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I. Úvod 

Aktuálním tématem v didaktice vyučovacího předmětu český jazyk a literatura 

je v současné době především rozvoj čtení s porozuměním. Živě se o něm diskutuje nejen 

na úrovni vědecké, ale i v praxi, na základních i středních školách. Každý učitel českého 

jazyka na ně klade důraz, a když se mu to nedaří v hodinách, tak alespoň verbálně 

při komunikaci s kolegy. Nejčastější otázkou v problematice čtení s porozuměním je jak, 

jakým způsobem porozumění textu u žáků rozvíjet? Jak u nich vůbec vzbudit zájem 

o čtení? Mnohé čítankové řady se snaží hledat témata, která by žáky zaujala, úryvky z děl 

literárního kánonu prokládají moderními současnými texty a především doplňují texty 

didaktickým aparátem monitorujícím žákovské porozumění (otázky a úkoly pod úryvky). 

Osobně se domnívám, že u uměleckých textů není podstatné zjišťovat, zda textům žáci 

porozuměli, není potřeba je nutit, aby každý text podrobně zkoumali a rozebírali, důležitý 

je přece především jejich čtenářský zážitek.  

To ovšem neznamená, že rozvíjení čtení s porozuměním je pro žáky zbytečné. Umět 

číst s porozuměním je naopak velmi důležité, ne však pro čtení uměleckých textů, 

ale pro texty stylu publicistického, administrativního, odborného a především učebního. 

Pochopení učebního textu, tzn. textu výkladového, textu pouček a především textu 

jednotlivých úkolů a cvičení, je nepochybně jedním z faktorů, které ovlivňují školní 

úspěšnost žáka. Učební texty a učebnice obecně by proto měly být přiměřené věku a s ním 

spojeným charakteristikám žáků. Při tvorbě učebnic je důležité brát zřetel nejen 

na kognitivní vybavenost (vědomosti, dovednosti a schopnosti) žáků, kterým je učebnice 

určena, ale i na vybavenost afektivní (zájmy, postoje aj.) a jazykovou. Těmto aspektům 

by tvůrci učebnic měli přizpůsobovat celkové pojetí učebnice (vzhled, strukturu, 

didaktickou vybavenost) a také rozsah a obtížnost didaktických textů. 

Přestože v současné době tištěná média poněkud ustupují prostředkům 

elektronickým, tištěné učebnice se ze škol nevytrácí. Naopak se zdá, že je na ně kladen 

stále větší důraz a že se různá nakladatelství předhánějí v tom, kdo vydá širší učebnicovou 

řadu a kdo se svými učebnicemi více přiblíží požadavkům rámcových vzdělávacích 

programů. Kvantita však nezaručuje kvalitu, a proto je nutné mezi učebnicemi pečlivě 

vybírat. To je však se vzrůstajícím počtem titulů na trhu stále těžší. 
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Za všechny vydavatele učebnic můžeme jmenovat jen ty nejznámější: Alter, 

Didaktis, Fortuna, Fraus, Jinan, Nová škola, Pierot, Prodos, Prometheus, Soukromé 

pedagogické nakladatelství, Tobiáš; přičemž přední příčka stále patří učebnicím od SPN, 

které však poměrně rychle střídá nakladatelství Fraus. Ve vyučovacím předmětu český 

jazyk a literatura už frausovské učebnice starší učebnice od SPN v podstatě nahradily. 

Čím je to způsobeno? Jejich kvalitou nebo spíše marketingovými strategiemi společnosti? 

Takovou otázku se pokusíme částečně zodpovědět v rámci diplomové práce, zjistíme totiž, 

zda jsou didaktické texty v učebnicích českého jazyka od nakladatelství Fraus obsahově 

a především jazykově přiměřené žákům, kterým jsou určeny. 

Konkrétně se výzkumné šetření bude týkat učebnice českého jazyka pro 9. ročník. 

Výzkum bude zasazen do teoretického rámce učebnic jako edukačního média, popsány 

budou funkce učebnice, její struktura a parametry učebních textů. Praktická část diplomové 

práce bude věnována jazykové analýze výkladových textů a pouček v učebnici českého 

jazyka pro 9. ročník od nakladatelství Fraus. Na základě této analýzy budou formulovány 

konkrétní předpoklady pro porozumění jednotlivých textů žáky, které budou následně 

ověřeny v praxi.  
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II. Část teoretická 

1. Učebnice jako edukační médium 

V procesu učení představuje učebnice základní učební pomůcku. Z pohledu 

pedagogické teorie je jedním z didaktických prostředků, které jsou chápany jako 

„vše, co vede k splnění výchovně-vzdělávacích cílů“ (MAŇÁK, 2003, str. 49).  

Za didaktické prostředky se tudíž považují jak prostředky materiální, tak také nemateriální 

(výukové metody, organizační formy aj.) (JANIŠ, 2006). Jako didaktický prostředek slouží 

učebnice jak žákům, tak učitelům. Žákům přináší učebnice nenahraditelný zdroj informací 

pro domácí přípravu, zároveň je podkladem pro jejich samostatnou práci ve škole 

a pro vypracování zadaných domácích úkolů. Také učitelé pracují s učebnicemi i mimo 

vyučovací hodiny, učebnice pro ně totiž představují východisko pro plánování 

vyučovacích hodin a zdroj informací pro orientaci v učivu daného vyučovacího předmětu. 

Skutečnost, že učitelé mohou své hodiny pomocí učebnic plánovat, zajišťuje jeden 

z charakteristických rysů učebnic. Učebnice totiž není jen didaktickým prostředkem, 

je také součástí kurikulárních dokumentů neboli vzdělávacích programů či plánů. 

„Učebnice. Druh knižní publikace uzpůsobené k didaktické komunikaci svým obsahem 

a strukturou. Má řadu typů, z nichž nejrozšířenější je školní učebnice. Ta funguje 1. jako 

prvek kurikula, tj. prezentuje výsek plánovaného obsahu vzdělání; 2. jako didaktický 

prostředek, tj. je informačním zdrojem pro žáky a učitele, řídí a stimuluje učení žáků“ 

(PRŮCHA a kol., 2003, str. 258). 

1.1 Charakteristika školní učebnice 

V souhrnu všech materiálních didaktických prostředků (přístroje, obrazové 

materiály, počítačové programy aj.) jsou učebnice řazeny mezi pomůcky literární (MAŇÁK, 

2003) či mezi textové materiály (HENDRICH a kol., 1988). Textové materiály reprezentují 

kromě učebnic také různé cvičebnice, příručky, čítanky, sbírky (jazykových her, diktátů 

aj.), mluvnice, slovníky, metodické příručky pro učitele a další materiály často závislé 

na konkrétním vyučovacím předmětu (zpěvníky v hudební výchově, atlasy 

v zeměpisu atd.). 
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V současné škole nepůsobí učebnice izolovaně, uplatňuje se v systému dalších 

didaktických prostředků, zejména moderní didaktické techniky (SKALKOVÁ, 2007).  

Ve srovnání s moderními elektronickými pomůckami mohou tištěné učebnice působit 

poněkud zastarale. Pravdou však je, že jsou v edukačním procesu stále nenahraditelné. 

Tištěné učebnice jsou na rozdíl od výkladu učitele, který odezní jednorázově, použitelné 

opakovaně, kdykoli to žáci potřebují. Jednou z vlastností textu v učebnici je tedy jeho 

trvalost (ŠKRAMOVSKÁ, ŠKRABAL, 1989). Oproti elektronickým učebnicím a jiným 

výukovým programům jsou tištěné učebnice snadno dostupné, přenosné a nevyžadují 

žádná technická zařízení (PRŮCHA, 1998). Důležitou roli hraje také stránka ekonomická. 

Tištěné učebnice jsou poměrně levné a škola si může dovolit je nakoupit pro všechny žáky, 

aby je mohli využívat i mimo školu. Elektronické učebnice takovou možnost zatím 

nenabízejí. 

Učebnici v klasickém pojetí lze definovat takto: „Učebnice je knižní školní pomůcka, 

která obsahuje pro žáka nové učivo, cvičení, otázky a úkoly, zpracované didakticky 

a s ohledem na cíle výchovy a vyučování a na zvláštnosti učících se. Učebnice je 

prostředkem učení“ (DOLEČEK a kol., 1975, str. 25). 

Učebnice zpravidla bývají tvořeny v souladu s didaktickými zásadami a s požadavky, 

které na ně kladou vzdělávací instituce. Obecné didaktické zásady formulují 

např. KALHOUS a OBST (2002): 

a) zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka, 

b) zásada vědeckosti, 

c) zásada individuálního přístupu k žákům, 

d) zásada spojení teorie s praxí, 

e) zásada uvědomělosti a aktivity, 

f) zásada názornosti, 

g) zásada soustavnosti a přiměřenosti. 

Vyučovací proces je proces výchovně-vzdělávací, proto by při vyučování měla být 

žákova osobnost rozvíjena komplexně, tedy nejen kognitivní, ale i afektivní 

a psychomotorická stránka jeho osobnosti. Stejnou zásadu by měli dodržovat i autoři 

učebnic.  
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Z druhé zásady, zásady vědeckosti, plyne, že obsah vzdělávání, tzn. i obsah učebnic, 

by měl být v souladu s aktuálním vědeckým poznáním.  

Třetí zásadou vyučovacího procesu je respektování individuálních zvláštností žáka. 

Pro autory učebnic je obtížné vytvářet učebnice na míru jednotlivým žákům, v jejich 

možnostech je pouze nabízet různě obtížné texty či úkoly. Zde se pak otevírá prostor 

pro učitele, který musí z dané nabídky vybrat to, co je pro jeho konkrétní žáky 

nejefektivnější. Zásadu individuálního přístupu k žákům bychom v případě učebnic mohli 

nahradit spíše zásadou zřetele k věkovým zvláštnostem žáků (Čechová, 1998). Při výběru 

učiva, při určování jeho množství i při volbě prostředků jeho vyjádření je nutné brát ohled 

na věk žáka a jeho psychologické charakteristiky (viz kap. 2.1). Požadavky kladené 

na žáky musí být jejich věku přiměřené, příliš vysoké i příliš nízké požadavky působí 

na proces učení negativně.  

Zásadu spojování teorie s praxí naplňují autoři dnešních učebnic zařazováním úkolů 

a cvičení. Otázky a úkoly se objevují za jednotlivými tématy, za jednotlivými lekcemi 

a ve formě opakování i na konci učebnic. Často vydávají nakladatelství k učebnicím 

i pracovní sešity. Cvičení v učebnicích i pracovní sešity pomáhají žákům lépe pochopit 

teoretické učivo, propojením teorie s praxí pak navíc dochází k trvalejšímu poznání daného 

tématu. 

Jednou ze snah učitele při vyučování by měla být také aktivizace žáků. Měl by žáky 

pro svůj předmět získat, vybudovat u nich pozitivní vztah k danému předmětu. Učivo 

si žáci musí vědomě osvojovat, rozumět mu a chápat jeho podstatu a důvod, proč se ho učí. 

Stejným způsobem musí postupovat i autoři učebnic, jelikož aktivita žáků a záměrné učení 

ovlivňuje kvalitu osvojených poznatků, hloubku zapamatování i schopnost využít získané 

vědomosti a dovednosti v praktickém životě. 

Na pochopení určité problematiky a hloubku zapamatování má významný vliv také 

názornost nabízených poznatků. Čím více smyslů prezentace učiva zasáhne, 

tím je žákovské poznání kvalitnější a trvalejší. Přestože mají autoři učebnic k dispozici 

menší nabídku způsobů, jak žákům učivo názorněji přiblížit, než učitelé, uplatňuje 

se princip názornosti obvykle i v učebnicích (více pak v učebnicích elektronických). 

Názornost může vycházet buď z přímého pozorování reálných předmětů či jevů, z jejich 

zobrazení, nebo z již existujících představ uchovaných ve vědomí žáků (DOSTÁL, 2008). 

Učební texty by měly být doplňovány obrazovým materiálem, měly by vybízet žáky 
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k pozorování daných skutečností při vyučování i mimo ně a měly by se opírat o představy 

žáků, které si vytvořili už v minulosti (uváděním příkladů, podrobnými popisy jevů atd.) 

Na základě zásady soustavnosti a přiměřenosti by učivo mělo být prezentováno 

soustavně a systematicky, a zároveň přiměřeně žákům. Jednotlivé vyučovací celky, stejně 

jako témata a lekce v učebnicích na sebe musí logicky navazovat, postupovat by se mělo 

od jednoduššího k složitějšímu, tak aby se nároky kladené na žáky postupně zvyšovaly. 

Vyučování má být nejen soustavné, ale také trvalé. Jelikož je proces učení vystavován 

zapomínání, je potřeba učivo průběžně vhodně opakovat. 

Ze strany vzdělávacích institucí a státních orgánů jsou na učebnice kladeny ještě 

další požadavky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy například uděluje 

učebnicím a učebním textům pro základní a střední vzdělávání schvalovací doložku, pouze 

pokud jsou v souladu s cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem, s vzdělávacími 

programy a s právními předpisy. Učebnice nesmí být v rozporu s Ústavou České republiky, 

musí respektovat základní lidská práva a svobody a nesmí dělat rozdíly mezi lidmi různého 

pohlaví, různé rasy, barvy pleti, víry, národnosti apod. Učebnice dále musí být v souladu 

s příslušným rámcovým vzdělávacím programem, podporovat utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí a směřovat k dosahování očekávaných výstupů vzdělávacích oborů. 

Další požadavky kladené na učebnice ze strany Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy vyplývají z výše uvedených didaktických zásad. Učebnice musí být 

zpracována na dostatečné odborné úrovni, zároveň však musí využívat efektivní didaktické 

postupy a způsoby jazykového a grafického ztvárnění vhodné pro věk žáků, jimž je určena 

(MŠMT, 2009). Následující tabulka přehledně zobrazuje kritéria, která se hodnotí 

při udělování schvalovací doložky MŠMT. 

Tabulka č. 1: Kritéria pro hodnocení učebnic (volně podle MŠMT, 2009) 

Celkový soulad 

učebnice 

s obecnými 

a kurikulárními 

dokumenty a 

rámcovými 

vzdělávacími 

programy 

Soulad s Ústavou a zákony ČR (zejména rovnost pohlaví, rasy, barvy 

pleti, jazyka, víry a náboženství). 

Soulad se vzdělávacími cíli a směřování k rozvoji klíčových 

kompetencí. 

Soulad s očekávanými výstupy vzdělávacího oboru rámcového 

vzdělávacího programu. 

Soulad s výchovou směřující k: 

a) toleranci (včetně schopnosti rozpoznat její meze) a k vytvoření 

plurality názorů (podložených vědeckým poznáním), 
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b) demokracii, k pozitivní hodnotové orientaci, k osobní 

odpovědnosti jedince, 

c) uplatňování principu rovných příležitostí mužů a žen (učebnice 

neobsahuje stereotypní přístupy ve vztahu k pohlavím a vytváří 

předpoklady k rovnocennému formování obou pohlaví), 

d) udržitelnému rozvoji života a k ochraně zdraví, 

e) porozumění textu, využití a kritickému vyhodnocení zdrojů 

informací a k obraně před manipulací. 

Učebnice obsahuje jen objektivní a tolerantní názory bez xenofobiích 

postojů k různým národům a národnostem, k náboženstvím 

a církvím, případně k jiným společenským a kulturním organizacím 

a k jejich duchovním a kulturním hodnotám. 

Učebnice obsahuje pouze texty a grafické materiály, které nevedou 

k vytváření negativních stereotypů a zjednodušených zobecnění 

o konkrétních sociálních skupinách, národech, národnostech, rasách, 

pohlaví atp. 

Soulad s jazykovými úrovněmi Společného evropského referenčního 

rámce (pouze pro učebnice cizích jazyků). 

Odborná 

správnost 

obsahu učebnice 

Odborná správnost textové složky učebnice (soulad podávaných 

informací se stavem poznání v příslušných vědeckých oborech). 

Odborná správnost grafické složky učebnice. 

Jazyková kultura textu učebnice podle pravidel českého pravopisu. 

Komplexnost daného tématu. Učebnice obsahuje všechny podstatné 

informace pro komplexní / ucelené osvojování tématu s ohledem 

na možnou úroveň dosažení klíčové kompetence nebo očekávaného 

výstupu cílové skupiny žáků. 

Přiměřenost 

učebnice věku 

a dosaženým 

kompetencím 

žáků 

Obtížnost textu ve vztahu k cílové skupině žáků (např. přiměřenost 

a četnost užití odborných, faktografických a numerických pojmů, 

jmen a názvů, délka vět, apod.). 

Přiměřenost, vhodnost a obsahová správnost grafické složky 

učebnice (ilustrace, grafy, písmo,…) vzhledem k věku žáků, tématu 

vzdělávacího obsahu, návaznosti na text atd. 

Technické zpracování učebnice (zejm. velikost a typ písma, šířka 

řádků, typ a odolnost vazby, hmotnost, použitý papír – ekologické 

hledisko). 

Metodické 

a didaktické 

zpracování 

učebnice 

Vyváženost základních poznatků a činností (výkladové texty, 

pokusy, otázky a úlohy, cvičení, shrnutí aj.) a doplňujících informací. 

Provázanost výkladového textu s ostatními strukturními prvky 

učebnice verbálního i neverbálního typu. 
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Vhodnost a použitelnost zařazených poznatků a činností z hlediska 

naplňování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů. 

Motivační úroveň textové části učebnice. 

Motivační úroveň obrazové části učebnice. 

Podpora samostatné aktivity a tvořivosti žáka. 

Uplatnění mezipředmětových vztahů. 

Uplatňování průřezových témat. 

Různorodost příkladů a ilustrativních textů, které obsahují i různé 

úhly pohledu na každodenní zkušenosti sociálních skupin žáků, ras, 

národů, pohlaví atp. 

1.2 Funkce a struktura školní učebnice 

Funkcí učebnice se rozumí úloha, předpokládaný cíl či účel, který má tento 

didaktický prostředek ve výchovně-vzdělávacím procesu splňovat (PRŮCHA, 1989). 

