako u učebnic S počítačem 

na základní škole a Informatika pro základní školy a Počítač kamarád) téměř výhradně na 

popis principů a skutečností. Proto tyto učebnice vykazují zvýšenou hodnotu pojmové 

obtížnosti oproti těm, které v sobě mají velké množství textu orientovaného spíše na 

vyprávění doprovodného příběhu. 

Celková obtížnost je v závěru prostým součtem obtížnosti syntaktické a pojmové. Nejnižší 

celkovou obtížnost textu vykazuje publikace Kreslíme na počítači se skřítkem Pá, naopak 

nejvyšší vykazuje učebnice Počítače a internet. 

3.4.5 Závěry evaluace učebnic 

V tabulce jsou publikace seřazeny podle celkové obtížnosti textu a jsou doplněny i 

učebnicí určenou pro 2. stupeň ZŠ (S počítačem na základní škole). Údaje této učebnice 

jsou v tabulce uvedeny s šedou výplní buněk. Z celé analýzy textu a zkoumání obsahové i 

formální stránky lze vyvodit několik závěrů. Rozdíl mezi jednotlivými učebnicemi je velmi 

značný. Především na úrovni pojmové obtížnosti textu a v celkovém rozsahu učebního 

textu připadajícího na jednu vyučovací hodinu. 

Škola by měla své žáky připravovat v ICT předmětech co nejvíce všestranně. Není vhodné 

věnovat všechny hodiny počítačů pouze malování nebo pouze práci s internetovým 

prohlížečem. Proto čtyři publikace s nejnižší celkovou obtížností textu nemohu doporučit, 

protože jsou všechny příliš úzce zaměřeny. Nejlépe by z těchto učebnic (Počítač pro děti 

(Hrajeme si s texty a obrázky), Internet pro děti, Kreslíme na počítači se skřítkem Pá a 
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Počítač pro děti s pavoučkem Kloboučkem) dopadla poslední ze jmenovaných. Ta pokrývá 

alespoň několik základních oblastí práce s počítačem. První tři jmenované vždy pouze 

jednu. Přesto ani učebnici Počítač pro děti s pavoučkem Kloboučkem nelze doporučit, 

protože prakticky celý obsah je díky velmi velké konkrétnosti údajů již velmi zastaralý, to 

znamená nepoužitelný. 

Nejlépe hodnotím učebnice Počítač kamarád 1. díl, Počítače a internet a Informatika pro 

základní školy 1 (Základní práce s PC). Tyto učebnice splňují požadavek na všestranný 

rozvoj vědomostí, působí atraktivním dojmem. Obsah je přehledný, přiměřený věku dětí. 

Výhodou těchto učebnic je snaha o alespoň částečný popis obecných informací, přesto i 

tyto učebnice rychle zastarávají. 
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3.5 Hodnocení učebnic počítačů z pohledu lektorů a učitelů 

V rámci interview byli oslovováni učitelé počítačů na 1. stupni ZŠ a lektoři kroužků 

počítačů na 1. stupni ZŠ. Celkem bylo osloveno 18 pedagogických pracovníků. Interview 

se podařilo uskutečnit s 11 z nich (N = 11). 

Žádný z dotazovaných nemá s výukou počítačů na 1. stupni ZŠ zkušenost delší než 3 roky. 

U učitelů základní školy došlo k zařazení tohoto předmětu v rámci rozdělování úvazků. 

Lektoři kroužků práci našli pomocí internetu. 

Na otázku: „Znáte nějaké učebnice IT určené/vhodné pro 1. stupeň ZŠ? Jaké?“ kromě 

jednoho lektora všichni dotazovaní odpověděli kladně. 

 

Graf č. 1 - Počet učebnic, které učitelé a lektoři znají 

Většina učitelů a lektorů učebnici využívá. Největší podíl má využívání učebnice při 

plánování hodin, při orientaci v obsahu. Používají učebnici jako „berličku“ při své vlastní 

přípravě. Menšina učitelů pak využívá učebnici přímo při výuce. Mezi důvody nevyužívání 

učebnice při výuce jsou nevyhovující rozsah nebo obsah, zastaralost informací nebo 

neúměrnost věku. 
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Graf č. 2 - Účely využití učebnice lektory a učiteli 

Na otázku „Jaké shledáváte výhody/nevýhody využívání učebnice pro 

žáky/učitele/rodiče?“ lektoři a učitelé odpovídali nejčastěji ve smyslu využití učebnice při 

přípravě a plánování výuky. Mezi další výhody učitelé i lektoři řadili možnost písemného 

zadání přímo v učebnici, s kterou mohou žáci pracovat a učitel má prostor pro individuální 

práci s žákem. Dále domácí opakování žáků a orientace rodičů v probíraném obsahu. Mezi 

nevýhody řadili především malé nebo naopak velké množství informací, nevyhovující 

obsahové vlastnosti nebo zastaralost a nejednotnost informací. 