Jednotliví autoři rozlišují různý počet různých funkcí učebnice. Klasifikací funkcí učebnice 

existuje celá řada. Několik takových klasifikací uvádí ve svých publikacích J. PRŮCHA 

(1987, 1989, 1998): 

1. Klasifikace autorů Eisenhuth – Schulze – Strietzel, 1977 (In: PRŮCHA, 1989): 

a) funkce sdělovací (informační) – učebnice představuje zdroj informací 

pro daný obsah vzdělávání, 

b) funkce řídící – učebnice ovlivňují pomocí specifických prostředků žákovo 

učení a učitelovo vyučování, 

c) funkce stimulační – učebnice specifickými prostředky rozvíjí aktivní zájem 

žáků o učení a pozitivní postoje k obsahu vzdělávání, 

d) funkce racionalizační – učebnice je prostředkem racionálního osvojování 

obsahu vzdělávání (učivo je prezentováno tak, že se žák může z učebnice 

samostatně učit), 

e) funkce výchovná – učebnice ukazuje žákům vzory společenského chování. 
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2. Klasifikace podle V. Michovského, 1980 (In: PRŮCHA, 1987): 

a) funkce didaktické – funkce informativní, formativní a metodologické, 

b) funkce organizační – funkce plánovací, motivační, řídící, kontrolní 

a sebekontrolní.  

3. Klasifikace D. D. Zujeva, 1983 (In: PRŮCHA, 1998): 

a) funkce informační – učebnice vymezuje obsah vzdělávání v určitém 

předmětu či oboru, 

b) funkce transformační – učebnice poskytuje didaktické přepracování 

(didaktickou transformaci) odborných informací z určitého vědního oboru 

tak, aby tyto transformované informace byly přístupné žákům, 

c) funkce systemizační – učebnice rozčleňují učivo systematicky podle určitého 

systému do jednotlivých ročníků či stupňů a typů školy, zároveň vymezuje 

posloupnost jednotlivých částí učiva, 

d) funkce zpevňovací a kontrolní – učebnice umožňuje žákům osvojovat 

si pod vedením učitele určité poznatky a dovednosti, procvičovat je 

(upevňovat) a eventuálně i kontrolovat jejich osvojení, 

e) funkce sebevzdělávací – učebnice stimuluje žáky k samostatné práci a vytváří 

u nich učební motivaci a potřeby poznávání, 

f) funkce integrační – učebnice poskytuje základ pro chápání a integrování 

informací, které žáci získávají z jiných pramenů, 

g) funkce koordinační – učebnice zajišťuje koordinaci při využití dalších 

didaktických prostředků, 

h) funkce rozvojově výchovná – učebnice přispívá k vytváření různých rysů 

osobnosti žáka. 

Na základě těchto klasifikací vymezil později J. PRŮCHA (2009) tři základní funkce 

učebnic: 

a) prezentace učiva – učebnice je především souborem informací, které různou 

formou prezentuje uživatelům, 
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b) řízení učení a vyučování – učebnice je současně didaktickým prostředkem, 

který řídí jednak žákovo učení, jednak učitelovo vyučování, 

c) funkce organizační (orientační) – učebnice uživatele informuje o způsobech 

svého využívání. 

 Učebnice by tedy na základě těchto klasifikací měla být nejen nositelem obsahu 

vzdělávání, ale také prostředkem pro řízení učení a vyučování. Aby učebnice mohla tyto 

funkce plnit, musí obsahovat prostředky, které jsou schopny tyto požadavky realizovat. 

Takovými prostředky jsou strukturní komponenty učebnice.  

Problematika strukturních komponentů jako nositelů funkcí učebnice vychází 

z funkčně-strukturální koncepce, podle které je „učebnice vnitřně členěným systémem, 

jehož jednotlivé části (komponenty) plní ve vzájemné propojenosti a s využitím specifických 

prostředků svého vyjádření určité funkce“ (PRŮCHA, 1987). Základní strukturální 

komponenty reprezentují komponenty textové a mimotextové, přičemž jsou obě složky 

dále strukturovány do specifických komponentů. Přehled textových a mimotextových 

komponentů podle D. D. ZUJEVA (1986) je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 2: Strukturní komponenty učebnice podle D. D. Zujeva 

Textové komponenty 

základní texty 

doplňující texty 

vysvětlující texty 

Mimotextové komponenty 

aparát organizace osvojování 

ilustrační aparát 

orientační aparát 

Za základní považujeme takové texty, které přináší základní (důležité) studijní 

informace, které musí být žákům sděleny. Dříve byl jejich obsah určován učebními 

osnovami, dnes roli osnov částečně převzaly rámcové vzdělávací plány, 

které však autorům učebnic udávají jen rámcové učivo a očekávané výstupy žáků, přesný 

výběr poznatků jim nepředepisují. Texty, které jdou nad rámec těchto základních 

informací, přinášející například určité detaily či zajímavosti, pak tvoří texty doplňovací. 

Aparát organizace osvojování je v podstatě řídící aparát, jehož úkolem je vést žáka 
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v procesu učení a napomáhat mu při pochopení učiva. Sestává z průvodních otázek 

a úkolů, jejich správného řešení (výsledky), návodů, odkazů na jiné zdroje apod. Ilustrační 

aparát přináší podobně jako základní text důležité poznatky, na rozdíl od něho je však 

prezentuje grafickou formou. Jedná se především o obrázky, mapy, diagramy, schémata aj. 

Orientačním aparátem rozumíme takové mimotextové prvky, které nejsou nositelem 

nových informací, ale pomáhají žákům orientovat se ve výstavbě textu. Patří sem 

především obsah, bibliografie, věcné a jmenné rejstříky aj. (ZUJEV, 1986). 

Poněkud odlišné pojetí strukturních komponentů učebnice představuje J. PRŮCHA 

(1989). Ve své koncepci rozlišuje 36 komponentů, které přispívají k realizaci určité funkce 

a jsou vyjádřeny buď verbálně, nebo neverbálně: 

Tabulka č. 3: Strukturní komponenty učebnice podle J. Průchy 

Aparát 

prezentace učiva 

verbální 

komponenty 

výkladový text prostý 

výkladový text zpřehledněný (přehledové tabulky, 

schémata aj.) 

shrnutí učiva k celému ročníku 

shrnutí učiva k jednotlivým tématům (kapitoly, 

lekce) 

shrnutí učiva k předchozímu ročníku 

doplňující texty (dokumentační materiál, citace 

z pramenů, statistické tabulky aj.) 

poznámky a vysvětlivky 

podtexty k vyobrazením 

slovníčky pojmů, cizích slov aj. 

obrazové 

komponenty 

umělecká ilustrace 

nauková ilustrace 

fotografie 

mapy, plánky, grafy 

obrazová prezentace barevná (použití barvy 

odlišné od barvy textu) 

Aparát řídící 

učení 

verbální 

komponenty 

předmluva (úvod do předmětu, ročníku) 

návod k práci s učebnicí 
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stimulace celková (podněty k zamyšlení, otázky 

před ročníkovým učivem) 

stimulace detailní (v průběhu témat, lekcí) 

odlišení úrovní učiva (základní – rozšiřující) 

otázky a úkoly za lekcí, tématy 

otázky a úkoly k celému ročníku (opakování) 

otázky a úkoly k předchozímu ročníku 

(opakování) 

instrukce k úkolům komplexnější povahy (návody 

k pokusům, pozorováním aj.) 

náměty pro mimoškolní činnosti s využitím učiva 

explicitní vyjádření cílů pro žáky 

sebehodnocení pro žáky a jiné způsoby hodnocení 

učebních výsledků (testy) 

výsledky úkolů a cvičení 

odkazy na jiné zdroje informací (doporučená 

literatura) 

obrazové 

komponenty 

grafické symboly vyznačující určité části textu 

(poučky, pravidla, úkoly aj.) 

užití zvláštní barvy pro určité části textu 

užití zvláštního písma pro určité části textu 

využití obálky (schémata, tabulky aj.) 

Aparát 

orientační 

verbální 

komponenty 

obsah učebnice 

členění učebnice na tematické celky, kapitoly, 

lekce aj. 

marginálie 

rejstřík 

 Smysl takovéto strukturální analýzy učebnice spočívá nejen v obohacení teorie 

učebnic o poznatek, že učebnice je hierarchicky strukturovaný systém, jehož komponenty 

plní určité funkce, ale i v možnosti její aplikace pro hodnocení učebnic (například měření 

didaktické vybavenosti učebnic je přímo založeno na jejich strukturální analýze – viz 

PRŮCHA, 1998). 
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2. Didaktický text a učení z textu 

Primárním záměrem vzniku a smyslem existence učebnic a učebních textů 

je předpoklad, že se z nich bude někdo učit. Procesy osvojování poznatků z textů 

(a obrazů) zkoumá obor zvaný učení z textu. Tento obor má interdisciplinární charakter, 

„stýkají se v něm aspekty spjaté s osobností učícího se subjektu (tedy faktory 

psychologické), aspekty spjaté s obsahem učení (tedy faktory didaktické), aspekty dané 

příslušnými prostředky vyjádření tohoto obsahu (tedy faktory lingvistické), aspekty týkající 

se procesu zpracování verbální a neverbální informace (tedy faktory psycholingvistické 

a kognitivně psychologické), aspekty dané konkrétními podmínkami situací, v nichž tento 

typ učení probíhá (tedy faktory komunikační a interakční) aj.“ (PRŮCHA, 1987). Obecně 

lze učení z textu definovat jako „proces vnímání, chápání, zpracování a zapamatování 

didaktické informace sdělované didaktickým textem“ (PRŮCHA, 1998). 

ČÁP a MAREŠ (2007) nazývají procesy, které se podílejí na osvojení poznatků 

z textu, souhrnně jako recepce textu. Mezi tyto procesy řadí motivaci, vnímání, 

porozumění, zapamatování, vybavování a metakognici. Vidíme tedy, že tito autoři chápou 

proces učení z textu šířeji. Prvotní fází tohoto procesu je motivace. O motivech se obecně 

hovoří jako o pohnutkách, faktorech či příčinách, které vedou k nějaké činnosti 

(SKALKOVÁ, 2007). Obecně se rozlišují tři hlavní pohnutky či zdroje učební činnosti žáka – 

poznávací, výkonové a sociální potřeby, – na jejichž základě se rozlišuje motivace 

poznávací, výkonová a sociální (PAVELKOVÁ, 2002). Na školní úspěšnost i na kvalitu 

získaných poznatků má největší vliv motivace poznávací, která je založena na potřebě 

smysluplného receptivního poznávání a potřebě vyhledávání a řešení problémů 

a která je také označována jako motivace vnitřní. Kromě vnitřních motivů vedou žáka 

ke školní činnosti, zahrnující i práci s učebnicí a učení z textu, také motivy vnější, mezi 

které řadíme potřeby výkonové (potřeba dosažení úspěšného výkonu a potřeba vyhnutí 

se neúspěchu) a sociální (potřeba identifikace, potřeba pozitivních vztahů, potřeba 

sociálního vlivu a potřeba prestiže) (HRABAL a kol., 1984). 

Další fáze učení z textu se už objevuje v obou uvedených zdrojích. Jedná 

se o vnímání neboli zrakovou percepci textu, při které žák vnímá text, tj. rozlišuje smysly 

jednotlivé znaky. Současně se zrakovou percepcí textu probíhají u žáka také mentální 

operace, při kterých žák přisuzuje vnímaným znakům, slovům a větám určité významy, 
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a dochází tak k porozumění textu. Zároveň jsou aktivovány také paměťové procesy, 

kdy jsou jednotlivé informace buď přijímány do stávajícího systému poznatků, nebo jsou 

považovány za nevýznamné a vyhasínají. Při učení z textu dochází tedy i k selekci údajů 

(GAVORA, 1992). Proces učení z textu podle ČÁPA a MAREŠE (2007) nekončí selekcí 

a zapamatováním některých informací, ale jejich následných vybavením. Navíc tito autoři 

zohledňují v procesu učení z textu i metakognici, tzn. přemýšlení o způsobech, jakými 

člověk poznává, jakými se učí. 

Z popisu průběhu učení z textu můžeme vyčíst, že účelem učení z textu 

je zapamatovat si a následně si vybavit důležité informace obsažené v textu. Nejdůležitější 

fázi učení z textu však představuje především porozumění textu. Nezbytným 

předpokladem zapamatování je totiž pochopení obsahu a smyslu textu (PRŮCHA, 1987).  

Učení z textu a chápání obsahu a smyslu textu je procesem komunikace mezi učícím 

se subjektem a textem. Porozumění textu tudíž podle PRŮCHY (1987) ovlivňuje vzájemná 

interakce kognitivních, jazykových, stimulačních a motivačních a komunikačních 

charakteristik obou těchto komunikačních partnerů. Tyto charakteristiky jsou zobrazeny 

následujícím schématem. 

TEXT           ŽÁK 

poznatková (obsahová) struktura        kognitivní kompetence  

jazyková struktura        jazyková kompetence 

stimulační charakteristiky        zájmové a motivační charakteristiky 

komunikační charakteristiky                            komunikační podmínky zpracování 

textu 

Obrázek č. 1: Determinanty působící při učení z textu (při chápání obsahu a smyslu textu) 

2.1 Charakteristiky žáka determinující učení z textu 

2.1.1 Kognitivní kompetence a zájmové charakteristiky žáků 

Pod pojmem kognitivní kompetence rozumí PRŮCHA (1987, str. 11) „způsobilost 

subjektu k chápání, hodnocení a přivlastňování nových poznatků a zkušeností na základě 

již osvojených poznatků a zkušeností o objektivní realitě.“ Kognitivním vývojem jedince 

se obecně zabývá vývojová psychologie, v rámci které bylo zjištěno, že jedinec prochází 
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sledem určitých fází. Počet, označení i časové vymezení těchto fází se u jednotlivých 

psychologů liší. Pravděpodobně nejznámější teorii kognitivního vývoje vytvořil švýcarský 

psycholog J. PIAGET (1997), podle kterého prochází jedinec pěti fázemi kognitivního 

vývoje. 

Tabulka č. 4: Kognitivní vývoj jedince 

Vývojové 

stadium 
Věk Charakteristika 

Senzomotorické 
do 18. měsíce 

života 

Hlavní úlohu v poznávacím procesu hraje vnímání 

a motorika. Dítě se učí a poznává na základě 

konkrétního kontaktu s reálným světem. V době 

nepřítomnosti předmětů či osob si je nedokáže 

představit. 

Symbolické 2. až 4. rok 

Poznávací procesy v tomto období souvisí 

s rozvíjením řeči. Dítě je schopno si předměty 

a osoby v jejich nepřítomnosti představit 

prostřednictvím řeči, gest či obrazových představ. 

Předoperační 

2/3 až 6/7 let 

(předškolní 

věk) 

Dítě není schopno logických operací, jeho 

poznávací proces je charakteristický názorným 

a intuitivním myšlením. 

Stadium 

konkrétních 

operací 

7/8 až 11/12 let 

(mladší a 

střední školní 

věk) 

Dítě je schopno konkrétních logických operací. 

Jejich myšlení je stále vázáno na realitu, operuje 

se skutečností, s reálnými objekty či s jejich 

představami a symboly, přičemž vychází z vlastní 

konkrétní zkušenosti. 

Stadium 

formálních 

operací 

od 12 let (starší 

školní věk/ 

puberta) 

Myšlení jedince se odpoutává od vazby na konkrétní 

časový a prostorový úsek reality. Jedinec je schopen 

abstraktního a hypotetického myšlení. 

Rozdíl mezi způsobem myšlení žáků v mladším a středním školním věku a žáků 

v pubertě je především v tom, že mladší žáci usilují o poznání a pochopení světa takového, 

jaký je, a žáci pubertální uvažují o tom, jaký by tento svět měl, resp. mohl být 

(VÁGNEROVÁ, 1996). Vývoj myšlení postupuje od názorných operací s konkrétními jevy, 

jejich označením či představou k formálním operacím s abstraktními verbálními 

či neverbálními symboly, od postupů empiricko-induktivních k hypoteticko-deduktivnímu 
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usuzování, od myšlení konvergentního k divergentnímu
1
 apod. (ČAČKA, 2000). 

Žáci v devátém ročníku jsou tudíž schopni myslet hypoteticky a abstraktně, nejsou nadále 

závislí na názorném podání učiva a zpravidla ovládají všechny základní myšlenkové 

operace (analýza, syntéza, komparace, klasifikace, generalizace, abstrakce, indukce, 

dedukce, analogie). Přesto je jejich myšlení rozdílné od myšlení adolescentů (15 až 20 let, 

střední škola).  

V důsledku vývojových změn v pubertě nevykazují dílčí složky psychiky očekávaný 

vývojový posun. Často můžeme pozorovat i relativní pokles školní výkonnosti. Oslabená 

nervová soustava ovlivňuje především vlastnosti pozornosti. Pozornost pubescentů není 

dostatečně stabilní a její intenzita kolísá, žáci se rychle unaví a v důsledku dosud 

nevyhraněných zájmů se často nudí. V adolescenci je již pozornost podstatně stabilnější, 

zvláště v oblasti zájmu adolescenta. Ovlivněny jsou také procesy paměťové. V období 

dospívání se paměť mechanická, založená na memorování, mění v paměť logickou, 

vyžadující hlubší porozumění učivu a systematické přiřazování nových informací k dříve 

vytvořeným základům. Přesto paměť pubescentů vykazuje někdy návrat k překonané 

mechanické paměti, opomíjející vědomosti a snahu o chápání souvislostí a vztahů. 

Pro pubescenty je také typické spíše povrchní, nepřesné pozorování se zjednodušenými 

a ukvapenými závěry. Bývají zbrklí, netrpěliví, při neúspěchu se často vzdávají a své 

postupy řešení příliš neplánují. Adolescent vedle toho již vládne vyšší uvážlivostí, 

odpovědností, vytrvalostí, zkušenostmi i odborností. Pubescenti ve věku 13–14 let 

zpravidla ještě nedokážou spolehlivě uskutečňovat formální operace bez opory názornosti. 

Charakter názorných pomůcek se však oproti mladšímu a střednímu školnímu věku mění, 

důležitosti nabývají schémata, modely, technické výkresy, grafy aj. Dále u pubescentů 

převládá spíše myšlení konvergentní a pasivní. Plně využít dosaženou úroveň myšlení 

dokážou žáci teprve v období adolescence (ČAČKA, 2000). 

2.1.2 Jazyková a komunikativní kompetence 

Jazyková kompetence vyjadřuje podle Průchy (1987) „znalost určitého jazyka, 

tj. znalost repertoáru jazykových (lexikálních, gramatických, stylistických aj.) prostředků 

                                                 

1
 Konvergentní myšlení je založeno na lineárním hledání většinou jednoho správného či logického závěru, 

resp. řešení, divergentní myšlení je tvořivé, jeho výsledkem je více variant řešení daného problému, 

který skutečně má více řešení. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/linearni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/logicky
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a pravidel jejich užívání.“ V současné době bohužel nemáme k dispozici výzkumná data, 

která by popisovala úroveň znalosti mateřského jazyka českých dětí v jednotlivých 

věkových skupinách. Také PRŮCHA (2008) poukazuje na to, že poslední komplexnější 

údaje o slovní zásobě i gramatické kompetenci žáků pochází z 60. a 70. let minulého 

století. Podobně je tomu i v oblasti čtenářské kompetence, která s jazykovou kompetencí 

žáků těsně souvisí. Zde bychom mohli zmínit mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), který však zjišťuje úroveň 

čtenářské gramotnosti pouze u žáků 4. ročníku základní školy (PIRLS, 2012). Poznatky 

o čtenářské gramotnosti žáků vyššího věku chybí. 

V 60. letech byl zveřejněn výzkum týkající se slovní zásoby dětí. Podle něj znají 

sedmileté děti průměrně 18 633 slov, jedenáctileté 26 468 slov a patnáctileté 30 263 slov, 

což je přibližně 70 % celkové zásoby slov obsažené ve slovníku (Příhoda, 1963, In: 

LANGMEIER, KREJČÍŘOVÁ, 1996). Údaje ze 70. a 80. let minulého století mluví o průměrné 

délce vět textů produkovaných žáky a textů pro žáky. Knihy pro děti a mládež ve věku    

9–12 let měly v té době podle zjištění V. Smetáčka (1973, In: PRŮCHA, 1987) průměrnou 

délku věty 12,2–12,7 slova. Průměrná délka věty v psaných projevech patnáctiletých žáků 

v posledním ročníku bývalé základní devítileté školy byla podle PRŮCHY (1987) 

11,2 slova. V současné době je však úroveň jazykové kompetence žáků pravděpodobně 

nižší. Například E. HÁJKOVÁ (2013) považuje za střední délku srozumitelnosti 7–10 slov 

ve větě. Zmiňuje se také o tom, že dnešní žáci 8. a 9. tříd nejsou ochotni přečíst text, 

který je delší než 5 řádků.
2
  

2.2 Textové charakteristiky determinující učení z textu 

2.2.1 Obecná charakteristika textu 

„Texty (komunikáty, jazykové projevy, promluvy) jsou základními útvary, 

jimiž se realizuje lidská komunikace, sdělování informací. […] Je to komplexní jednotka 

znakového charakteru, reprezentující odraz nějakého […] úseku skutečnosti, tedy složité 

obsahy lidského vědomí, ve formě komunikátu, sdělení, tj. obsahově i formálně relativně 

                                                 

2
 Údaj o maximální délce textu vychází z analýz různých textů pro děti a mládež, např. dívčích časopisů, 

které byly zpracovány v rámci diplomových prací. Údaj o středné délce srozumitelnosti věty vychází 

z publikací J. Průchy. 
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úplné, uzavřené a spojité jednotky, sloužící k dosažení určitého komunikačního cíle“ 

(DANEŠ, 1987, str. 622, 624). 

Text je předmětem zkoumání textové lingvistiky, která se začala samostatně vyvíjet 

od 60. let minulého století. Cílem této lingvistické disciplíny je především definování 

textu. Ptá se tedy po vlastnostech odlišujících text od útvarů netextové povahy, 

jež souhrnně nazývá termínem textualita. Tyto vlastnosti čili kritéria textuality sestavili 

v roce 1981 rakouští lingvisté Robert-Alain de Beaugrande a Wolfgang Ulrich Dressler. 

Kritérií textuality je podle BEAUGRANDEHO a DRESSLERA (1981) sedm: textová koheze, 

textová koherence, intencionálnost, akceptabilita, informativnost, situativnost, 

intertextovost. 

2.2.1.1 Situativnost a intertextovost 

Každý text je vázán na situaci, v níž je realizován. Vázanost textu na konkrétní 

situaci je významným faktorem jeho konstituování – ovlivňuje jeho obsah, funkci a také 

soudržnost. Bez kontextu určité situace se mohou zdát některé texty nesmyslné 

či nesouvislé. Takovým textem může být například komentář k sportovnímu utkání 

či výpověď typu Tady to máš. Teprve díky znalosti obrazové části přenosu či znalosti 

předmětů řeči, ke kterým mluvčí odkazuje (o kterých referuje), mají dané texty smysl.  

Kromě konkrétní situace se texty vážou také na další texty a na všeobecné znalosti 

a hodnoty sdílené daným jazykovým společenstvím. Propojení textu s jinými texty se může 

realizovat jednak přímou citací či parafrází, jednak pojmenováním způsobu vyjádření nebo 

odkazem na mluvčího (autora) či na název textu. Podle typu textu se užívá nejrůznějších 

výrazových prostředků, jimiž na jiný text odkazujeme. V běžném rozhovoru užijeme 

např. výrazů: jak jsem ti říkal, jak všichni víme; v odborném textu pak na pramen citace 

odkazujeme některou z forem odkazů podle citační normy (PMČ, 1996). 

2.2.1.2 Intencionálnost a informativnost 

Při tvorbě konkrétního textu vyjadřuje mluvčí jistý typ svého vnitřního 

(intencionálního) zaměření k nějakému obsahu a sleduje tak (vědomě či podvědomě) 

realizaci daného komunikačního cíle. Texty tudíž mají, podobně jako samostatné 

výpovědi, nějakou komunikační funkci a obsah. Komunikační funkcí disponuje každý text, 

některé texty však mohou mít oslabenou stránku obsahovou. Informativnost čili sdělnost 

http://de.wikipedia.org/wiki/Robert-Alain_de_Beaugrande
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolfgang_Ulrich_Dressler&action=edit&redlink=1
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textu je výrazně oslabena především v textech či výpovědích silně konvencionalizovaných 

pro daný druh řečového jednání – pozdravy, omluvy, pochvaly apod. (PMČ, 1996). 

2.2.1.3 Akceptabilita  

Každý text počítá s určitým adresátem. Při tvorbě textu bere mluvčí na adresáta 

ohled a snaží se, aby pro něj byl text přijatelný (akceptovatelný). Míra ohledu na adresáta 

se projevuje v jeho obsahové i gramatické podobě. Prozrazuje ji například pečlivost 

výslovnosti, volba příslušného útvaru národního jazyka či zřetelná a diferencovaná 

strukturace textu. V běžném rozhovoru se často objevují také prostředky komunikačního 

souladu či prostředky kontaktní (PMČ, 1996). 

2.2.1.4 Koheze a koherence 

Na jednotě, celistvosti a úplnosti textu se vedle faktorů situačních a komunikačních 

podílí také kompoziční uspořádání a propojení jeho strukturních složek. Propojení, 

spojitost a soudržnost jednotlivých textových jednotek, tedy jeho koheze a koherence 

je jednou z nejvýraznějších konstitutivních vlastností textu (DANEŠ, 1987). „Koherence 

znamená obsahovou souvislost mezi dvěma a více výpověďmi, kterou do nich mluvčí 

vkládá, resp. kterou je adresát schopen rozpoznat. Tato obsahová souvislost není v textu 

vždy nutně zvýrazněna samostatnými lexikálními či formálními prostředky […]. Proto se 

od koherence někdy odlišuje koheze textu. Kohezí se rozumí „viditelné“ propojení 

textových jednotek shodou osoby, rodu a čísla, lexikálními prostředky, zvl. spojkami 

apod.“ (PMČ, 1996, str. 681–682). 

Jazykovou výstavbu, soudržnost a strukturu textů zkoumá textová syntax. V centru 

pozornosti této lingvistické disciplíny leží syntaktická stránka výstavby textu (obsazení 

základních textových jednotek různými typy syntaktických konstrukcí, vztahy mezi nimi 

a způsoby a prostředky jejich spojení ve vyšší jednotky či v celé komunikáty). Stranou 

však nezůstává ani obecnější popis textu – specifické vlastnosti textu, členění textu a jeho 

hlavní druhy. Textová syntax čerpá mnohé ze  syntaxe větné, jelikož se stejně jako větná 

syntax zabývá syntaktickými konstrukcemi, obvykle větnými či souvětnými, které v textu 

fungují jako základní textové jednotky. Cenným přínosem textové syntaxe je však 

především vypracování katalogu jevů, resp. prostředků výstavby textu, které není možné 

adekvátně interpretovat jen na pozadí větného celku. Takovými specifickými prostředky 
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jsou např. zájmena a zájmenná příslovce ve funkci odkazovací, jiné deiktické prvky, 

konektory nejrůznějšího typu, různé členicí signály, intonace a přízvuk, aktuální členění, 

slovosled, větosled aj. (DANEŠ, 1987). 

2.2.1.5 Prostředky koherence textových jednotek 

Každá textová jednotka koherentního textu obsahuje minimálně jeden prvek 

s navazovací funkcí, který ji spojuje s textovým okolím – tzv. konektor. Konektory 

navazují nejčastěji směrem dozadu, tj. k textové jednotce, která v textu předchází, méně 

často pak směrem dopředu. Na základě tohoto směru rozlišujeme navazování anaforické 

a kataforické. V naprosté většině plní konektory funkce spojovací či opakovací, v nejširším 

pojetí jsou pak za konektory považovány všechny prostředky textové koherence, 

tj. konektory tematické, mimojazykové i jazykové (gramatické a lexikálněsémantické) 

(DANEŠ, 1987). 

2.2.1.5.1 Tematické posloupnosti 

Tematická struktura textu je jedním z hlavních faktorů jeho koherence. Zatímco 

je z hlediska informativního závažnější réma (jádro sdělení – smysl výpovědi), 

jeví se z hlediska struktury a výstavby textu naopak významněji téma (kontextově zapojené 

východisko sdělení). Výzkum struktury textu se ptá po vzájemném tematickém vztahu 

dvou sousedních výpovědí, po tematickém vztahu výpovědí téhož textu, které spolu těsně 

nesousedí, či po vztahu tématu výpovědi k hypertématu (nadřazenému tématu) příslušného 

odstavce, vyšších textových oddílů či celého textu. Tematická struktura textu se tedy 

projevuje především v různých druzích tematických souvislostí, které nazýváme tematické 

posloupnosti. 

Téma výpovědi se obvykle kryje s kontextově zapojenou, tedy známou, informací. 

Mluvčí proto volí za téma nejčastěji takovou sémantickou složku, která je nějak obsažena 

v bezprostředně předcházejícím kontextu. Na tomto základním principu uplatňovaném 

při volbě tématu je založen základní druh tematických posloupností, který můžeme dále 

roztřídit do několika typů: 
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1. návazná tematizace rématu – za téma výpovědi je zvoleno réma výpovědi těsně 

předcházející, 

2. návazná derivační tematizace rématu – za téma výpovědi je zvolena sémantická 

jednotka sémanticky odvozená z rématu výpovědi těsně předcházející, 

3. návazná tematizace výpovědi – za téma výpovědi je zvolena celá těsně 

předcházející výpověď, 

4. průběžné téma – za téma výpovědi je zvoleno téma výpovědi těsně předcházející,  

5. derivace průběžného tématu – za téma výpovědi je zvolena sémantická jednotka 

sémanticky odvozená z tématu výpovědi těsně předcházející.  

Téma však nemusí navazovat jen na určitou složku bezprostředně předcházející výpovědi, 

v některých případech je téma derivováno přímo z hypertématu daného textu (tematická 

posloupnost s tématem derivovaným z hypertématu). Jindy může být za téma zvolen celý 

sled předcházejících výpovědí (tematická posloupnost se shrnujícím tématem).  

Vedle základních tematických posloupností existují také posloupnosti rámcové. 

Jeden z typů rámcové tematické posloupnosti představuje tzv. rozvíjení rozštěpeného 

rématu. V tomto případě je réma výpovědi složené (dvojnásobné či vícenásobné), čímž 

dává vzniknout více tématům v následujících výpovědích.  

Jednotlivé typy tematických posloupností jsou charakteristické pro různé slohové 

postupy. Zatímco se v nedějovém popisu či ve vyprávění uplatňují především typy 

tematických posloupností s průběžným tématem, v postupu výkladovém, úvahovém 

a v popisu procesů převažuje návazná tematizace rématu. 

Tematická struktura textů ovšem nebývá typově homogenní, obvykle 

se v ní setkáváme s kombinacemi různých typů tematických posloupností. V reálných 

textech bývají navíc často tyto typy realizovány nedokonale, jsou neúplné nebo jinak 

modifikované. Typickou modifikací je tematická posloupnost s tematickým skokem, 

při níž je vypuštěn jeden z článků několikačlenné série tematické posloupnosti s návaznou 

tematizací rématu.  

Mezi výpovědí z hlediska aktuálního členění jednoduchou (tj. obsahující jediné 

spojení jednoho tématu s jedním rématem) a textovým sledem těchto jednoduchých 

výpovědí existují přechodná pásma. Obecně lze výpovědi podle tematicko-rematické 
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struktury dělit na výpovědi jednoduché, složené a stažené. Složené výpovědi vznikají 

složením dvou nebo více výpovědí jednoduchých do jedné věty či souvětí. Rozlišujeme 

složenou výpověď několikanásobnou, složenou výpověď s několikanásobným tématem 

a stejným rématem a složenou výpověď s několikanásobným rématem a stejným tématem
3
. 

Výpovědi stažené (kondenzované) jsou založeny na splývání. Jestliže dvě po sobě 

následující výpovědi mají na tematicko-rématické rovině některou složku společnou, 

mohou splynout a vytvořit jednu výpověď staženou. Jedna z výpovědí se buď tematizuje 

na komplexní téma nebo se rématizuje na komplexní réma
4
 (DANEŠ, 1987). 

Syntaktická kondenzace zpravidla spočívá v tom, že se zhruba stejného 

komunikačního cíle dosahuje transformací věty (obyčejně vedlejší) ve větný člen. 

Výsledek takové transformace nazýváme kondenzátem a větněčlenské syntaktické schéma, 

podle něhož se kondenzace uskutečňuje, kondenzátorem. Podle slovnědruhové povahy 

kondenzátorů rozlišujeme kondenzační konkurenty přechodníkové, participiální 

a infinitivní, dále substantivní a adjektivní a konečně adverbiální (PMČ, 1996).    

2.2.1.5.2 Lexikální a syntaktické prostředky koherence 

Při mezivětném navazování se užívá především opakování stejných výrazů a jejich 

nahrazování synonymy, antonymy, hyperonymy, hyponymy a zástupnými výrazy. 

Při opakování se uplatňují zejména plnovýznamová substantiva, při nahrazování pak různé 

druhy zájmen (osobní, ukazovací, vztažná, přivlastňovací i neurčitá), odkazovací adjektiva 

či substantiva se zobecňujícím významem (věc, otázka, skutečnost apod.).  Pro propojení 

jednotlivých textových jednotek se užívá spojek, navazovacích, vytýkacích 

a modifikačních částic a jiných spojovacích výrazům, např. adverbií.  

Implicitním syntaktickým prostředkem koherence textu je identita gramatických 

kategorií v jednotlivých textových jednotkách. Změna v gramatické osobě, čísle, času, 

                                                 

3
 Goethe napsal druhý díl Fausta po své osmdesátce a Hugo udivil svět Torquemadou v osmdesáti. / Tání 

pevného ledu stejně jako tvoření kapalné vody představují fyzikální změny. / Tito odpůrci z říše mikrobů 

bojují proti zhoubným mikroorganismům a jsou využíváni člověkem pro jeho vlastní záchranu. (Příklady 

převzaty z DANEŠ, 1987, str. 692). 

4
 Při tomto procesu (T1) vzniká sirník vápenatý (R1). Tato látka (T2 = R1) vyplouvá pak lehce na povrch 

železa (R2).  / Při tomto procesu (T1) vzniká sirník vápenatý, vyplouvající pak lehce na povrch železa (R). / 

Při tomto procesu vznikající sirník vápenatý (T) vyplouvá pak lehce na povrch železa (R2). (Příklady 

převzaty z DANEŠ, 1987, str. 693). 
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rodu a způsobu pak obvykle značí změnu tématu, funkce výpovědi či postoje mluvčího 

(PMČ, 1996). Jiným syntaktickým prostředkem koherence textu je textová elipsa 

s konektivní funkcí. Nejčastěji jde o elipsu anaforickou, při níž lze elidovaný prvek doplnit 

z bezprostředně předcházející textové jednotky, méně často pak jde o elipsu kataforickou. 

Textové (kontextové, endoforické) elipsy mají konektivní funkci, čímž se odlišují od elips 

situačních (exoforických). Oba typy elips však obvykle nelze jasně rozlišit. Často je totiž 

eliptické vyjadřování založeno jak na jazykovém kontextu, tak na situaci či na společném 

souboru vědomostí, znalostí a zkušeností účastníků komunikace. Navíc podporují eliptické 

vyjadřování i prostředky zvukové či grafické, mimika a gesta (DANEŠ, 1987). 

2.2.1.6 Členění textu 

Kromě prostředků koherence zkoumá textová syntax i další konstitutivní rys textu – 

jeho členění. Rozlišujeme členění lineární čili horizontální a vertikální. V horizontálním 

členění textu se nejvýrazněji uplatňuje členění na začátek, střed a konec, které se týká 

jak textu jako celku, tak jeho jednotlivých segmentů. Svůj začátek, střed a konec má kniha, 

kapitola, odstavec i jednotlivá výpověď (DANEŠ, 1987). V rozsáhlejších psaných textech, 

kde tzv. začátek a konec tvoří potencionálně osamostatnitelné texty, hovoříme dokonce 

o pretextu a posttextu. V pretextu se obvykle objevuje titul, jméno autora, základní údaje 

o autorovi či knize, údaje o místu a roku vydání, dedikace apod. Posttext pak tvoří doslov 

či dovětek, přílohy, rejstříky, seznamy pramenů, dodatky, ediční poznámka a tiráž s údaji 

o vydání a nakladatelství. Vlastní text je poté členěn na kapitoly (hlavy či články), 

odstavce (výstupy, sloky či paragrafy) a věty (repliky, verše, body či písmena) (PMČ, 

1996). Napříč této horizontální strukturaci existuje také členění nelineární (vertikální), 

založené na obsahové hierarchii, tj. na nadřazenosti a podřazenosti částí textu (DANEŠ, 

1987). 