Většina učitelů a lektorů uvedla více zdrojů, z kterých čerpají při přípravě na hodiny. 

 

Graf č. 3 - Zdroje, z kterých čerpají učitelé a lektoři při přípravě hodin 
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Všichni dotázaní učitelé a lektoři uvedli, že při výuce počítačů na 1. stupni ZŠ by byla 

učebnice užitečná. Dále uváděli návrhy, za jakých okolností by tomu tak mohlo být. Mezi 

názory se nejvíce objevoval požadavek na interaktivní doprovodný program nebo webovou 

stránku, na množství úkolů nebo na celkové moderní pojetí učebnice. Dále se objevila 

myšlenka učebnice mimo tištěnou formu, uvedená přímo na internetových stránkách. 

K otázce, zda by měly takové učebnice vznikat, se vyjádřilo 100 % lektorů i učitelů kladně. 

Vznik nových učebnic někteří podmiňují interaktivními doprovodnými programy a kvalitní 

přípravou a zpracováním. 

V požadavcích na učebnici se lektoři a učitelé značně lišili. Nejvíce se shodovali v názoru, 

že by učebnice měly být v co největší míře ilustrované a barevné. Dále převládal 

požadavek na názornost učebnice a její praktický ráz. Z obsahového hlediska kladou důraz 

na praktické používání počítače, práci s textem a poznání základních počítačových 

periferií. 

 

Graf č. 4 - Požadavky učitelů a lektorů na učebnici počítačů pro 1. stupeň ZŠ 
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Graf č. 5 - Požadavky učitelů a lektorů na obsah učebnice počítačů pro 1. stupeň ZŠ 

Většina dotazovaných uvedla, že učebnice počítačů pro 1. stupeň ZŠ by měla být spíše 

podobná učebnicím ostatních předmětů s převládajícím praktickým pojetím, popřípadě 

s doplňujícím CD/DVD. 

Většina lektorů a učitelů preferuje vyrovnaný podíl obecných (nadčasových) informací nad 

konkrétními (aktuálními) informacemi. V celkovém měřítku upřednostňují spíše obecnost 

informací v učebnici nad konkrétností. 

 

Graf č. 6 - Požadavek učitelů a lektorů na obecnost/konkrétnost učebnice počítačů pro 1. stupeň ZŠ 

5 

4 

3 

3 
3 

2 

2 

2 

1 
1 

1 1 

Požadavky učitelů a lektorů na obsah 

učebnice počítačů pro 1. stupeň ZŠ 

Základní ovládání počítače 

Práce s textem (Word) 

Hardware 

Vyhledávání informací na internetu 

Malování 

Využití počítačů 

Práce s Windows (okna, složky) 

Excel 

Výhody a nevýhody využívání počítačů 

Kalkulačka 

E-mail 

Bezpečnost 

36% 

46% 

18% 

Požadavek učitelů a lektorů  

na obecnost/konkrétnost učebnice počítačů  

pro 1. stupeň ZŠ 

Spíše obecné 

Stejný podíl 

Spíše konkrétní 



66 

3.6 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza 1: Učebnice počítačů pro 1. stupeň ZŠ se výrazně vzájemně liší z hlediska 

obtížnosti textu. 

S první hypotézou souvisí analýza obtížnosti textu dostupných učebnic počítačů pro 

1. stupeň ZŠ. Hodnota T (celková obtížnost textu) se pohybuje v rozmezí cca 10 -30. 

Rozdíl mezi učebnicí s nejnižší hodnotou a nejvyšší hodnotou T je tedy výrazný. 

Tato hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza 2: Učitelé neznají a nepoužívají k výuce na 1. stupni ZŠ učebnice. 

S touto hypotézou souvisí otázky v interview s učiteli a lektory: 

 Znáte nějaké učebnice IT určené/vhodné pro 1. stupeň ZŠ? Jaké? 

 Využíváte nějakou učebnici IT určenou pro 1. stupeň ZŠ? 

Většina dotázaných učitelů a lektorů nějakou učebnici IT určenou pro 1. stupeň ZŠ zná. 

Zároveň většina uvedla, že učebnici používá k přípravě na výuku. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. 

Hypotéza 3: Učitelé podporují vznik učebnic vhodných pro žáky 1. stupně ZŠ. 

S touto hypotézou souvisí otázka v interview s učiteli a lektory: 

 Měly by takové učebnice (učebnice počítačů pro 1. stupeň ZŠ) vznikat? 