Pro členění textu se využívá specifických výrazových formulí a členicích signálů. 

Podle jejich funkce lze rozeznat členicí signály počátkové, koncové, sekvenční. 

Dále se uplatňují signály shrnutí, exemplifikace či výčtu. Za členicí signály obvykle 

považujeme výrazy větné (Začněme otázkou, kdo…; Závěrem bych rád řekl,…), různé 

typy adverbií (stručně, například, nejdřív, nakonec), číslovky typu první, druhý, třetí, 

spojky a částice. Na členění textu se dále podílí také interpunkce a rozmanité prostředky 

typografické (PMČ, 1996). 
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2.2.2 Parametry učebního textu  

Didaktický text má všechny výše zmíněné vlastnosti, kterými disponuje jakýkoli 

text. Vzniká v určité komunikační situaci a vyjadřuje určitý komunikační záměr mluvčího, 

má nějakou informační hodnotu a je obsahově i formálně soudržný. Základní rozdíl oproti 

jiným textům spočívá právě v komunikačním záměru autora a v komunikační situaci. 

Didaktické texty jsou schopné fungovat v didaktické komunikaci a směřují k výchovně-

vzdělávacím cílům. Za didaktický text obecně považujeme jakýkoli text s didaktickou 

funkcí, tedy i projevy mluvené. Další pojem představuje text učebnicový, tedy jakýkoli 

text obsažený v učebnici. 

„Didaktický text je verbální nebo verbálně obrazový informační celek, který má 

vzhledem ke svým didaktickým funkcím specifické vlastnosti (na rozdíl od nedidaktických 

textů), umožňující mu fungovat v didaktické komunikaci.“ (PRŮCHA, 1987, str. 8). 

„Naučitelnost“ určitého textu ovlivňuje především jeho obtížnost či složitost. 

Obtížnost určitého didaktického textu je způsobena řadou obsahových a formálních rysů. 

Z obsahových charakteristik je to zejména množství, rozsah, hloubka a typ učiva, 

formálními rysy pak rozumíme způsob, jakým je toto učivo nabízeno žákům. Formální 

obtížnost didaktického textu ovlivňuje především faktor syntaktický (variabilita a složitost 

větné stavby) a faktor sémantický (variabilita a složitost lexika), přičemž je právě faktor 

sémantický hlavním prediktorem obtížnosti, jelikož odráží obsahovou náplň textu 

(PRŮCHA, 1987). Na složitost větné stavby působí zejména délka vět, počet a typ souvětí, 

počet a druh vět vedlejších, vtahy mezi větami, syntaktická kondenzace, využití větných 

ekvivalentů apod. Důležitou roli hraje také míra explicitnosti vyjádření, aktuální větné 

členění, tematické posloupnosti, členění, koherence a koheze textu. Sémantickou obtížnost 

jakéhokoli textu způsobují především výrazy v jazyce málo frekventované, tj. slova 

zastaralá či nová, oblastní či nářeční, knižní či básnická, slova vázaná na určité sociální 

prostředí (slangismy, profesionalismy, argotismy), odborné názvy a slova cizí. Většina 

takto zabarvených slov se však zpravidla nevyskytuje v textech didaktických. 

Zde způsobují obtížnost textu především odborné názvy a slova cizí, dále také 

faktografické a číselné údaje a výrazy abstraktní. Jelikož styl didaktických textů je stylem 

odborným, není možné odborné názvy v učebnicích úplně eliminovat. Proto je nezbytné 

obtížnost textu způsobenou termíny poněkud oslabovat, a to zaprvé vysvětlováním termínů 

(definice, výčet, příklad, evokování žákovy zkušenosti) a za druhé jejich opakováním. 
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Porozumění textu totiž velmi usnadňuje jeho sémantická soudržnost
5
. Vedle opakování, 

ať už slov se stejným významem, nebo větných konstrukcí, přispívá k lepšímu porozumění 

také horizontální a vertikální členění textu. Zapamatovatelnost mohou ovlivňovat 

také výrazy kontaktní a citově zabarvené. 

Z výše uvedených faktorů obtížnosti textu můžeme vyčíst, že se pojem obtížnost 

vztahuje především k jeho verbálním komponentům. Porozumění však žákům usnadňují 

i komponenty obrazové, použité jak v aparátu prezentace učiva (jako prostředek 

názornosti), tak v aparátu řídícím učení (grafické symboly, použití různých barev a typů 

písma). 

Potencionální efektivnost učebnice, tj. schopnost plnit požadované funkce, ovlivňuje 

také míra její didaktické vybavenosti, založená na rozsahu využití jednotlivých 

strukturních komponentů (viz kap. 1.2). Didaktická vybavenost má vliv nejen na učení 

z textu, ale i na to, jak bude učebnice obecně využívána v reálných edukačních procesech 

ve škole i při domácí přípravě (PRŮCHA, 1998). 

3. Funkční styl učební 

O stylu učebním jako stylu funkčním či komplexním se poprvé zmiňuje 

K. HAUSENBLAS (1972). Dříve o tomto stylu mluvil jako o stylu pedagogickém (naučném), 

který spolu se stylem popularizačním a stylem vědeckým tvořil styl naukový (vymezený 

v rámci stylu odborného). Styl pedagogický, resp. učební měl podle K. Hausenblase 

nejblíže ke stylu popularizačnímu (ČERVENKA, 1970). Dnes se tento styl často pouze 

zmiňuje v rámci stylu odborného.  

Jeden z důvodů, proč se dnes tento styl i přes doporučení K. Hausenblase mezi 

základní funkční styly nezařazuje, představuje různost jednotlivých učebních textů 

z hlediska adresáta a oboru (JELÍNEK, 1996). Styl vysokoškolských skript se jistě liší 

od stylu učebnic určených žákům základních škol a styl učebnice matematiky se jistě liší 

                                                 

5
 J. Hrbáček (1994, str. 9) definuje sémantickou soudržnost textu jako „spojitost jeho komponentů, 

aby lineárně řazené výpovědi byly na sebe navazovány, aby byly spojeny vzájemnými vztahy.“ Určité téma je 

tedy vyjádřeno tak, že na sebe jednotlivé po sobě následující věty či propozice nějakým způsobem navazují. 

Za sémanticky soudržné (koherentní) obvykle považujeme věty, ve kterých se objeví stejný nebo synonymní 

výraz. 
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od stylu učebnice společenských věd či dokonce učebnice společenských tanců. 

Rozmanitost učebních stylů připouští už K. HAUSENBLAS (1972, str. 155): „Promluvy 

učebního stylu […]mohou z oblasti prakticky odborné přesahovat i do oblasti vědecké.“ 

Další komplikaci pro zařazení učebního stylu mezi styly funkční přestavuje jeho 

komplexní povaha
6
. Nejdůležitějším rysem promluv učebního stylu je totiž skutečnost, 

že se v nich spojují a různým způsobem kombinují dvě základní funkce – zpravovací 

(informativní) a řídící (působící regulativní, direktivní, operativní)
7
. Právě díky existenci 

řídící funkce v učebních textech se styl učební odlišuje od simplexního stylu odborného 

a přibližuje se stylu administrativnímu.  

„Funkce zpravovací a regulativní s operativní jsou vlastní také komplexnímu stylu 

učebnímu […]. Styl učební ve svých obou jevových formách, mluvené i psané, tj. převážně 

mluvené formě učitelova projevu k žákovi a psané v textech učebnic, představuje 

v praktické realizaci komplexy komunikátů sestávající z různých druhů textů; jednak jde 

o instrukce a jiné návody k práci, pokyny patřící k aparátu řídícímu činnosti žáků, jednak 

o učební texty výkladové, popisné i texty neverbální (grafy, schémata,…), mající odbornou 

zpravovací funkci. Tedy i komplexní učební styl s rozmanitými druhy textů má společné 

rysy nejen se stylem odborným, ale i se stylem administrativním – právě přítomností obou 

svých základních funkcí“ (ČECHOVÁ, 2008, str. 336). 

Na rozdíl od stylu administrativního má styl učební vedle funkce prakticko-odborné 

také funkci teoreticko-odbornou. Ve srovnání s administrativními texty je pak v textech 

učebních funkce direktivní zřetelně podřízena této teoreticko-odborné funkci, neboť práce 

s učebními texty slouží k získání poznatků a vytvoření a rozvinutí určitých kompetencí 

(ČECHOVÁ, 2008). 

Průnikové pásmo dále vzniká mezi stylem prakticky odborným, popularizačním 

a učebním. Od stylu prakticky odborného se učební styl odlišuje především tím, 

že se v něm uplatňuje zřetel ke znalostem a schopnostem adresátů. To je patrné i ve stylu 

popularizačním, od něho však styl učební odlišuje skutečnost, že styl popularizační 

informace pouze sděluje, chce zaujmout, zatímco cílem stylu učebního je adresáta těmto 

                                                 

6
 Funkční styly simplexní (založené na základě jedné funkce a funkční styly komplexní (založené na dvou 

nebo více funkcích; kombinující vlastnosti simplexních stylů) diferencuje poprvé K. HAUSENBLAS (1971). 

7
 O funkcích učebního textu viz kap. 1.2 
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sdělovaným poznatkům také naučit. Styl učební je tedy charakteristický větším 

respektování faktoru adresního a faktoru informačně-uchovávacího (JELÍNEK, 1996). 

Oba faktory jsou uplatňovány jak v plánu věcně-obsahovém, tak v plánu textovém 

a v plánu výrazových prostředků.   

Z výše uvedeného plyne, že významnými slohotvornými činiteli učebního stylu jsou 

funkce a adresát. Adresát učebního textu se velmi liší od adresáta jiného textu. Jeho věk 

a tím i stupeň jeho mentální úrovně je určen přesně na rok. Tak tomu není ani u literatury 

pro děti. Navíc adresáty tvoří výrazně široký okruh příjemců. Liší se ovšem také autor. 

V učebním textu je autor odosobnělý. Nemůže projevit svou individualitu, neboť nevytváří 

finální text, ale text určený k tomu, aby z něj vyplynul text jiný (text učitele či žáka). 

Na rozdíl od odborného stylu vědeckého existuje mezi autorem a adresátem jistá 

nerovnost. Velmi konkrétní je také komunikační situace. Jedná se buď o třídu, 

ve které probíhá vyučovací proces, nebo o žáka pracujícího doma s učebnicí. Důležité 

slohotvorné činitele učebního stylu tedy představují funkce, komunikační situace, autor 

a adresát (ČERVENKA, 1970). 

3.1 Charakteristické rysy učebního stylu 

Je zřejmé, že jakýkoli styl vzniká výběrem textotvorných schémat a výběrem 

výrazových prostředků, kterými jsou tato schémata realizována. Do konkurence 

zde vstupují především prostředky lexikální, syntaktické a prostředky pro výstavbu textu 

jako celku (JELÍNEK, 1996). Většina stylistických monografií se specifikaci výrazových 

prostředků v oblasti učebního stylu nevěnuje, některé charakteristické rysy najdeme 

v příspěvku M. JELÍNKA (1996) prezentovaném na konferenci o učebnicích v Brandýse nad 

Labem, přímo jazykovým prostředkům se pak velmi podrobně věnuje M. ČERVENKA 

(1970) ve své dosud nepublikované rigorózní práci s názvem Pokus o rozbor stylu učebnic. 

Sám autor ve své práci uvádí, že na toto téma dosud nebyly vydány žádné publikace, 

my bohužel musíme konstatovat, že tomu tak není dodnes. Červenkova rigorózní práce 

tedy přináší významný a patrně jediný ucelený pohled na učební styl.  

Významný rys učebního stylu představuje jeho grafická podoba. V učebních textech 

jsou obvykle kombinovány prostředky jazykové s obrazovými. Účelem obrazového 

materiálu je zejména zvýšení názornosti textu a usnadnění percepce a interpretace. 

Navíc využívá učební styl různých grafických prostředků ke členění textu 
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a ke zvýrazňování důležitých částí. Podobně využívá grafické prvky a obrazový materiál 

i styl publicistický. Na rozdíl od něho tu však nejde o funkci získávací, ale o funkci 

upozorňovací. Využití různých druhů, barev a velikostí písma, různých barev pozadí, 

podtržení, zarámování apod. usnadňuje orientaci v textu a následně i zapamatování. 

Grafické členění textu (hierarchicky uspořádané nadpisy, odlišené velikostí či tloušťkou 

písma, graficky vyznačené odstavce aj.) je v učebním stylu využíváno podobně 

jako v jiných druzích stylu odborného, zde však bývá systematičtější a detailnější 

(JELÍNEK, 1996).  

Pro lexikální plán učebního stylu jsou příznačné odborné pojmy. Ty jsou při prvním 

použití obvykle provázeny definicí, poučkou či jiným vysvětlením (vysvětlení hlavních 

funkcí či hlavních znaků, výčet příkladů, výčet podřazených pojmů, etymologicky, 

obrázkem aj.). V morfologickém plánu učební styl žádné zvláštní rysy nevykazuje, 

morfologický plán učebního stylu je založen výhradně na jazyku spisovném. Naopak 

nejvíce (spolu s plánem lexikálním) se v učebním stylu projevuje plán syntaktický. Právě 

v syntaxi se nejvíce ukazují rozdíly mezi učebnicemi pro mladší žáky a učebnicemi 

pro žáky starší. Věková přiměřenost a pedagogická funkce se v syntaktickém plánu 

učebního textu projevuje v „široké stupnici různé náročnosti užitých prostředků: 

od syntakticky prostých […] na nejnižším stupni školy k postupně složitějším, 

od syntakticky volných spojení k spojením těsnějším a delším větným celkům výkladů 

učebnic středoškolských“ (ČERVENKA, 1970, str. 109). Na prvním stupni je 

nejfrekventovanější věta jednoduchá rozvitá. Souvětí souřadná a podřadná jsou početně 

přibližně vyrovnána. V souřadném souvětí je nejčastější poměr slučovací a odporovací, 

ostatní jsou výjimkou. Vedlejší věta je nečastěji přívlastková, předmětná a časová. 

Repertoár spojek je běžný, stylisticky bezpříznakový. V poučkách se obvykle vyskytují 

jednoduché rozvité věty či nesložitá podřadná souvětí s vedlejší větou přívlastkovou. 

Už v učebnicích pro první stupeň se tedy vyskytuje tendence odborného stylu k hypotaxi 

a uplatnění vedlejší věty přívlastkové. V učebnicích pro druhý stupeň se už objevují 

souvětí složitější. Maximální počet vět hlavních však obvykle nepřesáhne tři a vět 

vedlejších dvě. Výrazněji se zde uplatňuje syntaktická kondenzace, která však není 

v učebním stylu příliš funkční. Autoři proto často hutnost textu záměrně snižují (místo 

prostředky dorozumění použijí prostředky, jimiž se dorozumíváme). Součástí 

středoškolských učebnic jsou obvykle delší a složitá souvětí. Jejich větší rozsah však není 
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způsoben značnou složitostí jako ve stylu odborném, ale použitím několikanásobných 

větných členů či většího počtu souřadně spojených vět. Syntaktická kondenzace 

se tu přibližuje jiným druhům stylu odborného
8
 (dějová adjektiva, slovesně jmenné 

a jmenné vyjadřování, stahování dvou výpovědí v jednu apod.). Často se zde objevují 

i apozice výčetné či vysvětlující a mezivětné parenteze (ČERVENKA, 1996). Pro syntaktický 

plán učebního stylu je dále typické použití závorek. Ty obvykle obsahují příklad, 

synonymum, doplňující informaci či vysvětlení. 

V kompozičním plánu se často objevuje paralelismus a kontrast. Tyto kompoziční 

postupy umožňují srovnávání či rozlišování jevů, zvyšují přehlednost a zapamatovatelnosti 

textu. Horizontálně jsou učební texty členěny na tematické celky, které odpovídají částem 

či oddílům v odborných dílech, lekce pak odpovídají kapitolám. Ze zásady přiměřenosti 

nejsou jednotlivé kapitoly a odstavce příliš dlouhé. Vertikálně je učební text členěn na text 

autora a text ukázek a cvičení. Dále se vertikálního členění využívá pro rozlišení obsahové 

důležitosti (zvýraznění pouček, poznámky apod.) (ČERVENKA, 1996). V učebních textech 

se často objevují také různě graficky členěné, abecední či číslované výčty, obvykle 

s nevětnými útvary. 

Zajímavostí učebního stylu je konečně také rozmanitost použitých slohových 

postupů. Na prvním stupni téměř chybí slohový postup výkladový, místo něj se uplatňují 

postupy informační, popisný a vyprávěcí. Na druhém stupni se nejvíce využívá postupu 

výkladového a popisného. Na střední škole pak už výkladový postup zřetelně převažuje 

(ČERVENKA, 1996). 

4. Specifika učebnic českého jazyka 

4.1 Vyučovací předmět český jazyk (a literatura) 

Specifika učebnic českého jazyka obecně vycházejí ze specifik vyučovacího 

předmětu český jazyk. Důležitým rysem dnešní výuky českého jazyka je důraz 

na komunikační výchovu. „Škola je zaměřena na zvládnutí mateřského jazyka jako 

                                                 

8
 Míra syntaktické kondenzace (a abstraktnosti) je však v učebních textech v důsledku zásady přiměřenosti 

stále nižší než v odborných textech neučebních (JELÍNEK, 1996). 
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komunikačního prostředku ve všech sférách jeho fungování“ (ČECHOVÁ, STYBLÍK, 1998, 

str. 5). 

„Vzdělání vůbec, a také vzdělání v mateřštině musí co nejdřív začít být cestou k životní 

operativnosti, k samostatné podnikavosti. Žák nebude smět ulpět na ovládnutí pravopisu, 

formálních rozborů a reprodukci pouček o jazyce. V čase, který budou žáci a studenti 

češtině během studia věnovat, musejí dojít k cílovým kompetencím: už ve škole se musí stát, 

že budou často promlouvat mnohem samostatněji než na vyvolání a než na zadané téma, 

už ve škole musejí psát účinné texty zaměřené k reálné, nikoli učebnicové situaci a záměru 

a k skutečnému adresátovi, nikoli za účelem oznámkování k paní učitelce“ (HAUSENBLAS, 

1996, str. 173). 

Cílem výuky českého jazyka je tudíž především osvojení spisovného jazyka 

jako reprezentativního útvaru žákova národního jazyka a rozvoj schopnosti komunikace 

v něm. Vedle komunikačního cíle sleduje výuka českého jazyka také cíl kognitivní 

(ovládnutí jazykového systému) a cíl formativní (vytváření postojů žáků k jazyku, 

pěstování jejich zájmu o jazyk a komunikaci, pěstování jejich rozumových, estetických 

aj. schopností) (ČECHOVÁ, STYBLÍK, 1998). Obdobné cíle jsou formulovány i v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (2013, str. 17). Vzdělávací obor český 

jazyk a literatura je zde zařazen do vzdělávací oblasti s názvem Jazyk a jazyková 

komunikace, jejímž cílem je „zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí.“ 

Je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární 

výchovy. Přesto se jedná o komplexní vyučovací předmět – ve výuce se vzdělávací obsah 

jednotlivých složek vzájemně prolíná.  

„V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková 

sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě 

přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, 

analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat 

také formální stránku textu a jeho výstavbu. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti 

a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat 

a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému 

myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného 

vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich 

obecné intelektové dovednosti… V Literární výchově žáci […] dospívají k takovým 
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poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové 

orientace a obohatit jejich duchovní život“ (RVP ZV, 2013). 

Dovednosti získané ve vyučovacím předmětu český jazyk jsou důležité i pro úspěšné 

osvojování poznatků v dalších vzdělávacích oblastech. Český jazyk jako vyučovací 

předmět má proto v soustavě vyučovacích předmětů základní význam. Univerzální význam 

má nejen pro ostatní vyučovací předměty, ale i pro celospolečenskou praxi (ČECHOVÁ, 

STYBLÍK, 1998). 

Na prvním místě v cílové struktuře jazykového vyučování tedy stojí rozvoj 

vyjadřování, které je správné po stránce mluvnické, lexikální, pravopisné i ortoepické. 

Vedle systému mluvnického se proto ve výuce také výrazně uplatňuje učivo o slovní 

zásobě a hledisko slohové (SVOBODOVÁ, 2003). Podle J. JELÍNKA (1979) usiluje dobré 

jazykového vyučování o dosažení jazykové kultury, jejímiž základními složkami je jednak 

jazyková správnost, jednak jazyková vytříbenost. Nezbytné předpoklady dobrého 

jazykového vzdělání výstižně představuje J. SVOBODOVÁ (2003). V první řadě 

je to ovládnutí tvaroslovné normy zejména jevů běžných a její kodifikace. Pro pochopení 

projevů a vyjádření složitějších myšlenek je dále důležité dobré zvládnutí skladby. 

K jazykové kultuře také náleží znalost významu nejfrekventovanějších slov, 

která umožňuje výstižné, přesné, funkčně a stylově rozlišené vyjadřování. Uživatel jazyka 

by si tudíž měl uvědomovat nejen věcný význam slova, ale i jeho příslušnost k stylové 

vrstvě a jeho citové zabarvení. Navíc by měl uživatel jazyka mít povědomí o způsobech 

obohacování slovní zásoby a tvoření slov. Důležitým rysem kultivovaného vyjadřování je 

pravopisná stránka psaných projevů a zvuková stránka mluvených projevů, je tedy nutné 

dbát na dodržování pravopisné kodifikace a na zásady spisové výslovnosti. Otázky 

jazykové správnosti nelze dobře pochopit bez vědomí, že jazyk není neměnný, že se vyvíjí. 

Uživatel jazyka by tudíž měl mít povědomí i o vývojovém hledisku jazyka. Jazykové 

vzdělání uživatele mateřského jazyka završuje vytříbenost či kultivovanost jazykových 

projevů, která se projevuje především v oblasti stylistické. Konkrétně jde o schopnost 

posoudit jazykové prostředky jako neutrální či příznakové a schopnost použít je adekvátně 

komunikační situaci. Z hlediska jazykové praxe je konečně důležité umět používat 

příručky, které obsahují potřebné poučení, zejména pravidla pravopisu, normativní 

slovníky a mluvnice. Všechny tyto dovednosti jsou obsahem výuky českého jazyka.  
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4.2 Didaktické zásady uplatňované ve vyučovacím předmětu český 

jazyk 

Výuka českého jazyka vychází stejně jako výuka ostatních vyučovacích předmětů 

z různých didaktických zásad či principů (viz kap. 1.1).  

4.2.1 Zásada vědeckosti – zásada lingvistického přístupu 

Zásadou vědeckosti rozumíme v případě českého jazyka zásadu lingvistického 

přístupu. Tato zásada vyžaduje, aby výklady a odůvodňování jazykových jevů byly 

v souladu s lingvistickým poznáním. Učitel stejně jako autor učebnice nemůže žákům 

sdělit, že například ve větě Stromy kvetly. píšeme ve slově kvetly tvrdé y, protože 

si můžeme říct ty stromy. Stejně tak nemůže odůvodnit shodu přísudku s podmětem ve větě 

typu Draci létali. tím, že se jedná o výjimku (ČECHOVÁ, STYBLÍK, 1998). Žáci musí umět 

odlišovat jazykové skutečnosti od skutečností objektivních. Například musí vědět, 

že kategorie rodu a životnosti substantiv je kategorie mluvnická, která se projevuje rozdíly 

v koncovkách, jinak nepochopí, proč je substantivum sněhulák životné maskulinum, 

dobytek maskulinum neživotné a děti femininum (SVOBODOVÁ, 2003). 

4.2.2 Zásada integrity jazykového vyučování 

Specifickou zásadou výuky českého jazyka je také zásada integrity jazykového 

vyučování.  Tato zásada vyžaduje jednotu vyučování ve složce jazykové a slohové 

(a literární). Vzájemně provázané musí být také učivo jednotlivých jazykových rovin. 

Slohové hledisko je nutné uplatňovat ve všech hodinách „mluvnice“, „ve výkladech 

a poučeních o jazykových jevech je nutno poukazovat na jejich slohovou stránku 

a ve cvičeních od žáků vyžadovat její poznávání a vhodné uplatňování“ (ČECHOVÁ, 

STYBLÍK, 1998, str. 62). 

Další zásady uplatňované ve výuce českého jazyka (zásada komplexního rozvoje 

osobnosti žáka, zásada individuálního přístupu k žákům, zásada zřetele k věkovým 

zvláštnostem žáků, zásada spojení teorie s praxí, zásada uvědomělosti a aktivity, zásada 

názornosti, zásada soustavnosti a přiměřenosti) už jsou obecné povahy. Některé z nich 

však vykazují oproti ostatním předmětům určitá specifika: 
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4.2.3 Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka 

 Výchova rozumová – jazykové vyučování (především výuka gramatiky) 

má zvláštní význam pro rozvoj abstraktního myšlení žáka. Prostředky 

spisovného jazyka, které žák ve vyučování poznává, slouží k vyjadřování 

myšlenek. Žák tedy, zejména ve slohovém vyučování, rozvíjí svou schopnost 

ujasňovat si vlastní myšlenky. Více než v ostatních vyučovacích předmětech se 

žáci cvičí také v jednotlivých myšlenkových operacích. „Na základě 

pozorování, analyzování, srovnávání a třídění konkrétních jazykových jevů se 

učí vyvozovat obecné zákonitosti, ale i naopak pravdivost těchto zákonitostí 

si ověřují na konkrétních jazykových jevech“ (ČECHOVÁ, STYBLÍK, 1998, str. 

62). 

 Výchova etická – vyučování českému jazyku vede žáky k odpovědnosti za své 

vyjádření, ke zdvořilosti a ohleduplnosti, vzbuzuje v nich hrdost a úctu 

k národu a národnímu jazyku. 

 Výchova estetická – jazykové vyučování probouzí v žácích vnímavost 

k vyjadřovacím možnostem mateřského jazyka, zejména pak k jeho 

lexikálnímu a mluvnickému bohatství. Estetická výchova se uplatňuje 

především v literární výchově, příležitost k jejímu rozvíjení však poskytují 

i jazykové a slohové rozbory uměleckých děl a vlastní tvorba žáků. 

 Výchova pracovní – stejně jako v ostatních předmětech získávají žáci také 

ve vyučování českého jazyka návyk soustavně pracovat. 

Všechny zmíněné výchovné funkce lze navíc ve vyučovacím předmětu český jazyk 

rozvíjet také díky obsahové stránce jazykového projevu, se kterým žáci pracují (ČECHOVÁ, 

STYBLÍK, 1998). 

4.2.4 Zásada spojení teorie s praxí 

Tato zásada je naplňována už samotným charakterem předmětu. Ovládnutí jazyka 

představuje pro člověka naprostou samozřejmost, je to jedna z jeho základních životních 

potřeb. Cvičení žáků v projevech, které jsou nutné pro jejich budoucí život, se ve výuce 

českého jazyka přímo nabízí. V současné době se klade důraz nejen na vytříbený projev 



43 

 

psaný, ale především také na projevy mluvené, neboť jsou v praktickém životě častější 

(SVOBODOVÁ, 2003.) 

4.2.5 Zásada uvědomělosti a aktivity a zásada soustavnosti 

Tyto zásady se ve vyučovacím předmětu český jazyk daří naplňovat zejména díky 

principu aktivního spirálovitého opakování. „Tento typ opakování je umožněn tím, že učivo 

jazykové i slohové se cyklicky opakuje jak v rámci téhož ročníku, tak i v navazujících 

vyšších ročnících. Aktivní spirálové opakování nemá charakter verbálně-reproduktivního 

připomínání pouček a pravidel, ale vždy se aplikuje na komunikační situaci a text. K rysům 

aktivního spirálového opakování patří, že je výběrové (soustřeďuje se nejvíce na potřebný 

vybraný jazykový jev nebo jevy), dále že je prohlubující (jev zakotvuje do širších 

souvislostí, uvádí prohlubující příklady či poznatky), je vždy aktivní (soustřeďuje se na 

řešení problémů, burcuje žáky k úvaze) a systematicky se vrací, tzn. má místo v hodinách 

ČJ v průběhu celého školního roku. Nejvhodnější formou pro aktivní spirálové opakování 

jsou všestranné jazykové rozbory“ (SVOBODOVÁ, 2003, str. 39). 

4.3 Učebnice českého jazyka 

Z výše zmíněných cílů, obsahů a zásad vyučovacího předmětu český jazyk vyplývají 

cíle, obsahy a zásady učebnic v tomto předmětu používaných. Dnešní učebnice respektují 

princip komunikačně pojaté výuky. Řada z nich obsahuje část označenou jako slohově-

komunikační. Cvičení rozvíjející komunikační kompetenci navíc prostupují i část 

mluvnickou.  

Učebnice českého jazyka se zpravidla člení na kapitoly, které tvoří samostatné 

tematické celky. Konkrétní tematické celky odpovídají jednotlivým jazykovým rovinám 

či lingvistickým disciplínám.  V dnešní učebnici se často spojuje učebnice, cvičebnice 

a čítanka v jedno, jedná se tedy o kombinovaný, komplexní typ učebního textu označovaný 

někdy jako učební kniha. Taková učebnice sestává z textu výchozího (jazykového 

materiálu pro vyvození pojmů a pouček), textu výkladového (výklad, poučení, poučky) 

a cvičení (ČECHOVÁ, STYBLÍK, 1998). „Posláním výchozího textu je představit jazykový jev 

v konkrétním užití, tak aby se pak stal východiskem výkladu (odtud výchozí). Proto musí 

vyhovovat především požadavkům jazykovědným: jev musí být v textu zastoupen 

v dostatečné míře a v příznačné podobě“ (HAUSER, 1996).  
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Výchozím textem může být buď text přejatý z literatury, nebo text uměle 

zkonstruovaný. Přejímají se obvykle texty umělecké, populárně-naučné či publicistické, 

v důsledku zásady přiměřenosti pak často dochází k jejich úpravám (adaptované texty). 

Nejčastěji se texty zestručňují (zkracují), na prvním stupni základní školy pak bývají texty 

zjednodušeny. Nespisovné výrazy v uměleckých textech (především dialektismy 

a regionalismy) autoři nahrazují spisovnými ekvivalenty, odborné pojmy a jiné řídké 

výrazy buď vysvětlují, nebo je nahrazují či úplně vypouštějí. Často se zjednodušuje 

také větná stavba. I přes jejich zjednodušování jsou adaptované texty jazykově pestřejší 

než texty konstruované. Vedle výrazů neutrálních obsahují i výrazy příznakové (obrazná 

pojmenování, citově zabarvená slova, frazeologická spojení). Barvitější je i syntaktická 

stránka těchto projevů. Texty konstruované vykazují spíše rysy stylu prostě sdělovacího 

(ČERVENKA, 1970).  

Dalším typem textů obsažených v učebnicích českého jazyka je text výkladový. 

I ten může mít více podob. Na prvním stupni klasický souvislý výklad obvykle nahrazují 

grafická schémata či tabulky. Podle ČERVENKY (1970) se jedná o neplný text, který nabývá 

plnosti teprve výkladem učitele. Učebnice poté shrnuje poznatky do poučky. Ve vyšších 

ročnících pak výkladového textu přibývá. Souvislý výkladový text může být podán buď 

uceleně, nebo je rozdělen na úseky spojené cvičeními. Výkladové texty často doplňují 

příklady, které ilustrují konkrétní jazykové jevy. P. HAUSER (1996) takové příklady 

označuje jako texty dokladové. Dokladové texty by měly obsahovat jazykové prostředky 

soudobé, živé a hojně užívané (jednotlivá slova). Dokladové věty by navíc měly odrážet 

soudobou společenskou situaci. Pro dokladový text mají být vybírány takové věty 

a souvětí, které jsou obsahově uzavřené, nezávislé na kontextu. Ideální je, když jsou 

použity věty, které se snadno pamatují (např. přísloví, rčení apod. Kdo se bojí, nesmí 

do lesa. Sliby chyby.). 

Důležitou součástí výkladových textů v učebnicích českého jazyka jsou již zmíněné 

poučky. M. ČECHOVÁ a V. STYBLÍK (1998) definují poučku jako didakticky ztvárněnou 

vědeckou definici, odpovídající formulační a obsahovou přiměřeností žákům. Na rozdíl 

od definice se u ní připouští nižší míra přesnosti a úplnosti, nemůže však s ní být 

v rozporu. Měla by být adaptabilní, tj. schopna dalšího doplňování a zpřesňování. 

V dřívějším pojetí měla být poučka co nejstručnější a nejsevřenější. Vyžadovala 

se jednovětá formulace. Dnešní učebnice přináší poučky složené z více vět, přičemž každá 
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věta (často uvedená na samostatném řádku) obsahuje jeden podstatný znak daného 

jazykového jevu. Vedle kratších pouček se často objevuje také rozsáhlejší či podrobnější 

výkladové či popisné představení jevu, označované jako poučení. Dalším typem textu 

přinášejícím poučení jsou pravidla. 

Při osvojování pouček žáky hrozí dvojí nebezpečí. Pokud učitel vyžaduje doslovné 

osvojení, může se stát, že si žáci poučku sice zapamatují, ale nepochopí podstatu jevu. 

Pokud naopak učitel doslovnou reprodukci nevyžaduje, může docházet k posunům 

a k nepřesnostem v interpretaci poučky (ČECHOVÁ, STYBLÍK, 1998). Riziko pouček 

je i na straně autorů učebnic. Ve snaze po přiměřenosti autoři poučky příliš zjednodušují, 

čímž může dojít až k bezpojmovému vyučování, což je ze zásady lingvistického přístupu 

a ze zásady uvědomělosti nepřípustné. Jazykovědné termíny by měly odpovídat pravidelně 

aktualizované Stručné mluvnici české autorů B. Havránka a A. Jedličky a měly by být 

ve všech učebnicích shodné (SVOBODOVÁ, 2003). 

Významným jazykovým prostředkem výkladového textu v učebnicích českého 

jazyka je jazykovědná terminologie. Na prvním stupni základní školy bývá použita téměř 

výhradně terminologie česká. Na druhém stupni je stále upřednostňována terminologie 

česká, vedle českých termínů se však objevují i termíny cizí, a to v případě, že pro daný 

jazykový jev neexistuje domácí termín. V učebnicích pro školy střední se už autoři 

nevyhýbají terminologii latinské. Obvykle ji uvádí jako ekvivalent pro termín český 

(ČERVENKA, 1970).  

Poslední textový typ v učebnici českého jazyka představuje text cvičební. Také textů 

cvičebních existuje několik typů. Obecně tvoří cvičení v učebnici češtiny práce 

s jazykovým materiálem. Cvičební texty mohou být zastoupeny buď jednotlivými slovy, 

slovními spojeními, jednotlivými větami či souvislými texty (HAUSER, 1996). Ty vykazují 

stejné rysy, jako texty výchozí (přejaté, adaptované, konstruované). Často se tu objevují 

také texty deformované (vynechaná písmena či slova, několik slov k výběru, nenáležité 

pořadí vět atd.). Tyto typy textů nejsou texty v pravém slova smyslu, neboť jim chybí 

funkce sdělná (obsah textu je sekundární, primární je funkce pedagogická). Z tohoto 

hlediska jsou texty ve výuce mateřského jazyka obdobou hmotných názorných pomůcek 

v jiných předmětech (ČERVENKA, 1970). V některých učebnicových řadách bývají cvičení 

vydělena také zvlášť ve formě pracovních sešitů. Další součástí učebnic pak bývají 

metodické příručky a různé doplňkové materiály – pracovní listy, CD apod.  
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Na základě strukturně-kompozičního řešení můžeme např. podle A. DEBICKÉ (1999) 

vymezit dva typy učebnic mateřského jazyka. V prvním případě je didaktické zpracování 

učiva založeno na induktivně-analytickém postupu (kompoziční model A), ve druhém 

případě na deduktivním postupu (kompoziční model B).  