Všichni dotázaní učitelé i lektoři se vyjádřili k této otázce kladně. 

Tato hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza 4: Učitelé oceňují spíše nadčasovost (obecnost) než konkrétnost (aktuálnost) 

učebnic. 

S touto hypotézou souvisí otázka v interview s učiteli a lektory: 

 Myslíte, že v učebnicích IT pro 1. stupeň ZŠ se má uplatňovat spíš princip 

aktuálnosti (konkrétnosti) nebo nadčasovosti (obecnosti)? 

V celkovém měřítku učitelé a lektoři upřednostňují obecnost před aktuálností. 

Tato hypotéza se potvrdila. 
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4 Závěr 

Tato práce sledovala problematiku evaluace učebnic. V úvodu si vytyčila za cíl zmapovat 

dostupnost učebnic počítačů pro 1. stupeň ZŠ a zhodnotit dostupné učebnice, popřípadě 

další výukové materiály. 

V teoretické části práce se pro uvedení do problematiky zabývá obecnými teoretickými 

poznatky a pojmy spojenými s učebnicemi. Kromě obecných definic učebnice jsou 

postupně uváděny složky, které učebnice zpravidla obsahuje, úlohy a funkce, které 

učebnice plní vzhledem k jejím uživatelům. Dále jsou zde zpracována kritéria, dle kterých 

je možné konkrétní publikace hodnotit a také metody pro hodnocení těchto kritérií. Jsou 

zde naznačeny jednotlivé postupy, kterými se řídí hodnotitel při evaluaci učebnic. 

V praktické části jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých dostupných učebnic a práce se 

dále zabývá hodnocením sedmi učebnic určených pro 1. stupeň ZŠ a porovnává je 

s učebnicí určenou pro stupeň druhý. Učebnice prochází analýzou rozsahu textu a analýzou 

obtížnosti textu. V interpretaci výsledků analýz obtížnosti textu se práce zabývá i 

celkovým zhodnocením a porovnáním jednotlivých učebnic. V závěrečné části jsou 

uvedeny zkušenosti a názory lektorů a učitelů, které se pojí s problematikou učebnic 

počítačů pro 1. stupně ZŠ. 

Cíle předložené práce se podařilo naplnit, může však být dále rozvinuta pomocí dalších 

metod evaluace učebnic, pomocí hodnocení učebnic, které jsou v současné době 

v přípravě, případně hodnocením dalších učebnic 1. stupně a následné porovnání obtížností 

textu v jednotlivých předmětech. Další možností je hodnocení učebnic cizojazyčných, 

popřípadě srovnání učebnic předmětů z rodiny ICT na jednotlivých typech škol. 

Hlavním přínosem této práce je využitelnost výsledků hodnocení učebnic pedagogy 

v praxi.  
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Příloha č. 3: Ukázky z hodnocených učebnic 

a) Počítače a internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Počítač kamarád 1. díl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c) Kreslíme na počítači se skřítkem Pá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Informatika pro  

základní školy 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e) Počítač pro děti s pavoučkem Kloboučkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Počítač pro děti (Hrajeme  

si s texty a obrázky) 

 

 

 

 

 

 

 



 

g) Internet pro děti 

 

 

 

 

 

h) S počítačem  

na základní škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Příloha č. 4: Otázky připravené pro interview s lektory 

 

Jak dlouho vyučujete „počítače“ u dětí, které navštěvují 1. stupeň základní školy? 

Jak jste se k práci dostal/a? 

Jaká je vaše aprobace? / Co studujete?  

Znáte nějaké učebnice IT určené/vhodné pro 1. stupeň ZŠ? Jaké? 

Využíváte nějakou učebnici IT určenou pro 1. stupeň ZŠ? 

 ANO 

o Jakou? 

o Z jakého důvodu? 

o Jaké shledáváte výhody/nevýhody jejího využívání pro 

žáky/učitele/rodiče? 

o Jaké shledáváte její nevýhody pro výuku?  

o Jaké další materiály při výuce využíváte? 

 NE  

o Z jakého důvodu žádnou učebnici nevyužíváte?  

o Jaké materiály využíváte při výuce? 

Z jakých materiálů vychází vaše příprava na hodiny? 

Myslíte, že při výuce PC na 1. stupni ZŠ je učebnice užitečná?  

Měly by takové učebnice vznikat? 

Jaký obsah a jaké vlastnosti by taková učebnice měla podle vás mít? 

Myslíte, že by taková učebnice měla být odlišná od učebnic ostatních předmětů? 

V čem? 

Myslíte, že v učebnicích IT pro 1. stupeň ZŠ se má uplatňovat spíš princip aktuálnosti 

(konkrétnosti) nebo nadčasovosti (obecnosti)?  

 