Tabulka č. 5: Kompoziční model A 

I. Výkladová část 

1. Výchozí text; Operace s výchozím textem: řízené, zacílené 

pozorování vybraných jazykových jednotek 

2. Postupné objasňování jazykového jevu jeho dílčím rozborem; 

aplikace dílčích poznatků na rozšiřující jazykový materiál; 

postupné syntetizování a zobecňování dílčích poznatků 

3. Zobecnění poznání, utřídění poznatků, jejich systematizace 

II. Nevýkladová část 1. Aplikace poznatků, jejich upevnění, prohloubení 

Schéma VT – OVT – DV – V – P – PC + C 

Tabulka č. 6: Kompoziční model B 

I. Výkladová část 
1. Výchozí text 

2. Poučení, eventuálně i rozšiřující výklad 

II. Nevýkladová část 1. Aplikace poznatků, jejich upevnění, prohloubení 

Schéma VT / P – V, event. V – P // PC + C 

Legenda:  VT = výchozí text   OVT = operace s výchozím textem 

  DV = dílčí výklad   V = výklad  P = poučení 

  PC = pokyny ke cvičení  C = cvičení 

Kompoziční model A je charakteristický těmito rysy: detailnější strukturace obsahu učiva; 

větší počet a rozmanitost druhů strukturních složek; těsnější a plynulejší navázání 

strukturních složek (např. propojení výkladu se cvičením v části výkladové); větší počet 

a rozmanitost druhů slohových postupů a útvarů; specializace a diferenciace téhož útvaru 

v textu učebnice (např. poznámka v textu vykládá, vysvětluje, doplňuje, rozšiřuje obsah 

základního poučení, ale i přikazuje, instruuje, pomáhá orientovat se v textu učebnice, 

odkazuje na texty pomocné). 
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Kompoziční model B je charakteristický těmito rysy: častější výskyt téhož 

kompozičního modelu; přehlednější, jednodušší horizontální i vertikální členění v textu; 

tendence oddělovat část výkladovou od části nevýkladové; nižší soudržnost textu; 

směřování k schematické až šablonovité výstavbě textu učebnice (DEBICKÁ, 1999). 

Do 90. let minulého století vycházely v České republice pouze učebnice vydané 

Státním pedagogickým nakladatelstvím (od r. 1921 Státní nakladatelství, od r. 1948 Státní 

nakladatelství učebnic, od r. 1952 SPN). Učebnice českého jazyka z 30. a 40. let byly 

stylově pestré, založené na induktivně-analytickém postupu. V 60. letech začala vycházet 

řada učebnic od autorského kolektivu (např. J. Jelínek, V. Styblík) založená podle DEBICKÉ 

(1999) na deduktivním postupu. Tato učebnice je stále velmi oblíbená, nakladatelství (dnes 

už Soukromé pedagogické nakladatelství) navíc v současné době vydává novou řadu 

učebnic, která se hlásí k RVP. Po roce 1989 se začaly vydávat upravené učebnice, 

které vyšly už dříve, a později se na českém učebnicovém trhu začala objevovat nová 

nakladatelství. Kromě klasických učebnic, které využívají obou kompozičních postupů 

(i jejich kombinace), se začaly vydávat i různé cvičebnice (diktáty, jazykové rozbory, 

doplňovačky) a přehledy učiva (POLÁK, 2002). V současné době existuje řada učebnic 

českého jazyka, přičemž jejich použití ve výuce na základní škole je omezeno schvalovací 

doložkou Ministerstva školství a tělovýchovy. Nejpoužívanější učebnice představují 

učebnice od nakladatelství Fraus a Soukromého pedagogického nakladatelství. Přehled 

učebnic českého jazyka pro 2. stupeň základní školy s doložkou MŠMT je obsažen 

v příloze č. I. 
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III. Část praktická 

V praktické části bude analyzována učebnice českého jazyka pro 9. ročník základní 

školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií z hlediska didaktické vybavenosti 

a z hlediska srozumitelnosti výkladových textů v učebnici obsažených. Dále bude zjištěno, 

jak tato učebnice funguje v reálné školní edukaci, zda vybraným výkladovým textům žáci 

rozumějí a jaké vlastnosti textu případně způsobují jejich neporozumění. 

5. Cíle a metody 

Cílem diplomové práce je získání informací o fungování učebnice českého jazyka 

od nakladatelství Fraus v reálné výuce. Hlavní otázkou výzkumu je, zda je učebnice pro 

žáky přínosná a zda jsou výkladové pasáže v učebnici sestaveny s ohledem na jejich věk 

a stupeň mentální vyspělosti. Hlavním kritériem pro posouzení této přiměřenosti je 

jazyková obtížnost a srozumitelnost textů. Dalším důležitým cílem práce je pokus 

o stanovení charakteristik textu, které brání žákovskému porozumění. 

Pro dosažení těchto cíle budou provedeny následující kroky: 

1. Stanovení míry didaktické vybavenosti učebnice 

2. Stanovení míry obtížnosti textu učebnice 

3. Stanovení míry sémantické soudržnosti textu 

4. Lingvistická charakteristika výkladových textů 

5. Formulace předpokladů pro žákovské porozumění jednotlivým textům 

6. Sestavení testů na základě těchto předpokladů 

7. Testování žákovského porozumění 

8. Vyhodnocení testů 

9. Sestavení, zadání a vyhodnocení dotazníků pro žáky a učitele 

10. Pokus o stanovení charakteristik textu znesnadňujících porozumění 
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6. Charakteristika nakladatelství Fraus 

Nakladatelství Fraus existuje v České republice od roku 1991, kdy bylo založeno 

Ing. Jiřím Frausem. Dnes najdeme v nabídce tohoto nakladatelství přes 1 100 titulů, 

z nichž většina tvoří učebnice pro 1. a 2. stupeň základní školy a učebnice pro školy 

střední. Vedle učebnic, pracovních sešitů a metodických příruček pro učitele vydává 

nakladatelství Fraus také různé doplňkové materiály pro vyučování, slovníky 

a encyklopedie a knížky pro děti. Nakladatelství se od počátku specializuje na vydávání 

učebnic pro výuku cizích jazyků, učebnice pro ostatní předměty vydává od roku 2003. 

V roce 2007 vyvinulo toto nakladatelství první interaktivní multimediální elektronickou 

učebnici. Ročně představí nakladatelství Fraus přes 100 nových titulů, čímž se řadí mezi 

největší nakladatelství v České republice. Sídlo společnosti se nachází v Plzni, informační 

centra mohou zákazníci navštívit také v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, 

Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Ostravě, Praze, Ústní nad Labem a ve Zlíně (O NÁS, 

fraus.cz). 

Učebnice od nakladatelství Fraus patří mezi nejoblíbenější a nejpoužívanější 

učebnice na základních školách. Na základě jednoduchého výzkumu (viz příloha č. II), 

v rámci kterého bylo osloveno téměř 600 základních škol v České republice, bylo zjištěno, 

že nejčastěji používanou učebnicí ve výuce českého jazyka je právě učebnice 

od nakladatelství Fraus.  

7. Charakteristika učebnice Český jazyk 9 pro základní školy 

a víceletá gymnázia 

Učebnice Český jazyk 9 od nakladatelství Fraus patří do řady tzv. moderních 

učebnic. Podle webových stránek nakladatelství Fraus tyto učebnice zohledňují současné 

trendy ve výuce. „Mají atraktivní grafickou úpravu a kvalitní citlivě vybraný obrazový 

materiál, podporují vytváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků vymezených Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, věnují zvýšenou pozornost propojování 

a systemizaci jednotlivých poznatků, podporují samostatné získávání informací z různých 

zdrojů (odborných příruček, internetu, rejstříku v závěru učebnic), přinášejí práci s texty 

různého zaměření (audionahrávka umožňuje pracovat i s mluvenou podobou jazyka) 

a obsahují typy cvičení orientované na rozvoj logického uvažování, porovnávání 
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jednotlivých jevů a na řešení problémů.“ (ČESKÝ JAZYK, fraus.cz). Pro jednotlivé ročníky 

jsou v této řadě vydávány celé učebnicové komplety, které vždy tvoří učebnice, pracovní 

sešit, příručka pro učitele a audionahrávka. Učebnice existují také v elektronické 

interaktivní verzi a na webových stránkách nakladatelství jsou k nim k dispozici doplňkové 

materiály. 

Učebnice vyšla v roce 2006 a na základě schválení MŠMT ze dne 30. srpna 2006 

byla zařazena do seznamu učebnic pro základní/střední vzdělávání jako součást ucelené 

řady učebnic pro vzdělávací obor český jazyk a literatura pro 6. až 9. ročník. Autorkami 

jsou Zdeňka Krausová, Martina Pašková a Jana Vaňková. Rozsah učebnice je 136 stran. 

Učebnice českého jazyka od nakladatelství Fraus začíná obsahem a úvodním slovem 

či předmluvou pro žáky. Důležité informace pro žáky však najdeme ještě před obsahem, 

potisknuta je totiž už vnitřní strana obálky knihy. Najdeme tu jakýsi návod pro práci 

s učebnicí nazvaný Co kde v učebnici najdeš (viz příloha č. III). V úvodu knihy autoři 

formulují cíle výuky mateřského jazyka, žákům tak objasňují, proč se český jazyk vlastně 

učí, když tak mluví odmalička, a motivují je k učení. Dále jsou tu vysvětleny symboly, 

které jsou v knize použity. 

Učebnice českého jazyka bývají tradičně děleny na část mluvnickou a část slohovou 

(pokud slohovému učivu není vyhrazena samostatná učebnice). Obsah mluvnické části 

poté bývá dělen do oddílů kopírujících jednotlivé lingvistické disciplíny. Stejně je tomu 

i u učebnice Český jazyk 9, kterou tvoří následující oddíly:  

 slovní zásoba a význam slova, 

 nauka o tvoření slov, 

 tvarosloví, 

 skladba, 

 pravopis, 

 zvuková stránka jazyka, 

 obecné výklady o jazyce, 

 komunikace a sloh. 
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Jednotlivé oddíly či tematické celky obsahují různý počet kapitol, které mají 

jednotnou strukturu. Na konci oddílu je vždy zařazen speciální blok s názvem Hledání 

souvislostí, který posiluje hledání a nalézání vztahů mezi českým jazykem a jinými 

předměty a mezi českým jazykem a životem mimo školu. Různé komponenty knihy jsou 

graficky odlišeny. Už samotné strany jsou rozděleny čarou na část hlavní a lištu. Hlavní 

části vždy obsahují úvodní texty, určené pro práci s nimi, dále výkladové části učiva 

v podbarvených rámečcích a řadu úkolů, otázek a cvičení. Lišta má obvykle motivační 

charakter, zároveň plní také funkci orientační a řídící. Najdeme v ní logo tematického 

celku, doplňkové úkoly či úkoly a otázky k zamyšlení, poučky a zajímavosti. Důležitou 

součástí lišty jsou také piktogramy, označující úkoly pro chytré hlavy, poslechová cvičení, 

práci s folií, práci s internetem, práci ve skupinách a důležitá sdělení. V hlavní části strany 

i v lištách se objevují četné barevné fotografie a kreslené ilustrace. 

Na konci učebnice najdeme jmenný a věcný rejstřík a souhrn použité literatury. 

Podobně jako vnitřní strana přední obálky je potištěna i vnitřní strana obálky zadní. Autoři 

zde formulují klíčové kompetence rozvíjené touto učebnicí a očekávané výstupy pro 

příslušné části učebnice: 

„Učebnice Český jazyk pro 9. ročník odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání (schválená verze k 1. 9. 2005). Žákům pomáhá utvářet 

a postupně rozvíjet především kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů 

a kompetence k učení. 

Žáci musí formulovat své promluvy, naslouchat názorům a výkladům jiných, postupně 

se díky práci s učebnicí prohlubuje jejich schopnost pracovat s textem (i mluveným) 

a porozumět mu, učí se při řešení problémů a úkolů kooperovat s druhými. 

Při práci s učebnicí se žáci učí uplatňovat analogii, učí se zobecňovat, abstrahovat 

a porovnávat jednotlivé jevy, řeší problémy, osvojují si základní strategie učení v oblasti 

jazyka a komunikace. Učí se operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, 

s pomocí rejstříku učebnice, s odkazy na jazykové příručky a internet se učí vyhledávat 

informace. 

Další klíčové kompetence – kompetence sociální a personální, kompetence občanské 

a kompetence pracovní jsou rozvíjeny především díky mezipředmětovým vztahům na lištách 

a v oddílech Hledání souvislostí. 
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Očekávané výstupy jednotlivých tematických celků: 

Slovní zásoba a význam slova, nauka o tvoření slov 

Žák dokáže rozlišit a příklady v textu doložit nejdůležitější způsoby obohacování slovní 

zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznat přenesená pojmenování. Spisovně 

vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. Samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se SSČ a dalšími jazykovými příručkami. 

Tvarosloví 

Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci. 

Skladba 

Žák využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle 

komunikační situace. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě 

a v souvětí. Dokáže se orientovat i ve složitých souvětích. V písemném projevu zvládá 

pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí. 

Pravopis, zvuková stránka jazyka 

Žák umí aplikovat při tvorbě vlastního jazykového projevu zásady českého pravopisu 

a spisovné výslovnosti. 

Obecné výklady o jazyce 

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu. Orientuje se v jazykovědných 

disciplínách. Uvědomuje si důležitost jazykové kultury. Rozpoznává manipulativní 

komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. 

Komunikace a sloh 

Žák dokáže rozlišit spisovný a nespisovný projev a vhodně užít spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. Vhodně se zapojuje do diskuse, řídí 

ji a ve svých výstupech využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. V mluveném 

a psaném projevu vhodně užívá verbálních i nonverbálních komunikačních prostředků. 

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu 
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a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě vlastních dispozic 

a osobních zájmů. Komunikuje kultivovaně, výstižně volí vhodné jazykové prostředky.“  

(KRAUSOVÁ a kol., 2006) 

7.1 Didaktická vybavenost 

Didaktická vybavenost určité učebnice nám říká, do jaké míry plní tato učebnice 

požadované funkce a jestli je efektivní v edukačním procesu. Pro měření didaktické 

vybavenosti existuje analytický nástroj s názvem míra didaktické vybavenosti učebnice. 

Tento nástroj je založen na vyhodnocování rozsahu využití jednotlivých strukturních 

(verbálních a obrazových) komponentů, přičemž je toto vyhodnocování vyjádřeno pomocí 

kvantitativních koeficientů (PRŮCHA, 1998). 

V učebnici Český jazyk 9 od nakladatelství Fraus byl nejprve zjištěn a zaznamenán 

výskyt jednotlivých strukturních komponentů. Výskyt komponentů ilustrují následující 

tabulky, symbol + značí, že se daný komponent v učebnici vyskytuje, symbol – značí, 

že se zde daný komponent nevyskytuje. 

Tabulka č. 7: Aparát prezentace učiva – výskyt strukturních komponentů 

Verbální komponenty 

výkladový text prostý + 

výkladový text zpřehledněný (přehledové tabulky, schémata aj.) + 

shrnutí učiva k celému ročníku – 

shrnutí učiva k jednotlivým tématům (kapitoly, lekce) – 

shrnutí učiva k předchozímu ročníku – 

doplňující texty (dokumentační materiál, citace z pramenů, statistické 

tabulky aj.) 
+ 

poznámky a vysvětlivky – 

podtexty k vyobrazením + 

slovníčky pojmů, cizích slov aj. – 

Obrazové komponenty 

umělecká ilustrace + 

nauková ilustrace + 
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fotografie + 

mapy, plánky, grafy – 

obrazová prezentace barevná (použití barvy odlišné od barvy textu) + 

Tabulka č. 8: Aparát řídící učení – výskyt strukturních komponentů 

Verbální komponenty 

předmluva (úvod do předmětu, ročníku) + 

návod k práci s učebnicí + 

stimulace celková (podněty k zamyšlení, otázky před ročníkovým učivem) + 

stimulace detailní (v průběhu témat, lekcí) + 

odlišení úrovní učiva (základní – rozšiřující) + 

otázky a úkoly za lekcí, tématy + 

otázky a úkoly k celému ročníku (opakování) – 

otázky a úkoly k předchozímu ročníku (opakování) – 

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

náměty pro mimoškolní činnosti s využitím učiva + 

explicitní vyjádření cílů pro žáky + 

sebehodnocení pro žáky a jiné způsoby hodnocení učebních výsledků (testy) – 

výsledky úkolů a cvičení – 

odkazy na jiné zdroje informací (doporučená literatura) + 

Obrazové komponenty 

grafické symboly vyznačující určité části textu (poučky, pravidla, úkoly aj.) + 

užití zvláštní barvy pro určité části textu + 

užití zvláštního písma pro určité části textu + 

využití obálky (schémata, tabulky aj.) + 
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Tabulka č. 9: Aparát orientační – výskyt strukturních komponentů 

Verbální komponenty 

obsah učebnice + 

členění učebnice na tematické celky, kapitoly, lekce aj. + 

marginálie + 

rejstřík + 

Na základě zjištěných dat byly jako procentuální podíl počtu skutečně využitých 

komponentů z počtu možných komponentů vypočítány
9
: 

a) dílčí koeficienty didaktické vybavenosti:  

 koeficient využití aparátu prezentace učiva (E I) = 8 / 14 x 100 = 57,14 % 

 koeficient využití aparátu řídícího učení (E II) = 14 / 18 x 100 = 77,78 % 

 koeficient využití aparátu orientačního (E III) = 4 / 4 x 100 = 100 % 

 koeficient využití verbálních komponentů (E v) = 8 / 27 x 100 = 66,67 % 

 koeficient využití obrazových komponentů (E o) = 8 / 9 x 100 = 88,89 % 

b) celkový koeficient didaktické vybavenosti dané učebnice (E) = 26 / 36 x 100 = 

72,23 %. 

Z výsledků vidíme, že míra didaktické vybavenosti učebnice Český jazyk 9 je 

poměrně vysoká. Autoři učebnic maximálně využili možnosti repertoáru strukturních 

komponentů v aparátu orientačním. Vysoké je i využití strukturních komponentů v aparátu 

řídícím učení. Autorům bychom mohli pouze doporučit, zaměřit se také na opakování 

učiva, ať už předchozího ročníku na začátku učebnice, či současného ročníku na konci 

učebnice. A to jak formou shrnutí (aparát prezentace učiva), tak formou otázek a úkolů 

(aparát řídící učení). Tím by se zvýšil i koeficient využití verbálních komponentů, 

který je oproti koeficientu využití obrazových komponentů nízký. 

                                                 

9
 Postup pro výpočet didaktické vybavenosti učebnice, seznam strukturních komponentů a označení 

jednotlivých koeficientů převzato z PRŮCHA (1998, str. 141–143). 
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7.2 Charakteristika výkladových textů 

Funkci výkladových textů plní v učebnici Český jazyk 9 od nakladatelství Fraus 

poučení ve formě podtištěných rámečků. Obvykle se nejedná o souvislé texty. Nejčastěji 

jsou zde informace zpracovány ve formě jakýchsi zápisků či výčtů, které si žáci mohou 

snadno přepsat do sešitů. Hojně se v nich vyskytují odrážky či jiné formy číslování. Často 

je využito i zpracování tabulkového. 

Celkem obsahuje učebnice 64 výkladových rámečků. Nejčastěji se objevují 

na počátku každé kapitoly, a to obvykle za úvodním textem. Rámečky zaujímají zpravidla 

půl strany, výjimkou však nejsou ani rámečky přesahující celou jednu stranu nebo rámečky 

se třemi řádky. 

7.2.1 Plán textový 

7.2.1.1 Situativnost a intertextovost 

Situace, na kterou jsou vázány učební texty, je velmi konkrétně specifikována, jedná 

se buď o třídu, ve které probíhá vyučovací proces, nebo o situaci, kdy žák s učebnicí 

pracuje samostatně při domácích přípravách. Zejména v prvním případě hraje důležitou 

roli v této situaci učitel, jehož úkolem je žákovi učební text zprostředkovat. Z výkladových 

textů v učebnici Český jazyk 9 od nakladatelství Fraus je patrné, že autoři s touto 

učitelskou rolí počítají, jelikož jsou tyto texty často elipsovité až heslovité. Úplnost textu 

dodává učitelův výklad. 

Intertextualita se v psaných odborných textech projevuje především odkazováním 

na jiné články či publikace a na jiné autory. To však není případ našeho učebního textu. 

Projevy intertextuality jsou zde jiného rázu. Jednotlivé rámečky jsou tematicky a často 

i formálně propojeny s ostatními texty v dané kapitole, zejména pak s nadpisem a s úkoly 

a cvičeními pod textem. Častá je také provázanost s margináliemi v postranní liště. 

Tyto prvky intertextuality vidíme zřetelně například v rámečku na straně 14. Název 

kapitoly zní: Významové vztahy mezi slovy: synonyma, homonyma, antonyma; rámeček pak 
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obsahuje nadpis: Významové vztahy mezi slovy; a výčet „vztahů“: synonyma, homonyma, 

antonyma; a v postranní liště nakonec najdeme poznámku: homonymie = souzvučnost.
10

  

Výkladové texty v této učebnici však odkazují i na texty, které nejsou součástí 

učebnice. To je patrné především v některých margináliích, které žáky odkazují na různé 

jazykové příručky (Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Slovník cizích slov, 

Stručná mluvnice česká, Pravidla českého pravopisu apod.). Takové intertextové odkazy 

(např. Prostudujte si §22 SMČ o výslovnosti slov přejatých a připravte si pro ostatní 

spolužáky krátké shrnutí.
11

) mají především funkci řídící, odkazy mezi texty ve stejné 

kapitole pak funkci orientační.  

7.2.1.2 Intencionálnost a informativnost 

Záměrem autorů učebních textů je obohatit adresáty, tedy žáky, o určité informace, 

zprostředkovat jim poznání. K tomu jim primárně slouží výkladové texty s funkcí asertivní, 

sekundárně pak i úkoly a cvičení s funkcí direktivní. Náš výzkum se ovšem týká pouze 

textů výkladových, které z hlediska komunikačních funkcí obsahují výpovědi s funkcí 

asertivní. Záměr autorů je zde ovlivněn komunikační situací (viz výše), jejich cílem je 

proto spíše než podat úplné a vyčerpávající informace, což je typické pro odborný text, 

předložit jejich shrnutí. Tím je velmi ovlivněna forma výkladových textů. Samotná forma 

rámečku evokuje nějaký souhrn či přehled. Nasvědčují tomu i eliptické a heslovité 

výpovědi. 

Pokud vycházíme z toho, že text, který je informativní – splňuje tedy jedno z kritérií 

textuality – přináší adresátovi nové a neočekávané informace, pak jsou výkladové texty 

v rámečcích z hlediska informativnosti poněkud rozporuplné. Rozporuplnost je zde 

způsobena celkovou koncepcí výkladu učiva ve vyučovacím předmětu český jazyk. Ta je 

založena na tzv. aktivním spirálovitém opakování. V deváté třídě už žáci, pro které je 

analyzovaná učebnice určena, leccos znají. Ve výběru informací jsou tudíž autoři 

limitováni, neměli by opakovat informace známé žákům z předchozích ročníků. Autoři 

učebnice Český jazyk 9 se tuto zásadu snaží respektovat, proto nevysvětlují některé 

                                                 

10
 Zde autoři učebnice nereflektují rozdíl mezi významovým vztahem mezi slovy a slovy, která mezi sebou 

tento vztah mají (synonymie vs. synonyma). Terminologické nepřesnosti, podobně jako typografické 

a jiné chyby, které se v učebnici vyskytují, však nejsou tématem naší práce. 

11
 Str. 88, rámeček s názvem Hlavní zásady spisovné výslovnosti. 
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termíny a vynechávají určité poučky a jiné informace. A právě zde vzniká zmíněný rozpor. 

Předpoklad autorů je, že žáci učivo znají, žáci však obvykle poměrně rychle zapomínají. 

Nevysvětlené termíny či chybějící informace poté brání jejich porozumění.
12

 

Neúplností informací je charakteristický například rámeček na straně 17 s názvem 

Rozvrstvení slovní zásoby:  

Rozvrstvení slovní zásoby 

Podle slohového příznaku: 

 Odborné názvy – termíny – jednoznačně vymezené pojmy, jejich soubor 

nazýváme terminologie. 

Obrázek č. 2: Neúplnost výkladového textu 

V postranní liště sice najdeme otázku: Která další slova patří do skupiny ve slovní 

zásobě vymezené podle slohového příznaku?, díky její nejasné formulaci a zřejmě i díky 

zapomnětlivosti však žáci bez pomoci učitele ve většině případů nebudou schopni 

odpovědět, další skupiny příznakových slov neuvedou a výsledná informace pro ně bude 

taková, že slova vymezená ve slovní zásobě podle slohového příznaku jsou pouze odborné 

názvy. 

Jasná poučka chybí například v rámečku Přechodníky v oddíle Tvarosloví (str. 38). 

Zde se žáci dozvídají, že přechodníky vyjadřují číslo, relativní (ve vztahu k jinému ději) 

čas, slovesný rod, vid a jmenný rod. Autoři jim však už nesdělí, co to přechodníky 

jsou a k čemu slouží.  

7.2.1.3 Kompozice textu, koheze a koherence 

Nutnými vlastnostmi kvalitního učebního textu je přesnost, jasnost, zřetelnost, 

přehlednost a jednoznačnost předávané informace. Přehlednosti, zřetelnosti a jasnosti textu 

velmi napomáhá jeho výstavba, ať už v horizontální či vertikální linii. Důležité je, 

aby jednotlivé kapitoly, různé texty v nich i jednotlivé odstavce byly monotematické. 

Tak tomu je i v analyzovaných rámečcích. Téma rámečku se obvykle stává jeho názvem, 

                                                 

12
 O chybějícím vysvětlení u některých termínů, pojednáme v rámci kapitoly 7.2.3 – plán lexikální. 
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který je od zbytku textu oddělen tmavším podtiskem. Některé rámečky však název / nadpis 

neobsahují, jejich téma pak udává první věta či poučka textu.   

Na prvním místě ve vlastním textu bývá poučka zprostředkovávající definici 

konkrétního jazykového jevu. Dále jsou formou výčtu charakterizovány typické rysy 

tohoto jevu a často i jeho různé druhy (např.: slovo – slovo nadřazené, podřazené, slova 

souřadná; slovní zásoba – slovní zásoba aktivní, pasivní; předložky – vlastní, nevlastní; 

spojky souřadicí, podřadicí).  Jindy nechává vzniknout výčet už samotný nadpis rámečku: 

Významové vztahy mezi slovy; Stavební části slova (morfémy); Druhy podstatných jmen; 

Mluvnické kategorie jmen; Věty podle postoje mluvčího; Obecné zásady pro psaní velkých 

písmen u vlastních jmen a názvů; Funkční styly. Jednotlivé body takovýchto výčtů jsou 

poté opět doplněny poučkou či typickými rysy a příklady v graficky zvýrazněné formě 

(nejčastěji odrážky).  

Některé texty vedle jednovětých pouček a výčtů obsahují i delší výkladové pasáže. 

I ty jsou výrazně členěny v krátké odstavce obsahující často pouze jednu větu, resp. souvětí 

(např. rámeček na str. 48): 

Věta a výpověď 

Každou myšlenku, oznámení, vzkaz, rozkaz, varování apod., které proneseme v konkrétní 

komunikativní situaci, nazýváme výpověď. 

Konkrétní komunikativní situací rozumíme výsek skutečnosti v určitém konkrétním čase 

a prostoru, za přítomnosti určitého počtu lidí, v určitém známém či neznámém prostředí. 

V těchto neopakovatelných a jedinečných komunikativních situacích se dorozumíváme. 

Nejmenší jednotkou komunikace je výpověď, tedy útvar řeči. Výpovědí může být 

např. jedno slovo… 

Obrázek č. 3: Členění souvislého výkladového textu 

Takové členění není typické pro jiné typy odborných textů, jeho účelem je žákům učivo 

zpřehlednit, usnadnit jim porozumění a naučení.  

Výše uvedený rámeček nám může být podkladem i pro ilustraci prostředků 

koherence. Ta je založena především na opakování plnovýznamových slov, nejčastěji 

termínů. Tematické posloupnosti jsou dobře vidět pouze v odstavcích, které obsahují více 

než jednu výpověď. Těch ovšem ve výkladových textech učebnice není mnoho – první 

vícevětý odstavec najdeme na straně 41 – obsahuje 3 věty a je zde užito jak návazné 
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tematizace rématu, tak posloupnosti s průběžným tématem, tedy typů pro porozumění 

nejjednodušších. Tyto dva typy tematických posloupností jsou ve výkladových rámečcích 

zastoupeny rovnoměrně. Jednotlivé odstavce pak začínají spíše ostře, bez výrazových 

prostředků, které by jasně navazovaly na předchozí výpověď. Přesto jsou texty díky 

opakování termínů a myšlenkové provázanosti vysoce sémanticky soudržné. 

Jako mezivětné konektory se vedle opakovaných plnovýznamových slov často 

uplatňují ukazovací zájmena (takový, tento), osobní zájmena a velmi často i částice tedy 

a např.  

7.2.2 Plán syntaktický 

Syntaktická rovina výkladových rámečků v učebnici Český jazyk 9 je velmi 

rozmanitá. Nejfrekventovaněji jsou zde zastoupeny větné ekvivalenty (více než 200), 

následují jednoduché věty rozvité (téměř 200). Ani počet souvětí však není výrazně nižší 

(cca 140). Poměr souvětí souřadných a podřadných je vyrovnaný. Charakteristickou 

vlastností vět jednoduchých i souvětí je elidování sponového slovesa být (v případě souvětí 

pouze v první větě). Sponové sloveso si můžeme domyslet na základě pomlčky (např. 

Synonyma – slova mající různou podobu, ale stejný (nebo podobný) význam.) 

Repertoár spojovacích výrazů je poměrně chudý. V podřadném souvětí výrazně 

dominuje vztažné zájmeno který, ojediněle najdeme také jiná vztažná zájmena uvozující 

vedlejší větu přívlastkovou (jehož, co). Jiné typy vedlejších vět se v textech téměř 

neobjevují (5x věta podmínková, 3x věta způsobová, 3x věta účelová a 2x věta příčinná). 

Souvětí souřadná jsou nejčastěji slučovací, asyndetická. Méně časté je souvětí odporovací 

se spojkou ale a vylučovací se spojkou nebo. 

Souvětí jsou nejčastěji složena ze dvou vět, méně často ze tří, ojediněle pak ze čtyř 

či z pěti. Délka souvětí zde však není dána složitostí větných vztahů, ale kladením 

souřadných vět za sebe. Pro učební texty je tato tendence typická. Autoři za sebe kladou 

potencionálně samostatné věty a oddělují je čárkami. Chtějí tak zabránit tomu, aby byl text 

příliš rozsegmentovaný, úsečný. Takové souvětí najdeme například na straně 66: Vedlejší 

věta přívlastková – vyjadřuje přívlastek podstatného jména v řídící větě, závisí vždy 

na podstatném jméně věty řídící, stojí zpravidla hned za podstatným jménem, jež rozvíjí, 

a proto bývá často vložena do věty hlavní, ptáme se na ni stejně jako na přívlastek, bývá 
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uvozena vztažnými zájmeny který, jenž, vztažnými příslovci kde, kdy, kam a spojkami 

podřadicími aby, že. 

Jediný obtížnější prvek syntaktické roviny výkladových rámečků je syntaktická 

kondenzace, která se v nich však vyskytuje minimálně. Kondenzátorem těchto konstrukcí 

je výhradně adjektivum (mající, nesoucí, znějící, vzniklý, zabývající se, pojednávající), 

čemuž nasvědčuje i nejčastěji používaný typ vedlejší věty – vedlejší věta přívlastková.  

7.2.3 Plán lexikální 

Po lexikální stránce odpovídají učební texty v rámečcích parametrům stylu 

odborného. Objevují se tu výrazy výhradně spisovné, důležitým rysem je poté výskyt 

odborných výrazů. Terminologie je zpravidla česká, cizí termíny najdeme v případě, že pro 

daný jev neexistuje (jednoslovný) český ekvivalent (synonyma, homonyma, antonyma; 

abstraktní, konkrétní; ortoepie, logopedie), nebo jsou uvedeny vedle termínů českých 

(1. stupeň – pozitiv, 2. stupeň – komparativ, 3. stupeň – superlativ; jazykověda – 

lingvistika; mluvnice – gramatika). Termíny jsou obvykle tématem rámečku či některého 

z jeho odstavců. Jsou tedy v textu vysvětleny, zpravidla poučkou či delším poučením 

a příkladem. Příklady napomáhají porozumění jinak často abstraktním poučkám. Pokud 

konkrétní příklad chybí, může být text pro žáka nesrozumitelný, například v případě 

slovního a mluvnického významu slova: 

Slovo je skupina hlásek, které tvoří celek a mají svůj význam:  

 slovní (věcný, obsahový, lexikální) – význam, který má slovo samo o sobě 

 mluvnický (gramatický) – ve spojení s jinými slovy, vyjadřuje různé mluvnické 

kategorie 

Porozumění komplikují také termíny, které v textu vysvětleny nejsou (slovní 

jednotka, pád předložkový, pád prostý, relativní čas, mluvnicky závislý, mluvnicky 

začleněný, hláska znělá, hláska neznělá, esperanto, piktogram, jmenné a slovesně jmenné 

vyjadřování, dějové sloveso, podstatné jméno slovesné). 

Nesrozumitelnost mohou způsobovat také jiná slova, která žákům nejsou známá. 

Jsou to především slova neužívané v běžné mluvě, slova řídká, cizí, někdy knižní (slanečci, 

konvenční, frekventovaný, formování, konfrontace, aktivizace, pointa, totožný, dílčí, 

povšechný, duchaplný, neotřelý, zušlechťování, ustrnutí, usměrňování apod.). 
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7.2.4 Plán grafický 

Grafická rovina výkladových rámečků je plně podřízena didaktické, a to zejména 

řídící funkci. Užito je pouze jedné barvy v několika odstínech, díky tomu není text křiklavý 

a rušivý a plní svou funkci. Rámečky jsou podbarveny světle oranžovou barvou, text v nich 

je psán černě. Nadpisy rámečků jsou poté podtištěny tmavě oranžovou a text je bílý. 

Zvýrazněny jsou nejdůležitější termíny, a to tučným buď oranžovým, nebo černým 

písmem. Příklady a příkladové věty jsou psány kurzívou – to však není dodrženo všude, 

což je ke škodě autorům. Časté jsou výše zmíněné výčty, které mají různé grafické formy. 

Prázdné plochy vzniklé díky těmto graficky uspořádaným výčtům dělají text pro žáky 

přitažlivější. 

7.2.5 Obtížnost textu 

Pro zjišťování obtížnosti textu učebnic existuje řada metod a technik. Jejich přehled 

uvádí například J. PRŮCHA (1984). Pro vyhodnocení obtížnosti výkladových textů 

v učebnici Český jazyk 9 byla vybrána komplexní míra obtížnosti, zvaná míra (T). 

Tato metoda zkoumá nejen kvantitativní (počty slov, počty vět), ale i kvalitativní 

(sémantické) charakteristiky textů. Míra (T) vychází z německé metody 

Textkompliziertheit (složitost textu), jejíž autorkou je německá výzkumná pracovnice  

Käte Nestlerová. Tato metoda byla později modifikována autory Průchou a Pluskalem 

na míru (T). 

Obtížnost učebního textu způsobují podle míry (T) dva faktory: syntaktická 

a sémantická struktura textu. Pro syntaktickou obtížnost textu je rozhodující průměrná 

délka vět a průměrná délka větných úseků. Sémantická obtížnost je určována tím, 

jaké druhy pojmů a v jakých proporcích jsou v textu zastoupeny (PRŮCHA, 1998). 

7.2.5.1 Popis jednotlivých kroků analýzy
13

 

1. Výběr textových vzorků  

 Ze zkoumaného textu se vybere pět vzorků, každý o rozsahu 200 slov (jelikož 

se dvousté slovo obvykle nekryje s koncem věty, dopočítá se vzorek 

                                                 

13
 Převzato z PRŮCHA (1998, str. 135–140). 
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až k nejbližšímu konci věty). Za slovo se považuje jakýkoli slovní, číselný 

nebo symbolický výraz (včetně zkratek a značek). Vzorky by měly rovnoměrně 

pokrývat různé části (témata) učebnice. Jednotlivý vzorek musí tvořit souvislý text.  

 V každém vzorku se dále stanoví počet vět.  

 Vypočte se celkový počet slov (∑N) a celkový počet vět (∑V). 

2. Výpočet syntaktické obtížnosti 

 Nejprve se vypočte průměrná délka věty (V) podle vzorce V = ∑N / ∑V. 

 Dále se v každém vzorku zjistí počet sloves v určitém tvaru. Na základě celkového 

počtu sloves v daném souboru (∑U) se vypočte průměrná délka větných úseků (U) 

podle vzorce U = ∑N / ∑U. 

 Syntaktická obtížnost textu (Ts) se vypočte podle vzorce Ts = 0,1 x V x U. 

3. Výpočet sémantické obtížnosti 

 V každém vzorku se zjistí počet podstatných jmen (pojmů P), počet odborných 

pojmů (P2), počet faktografických pojmů (P3), počet číselných údajů (P4) a počet 

opakujících se pojmů (P5). 

 Dále se stanoví počet běžných pojmů (P1), tj. všechny pojmy, které nepatří 

do kategorie P2 až P4.  

 Stanoví se celkový počet pojmů (∑P), celkový počet běžných pojmů (∑P1), celkový 

počet odborných pojmů (∑P2), celkový počet faktografických pojmů (∑P3), 

celkový počet číselných údajů (∑P4) a celkový počet opakujících se pojmů (∑P5). 

 Sémantická obtížnost textu se vypočte podle vzorce  

Tp = 100 x ∑P / ∑N x (∑P1 + 3∑P2 + 2∑P3 + 2∑P4 + ∑P5) / ∑N 

4. Výpočet celkové obtížnosti textu se provede podle vzorce T = Ts + Tp 

5. Vypočtou se koeficienty hustoty odborné informace (i, h) podle vzorců 

 i = 100 x (∑P2 + ∑P3 + ∑P4) / ∑N  h = 100 x (∑P2 + ∑P3 + ∑P4) / ∑P 
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 Koeficienty jsou vyjádřeny v procentech a vyjadřují proporci odborných pojmů 

v celkovém počtu slov (i) a proporci odborných pojmů v celkovém počtu pojmů 

(h). 

7.2.5.2 Výpočet obtížnosti textu podle míry (T) 

V učebnici Český jazyk 9 bylo stanoveno 5 vzorků. Výběr těchto vzorků byl značně 

problematický, jelikož výkladové texty v učebnici obvykle nemají, jak bylo řečeno výše, 

formu souvislých textů a nenaplňují ani předepsaný počet slov. Proto byly vybrány tři texty 

z oddílu Skladba, jeden text z oddílu Pravopis a jeden text z oddílu Obecné výklady 

o jazyce. Texty tudíž rovnoměrně nepokrývají různá témata učebnice.  

1. vzorek: Oddíl Skladba; kapitola 2. Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty; 

souvislý výkladový text s názvem Věta a výpověď; str. 48–49  

 202 slov, 20 vět, 34 sloves 

 59 pojmů, 25 běžných pojmů, 34 odborných pojmů, 0 faktografických pojmů, 0 

číselných údajů, 14 opakovaných pojmů 

2. vzorek: Oddíl Skladba; kapitola 2. Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty; 

souvislý výkladový text s názvem Tvoření věty a souvětí; str. 53 

 198 slov, 18 vět, 34 sloves 

 59 pojmů, 31 běžných pojmů, 28 odborných pojmů, 0 faktografických pojmů, 0 

číselných údajů, 39 opakovaných pojmů 

3. vzorek: Oddíl Skladba; kapitola 6. Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět; 

nesouvislý výkladový text s názvem Druhy vedlejších vět (výklad obsahuje výčet druhů 

vedlejších vět a jejich popis); str. 66 

 220 slov, 9 vět, 29 sloves 

 51 pojmů, 12 běžných pojmů, 39 odborných pojmů, 0 faktografických pojmů, 0 

číselných údajů, 27 opakovaných pojmů 

4. vzorek: Oddíl Pravopis; kapitola 2. Vlastní jména; nesouvislý výkladový text s názvem 

Obecné zásady pro psaní velkých písmen u vlastních jmen a názvů (výklad má formu 
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zápisků s odrážkami a číslováním pomocí číslic a písmen; obsahuje výčet případů, 

kdy se píše velké písmeno); str. 84 

 206 slov, 8 vět, 11 sloves 

 76 pojmů, 27 běžných pojmů, 43 odborných pojmů, 6 faktografických pojmů, 0 

číselných údajů, 36 opakovaných pojmů 

5. vzorek: Oddíl Obecné výklady o jazyce; kapitola 2. Opakujme si: slovanské jazyky, 

vývoj jazyka, útvary českého jazyka; souvislý výkladový text s názvem Útvary národního 

jazyka; str. 96 

 203 slov, 15 vět, 23 sloves 

 67 pojmů, 19 běžných pojmů, 42 odborných pojmů, 6 faktografických pojmů, 0 

číselných údajů, 31 opakovaných pojmů 

Na základě zjištěných údajů o počtu slov, vět a sloves v jednotlivých vzorcích byly 

stanoveny celkové počty slov (∑N = 1029), vět (∑V = 70) a sloves (∑U = 131). Průměrná 

délka věty je tudíž 14,7 slova a průměrná délka větných úseků je 7,85 slova. Syntaktická 

obtížnost textu v učebnici Český jazyk 9 je 11,54. 

Celkový počet pojmů ve vybraných vzorcích je 312, z toho je 114 pojmů běžných, 186 

pojmů odborných a 12 pojmů faktografických. 147 pojmů se v těchto vzorcích opakuje. 

Z těchto dat byla vypočítána sémantická obtížnost učebnice, která činí 24,6. 

Celková obtížnost učebnice Český jazyk 9 je tudíž 36,14. Koeficient hustoty odborné 

informace v celkovém počtu slov (i) je 19,2 % a koeficient hustoty odborné informace 

v celkovém počtu pojmů (h) je 63,5 %. 

7.2.5.3 Interpretace výsledků analýzy 

Pro objektivní zhodnocení dané učebnice z hlediska její obtížnosti je vhodné 

výsledky analýzy srovnat s dříve stanovenými normami. Doporučené maximální hodnoty 

obtížnosti pro české učebnice stanovil J. PRŮCHA (1989). Při stanovení norem vycházel 

z výzkumu československých učebnic, v rámci kterého byla nejmenší zjištěná hodnota 

obtížnosti v učebnicích pro 4. ročník 22,0. Tato hodnota podle Průchy odráží přiměřené 

vlastnosti textu učebnice pro daný ročník, proto byla zvolena jako výchozí. Každý 

následující ročník poté znamená 10 % přírůstek obtížnosti. 
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Tabulka č. 10: Normy obtížnosti textu učebnic (Průcha, 1989)
14

 

Ročník Doporučené maximální hodnoty obtížnosti T 

4. 22,0 

5. 24,2 

6. 26,6 

7. 29,3 

8. 32,2 

9. 35,4 

 

Ze srovnání výsledků naší analýzy s normou pro 9. ročník plyne, že autoři učebnice 

Český jazyk 9 v podstatě respektují požadavek přiměřenosti kognitivním schopnostem 

žáků. Míra obtížnosti textu v této učebnici překračuje doporučenou maximální hodnotu 

pouze o 2 %. Přesto by bylo vhodné snížit v této učebnici počet odborných pojmů, 

které tvoří přes 60 % všech pojmů. 

7.2.6 Sémantická soudržnost 

Srozumitelnost učebního či jiného textu významně zvyšuje stupeň jeho sémantické 

koherence (viz kap. 2.2). Podobně jako obtížnost textu se dá i stupeň sémantické koherence 

zjistit kvantitativní metodou, již navrhl sovětský výzkumník E. F. Skorochoďko 

a pro české prostředí modifikoval J. PRŮCHA (1998).  Oba chápou sémantickou koherenci 

jako „vztah mezi dvěma nebo více větami, které mají alespoň jeden shodný sémantický 

komponent“ (PRŮCHA, 1998, str. 75). Pro posouzení sémantické koherence byl stanoven 

vzorec, podle kterého se vypočítá koeficient sémantické koherence (S). Rozhodující 

charakteristikou pro tento koeficient je počet dvojic vět, které mezi sebou mají 

sémantickou vazbu (p), a celkový počet vět v textu (z). 

S = 2p / z (z – 1) 

Tento vzorec byl použit na tři delší souvislé výkladové texty z učebnice Český 

jazyk 9 (ostatní texty v učebnici jsou buď nesouvislé, nebo příliš krátké). Použity byly 

                                                 

14
 Doporučená maximální hodnota obtížnosti textu učebnic pro 9. ročník byla dopočítána. 
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texty, na základě kterých byla vypočítána obtížnost textu v této učebnici (vzorek č. 1, 2 

a 5). Tentokrát se ovšem jednalo o úplné texty (jejich délka nebyla omezena počtem 200 

slov). V každém textu byl nejprve stanoven počet vět
15

 a dále počet dvojic vět 

se sémantickou vazbou. Kritériem pro stanovení sémantické vazby byly shodné odborné 

pojmy. 

1. vzorek: Oddíl Skladba; kapitola 2. Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty; 

Věta a výpověď; str. 48–49  

 19 vět, 84 dvojic vět se sémantickou vazbou 

 koeficient sémantické koherence = 0,49 

2. vzorek: Oddíl Skladba; kapitola 2. Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty; 

Tvoření věty a souvětí; str. 53 

 14 vět, 45 dvojic vět se sémantickou vazbou 

 koeficient sémantické koherence = 0,49 

5. vzorek: Oddíl Obecné výklady o jazyce; kapitola 2. Opakujme si: slovanské jazyky, 

vývoj jazyka, útvary českého jazyka; Útvary národního jazyka; str. 96 

 12 vět, 21 dvojic vět se sémantickou vazbou 

 koeficient sémantické koherence = 0,31 

Hodnota sémantické koherence textu je v učebnici Český jazyk 9 poměrně vysoká. 

Soudíme tak na základě hodnot naměřených v 80. letech minulého století J. Průchou 

(1984). Autor analyzoval dva náhodně vybrané úseky učiva z učebnic dějepisu 

a přírodopisu pro sedmý ročník, přičemž koeficienty sémantické koherence stanovil 

na hodnotu 0,11 a 0,35. V našem případě je stupeň sémantické koherence (s výjimkou 

vzorku č. 5) o mnoho vyšší. Vysoká hodnota koeficientu sémantické koherence odpovídá 

nízké (přiměřené) obtížnosti textu v této učebnici. 

                                                 

15
 Do celkového počtu vět nebyly započítány věty sloužící pouze jako příklady. 



68 

 

7.2.7 Srozumitelnost a akceptabilita 

Z analýzy jednotlivých jazykových rovin výkladových textů i z výpočtů míry jejich 

obtížnosti a sémantické soudržnosti plyne, že jsou texty v učebnici žákům vcelku 

přiměřené. Srozumitelnosti textů napomáhá především členění textu na krátké odstavce 

a výčty, opakování plnovýznamových slov, díky němuž je zajištěna koherence, a grafické 

prvky. Domníváme se, že nevětné a eliptické výpovědi porozumění nebrání, jelikož jsou 

žáci zvyklí si touto formou zpracovávat zápisky do sešitů. Naopak tyto typy výpovědí činí 

texty pro žáky pravděpodobně přístupnějšími, neboť dlouhé, nečlenité texty 

jsou pro ně na první pohled odpuzující. Přesto tu nalezneme jevy, které srozumitelnost 

teoreticky snižují, a to na rovině syntaktické a lexikální. Jsou jimi syntaktické kondenzace, 

nevysvětlené termíny a řídká slova. Porozumění navíc pravděpodobně brání i abstraktní 

poučky bez konkrétních příkladů. 

7.2.8 Testování porozumění 

Na základě výše zmíněných předpokladů byly sestaveny testy, jejichž úkolem bylo 

zjistit, jakým způsobem hodnotí žáci jednotlivé (vybrané) výkladové texty a zda jim 

rozumějí. Testy byly zadány ve třídě, kterou navštěvuje 19 žáků. První „testovací“ den 

(rámečky A–D) bylo přítomno 14 žáků, druhý den (rámečky E–L) 15 žáků a třetí den 

(rámečky M–Q) 17 žáků. Odpovědi žáků byly zaznamenány do tabulky, která je součástí 

přílohy č. VII. Zjištěné výsledky, týkající se porozumění jednotlivým výkladovým textům, 

pak přináší tato kapitola. 
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Testy k jednotlivým výkladovým textům 

Rámeček A: Slovo a sousloví (str. 7) 

 

1. Rozumíš tomu, co je to slovní význam a mluvnický význam? Pokus se uvést příklad. 

2. Uveď vlastními slovy, co je to sousloví. 

3. Zdá se ti text celkově srozumitelný? Obsahuje nějaká slova, věty či části, 

kterým nerozumíš? Pokud ano, uveď jaké. 

Předpoklad: Žáci nepochopí rozdíl mezi slovním a mluvnickým významem slova, 

tyto poučky pro ně budou nesrozumitelné, jelikož součástí poučky nejsou příklady 

a samotná poučka je velice abstraktní. Domníváme se, že žádný žák neuvede příklad slova, 

na kterém by demonstroval jeho slovní a mluvnický význam.  

Definovat sousloví vlastními slovy bude pro žáky těžké, poučka je za prvé příliš 

dlouhá, za druhé obsahuje kondenzátor a za třetí se v ní vyskytuje termín, který není 

vysvětlen (slovní jednotka).  

Zjištění: Rozdíl mezi slovním a mluvnickým významem slova většina žáků nepochopila, 

někteří se domnívají, že slovní význam je to, co se řekne, a mluvnický to, co se napíše. 

Jiní si definici mluvnického významu spojili s polysémií (mluvnický význam je význam 

přenesený). Jeden z žáků překvapivě uvedl příklad slova klobouk, u něhož správně určil 

slovní i mluvnický význam. Náš předpoklad, že ani jeden z žáků nedokáže příklad uvést, 

se tedy nevyplnil.  



70 

 

Druhou otázku většina žáků správně nezodpověděla, jelikož uvedla, že je to spojení 

slov. Důvodem této neúplné odpovědi může být buď to, že žáci nedočetli poučku dokonce, 

nebo její druhé části (má význam jedné slovní jednotky) neporozuměli. Zde se přikláníme 

spíše k druhé možnosti. Neporozumění tedy bylo způsobeno tím, že autoři použili termín 

slovní jednotka, který není žákům jasný. 

Celkově označili žáci text jako srozumitelný (přesto, že poučkám u slovního 

a mluvnického významu slova očividně neporozuměli). Jen jeden žák uvedl, 

že by nerozuměl poučkám u slov nadřazených, podřazených a souřadných, pokud by u 

nich nebyly uvedeny příklady. Tato připomínka potvrzuje naši domněnku, že abstraktní 

poučky bez konkrétních příkladů budou žáci chápat těžko. 

Rámeček B: Stavební části slova (str. 20) 

 

1. Uveď vlastními slovy, co je to kořen.  

2. U slova škola označ kořen. 

3. Zdá se ti text celkově srozumitelný? Obsahuje nějaká slova, věty či části, 

kterým nerozumíš? Pokud ano, uveď jaké. 

Předpoklad: Poučku o kořeni si žáci nedovedou převést do vlastní řeči, jelikož nebudou 

rozumět termínu nositel věcného významu. Pravděpodobně si z celé poučky vyberou pouze 

poslední část (společný všem slovům příbuzným), jež jim bude jasná (termín slova 

příbuzná znají z předchozích ročníků). Přestože pro ně bude poučka o kořeni spíše 

nesrozumitelná, díky příkladu, který je za ní uveden, podstatu kořenu slova pochopí 

a u slova škola určí kořen správně. 

Zjištění: Kořen označila většina žáků za společnou část slova (ne slov příbuzných). Jeden 

z žáků uvedl, že kořen je společná část slov příbuzných a je dále nečlenitelný. O nositeli 

věcného významu se však nezmínil. Tyto odpovědi jsou pravděpodobně způsobeny tím, 

že žáci nerozumějí použitým termínům. To potvrzuje i to, že u druhé otázky polovina žáků 
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uvedla, že nerozumí sousloví nositel věcného významu. Žákům však očividně není jasný 

ani pojem slova příbuzná, který by měli znát z předchozích ročníků. Kořen slova škola 

určila většina žáků správně. 

Rámeček C: Mluvnické kategorie jmen (str. 29) 

 

1. Uveď vlastními slovy, co je pád předložkový a pád prostý. 

2. Zdá se ti text celkově srozumitelný? Obsahuje nějaká slova, věty či části, 

kterým nerozumíš? Pokud ano, uveď jaké. 

Předpoklad: Jelikož autoři použili pro vysvětlení rozdílu mezi pádem prostým a pádem 

předložkovým pouze příkladů, domníváme se, že žákům nebude jasná podstata rozlišení. 

Text pro ně jinak bude srozumitelný, jelikož obsahuje mnoho jevů, které už znají, a je 

přehledně strukturovaný. Problém by mohl nastat pouze s některými nejasnými slovy – 

totožný, slanečci. 
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Zjištění: Téměř všichni žáci správně uvedli, že v předložkovém pádě je na rozdíl od pádu 

prostého použita předložka, někteří dokonce uvedli i příklady. Náš předpoklad, že samotné 

příklady bez poučky pro pochopení podstaty rozdílu mezi pádem prostým a předložkovým 

stačit nebudou, se tedy nenaplnil. Z toho můžeme vysoudit, že příklady bez poučky 

jsou na rozdíl od pouček bez příkladů pro žáky mnohem pochopitelnější. 

Celkově se text zdá žákům srozumitelný, přesto uvedli několik slov, kterým nerozumějí – 

totožný, skot, slanečci, pult, ukazatele. 

Rámeček D: Zájmena (str. 34) 

 

1. Jak rozumíš textu za druhou odrážkou (ostatní zájmena skloňujeme…)? Podle jakého 

vzoru bys skloňoval/a například slovo kdo? 

Předpoklad: Až na první poučku je celý rámeček velmi stručný, přináší obecné poučky, 

o kterých se domníváme, že je žáci nebudou schopni aplikovat v praxi. Na tomto rámečku 

je patrné, že autoři učebnice počítají s výkladem učitele, bez něj totiž žáci tento výkladový 

text nepochopí. 

Zjištění: Ani jeden z žáků neuvedl správně vzor pro skloňování zájmena kdo. Někteří 

se domnívají, že je nesklonné, jiní napsali, že nevědí. Náš předpoklad tudíž platí. 
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Rámeček E: Přechodníky (str. 38) 

 

1. Jak chápeš sousloví relativní čas?  

2. Jaký je rozdíl mezi přechodníkem přítomným a minulým?  

3. Jak bys vytvořil/a přechodník rodu mužského například od slovesa napodobovat? 

4. Zdá se ti text celkově srozumitelný? Obsahuje nějaká slova, věty či části, 

kterým nerozumíš? Pokud ano, uveď jaké. 

Předpoklad: Přestože je v rámečku slovo relativní v závorce vysvětleno, domníváme se, 

že to pro žáky nebude dostačující. Text bude pro žáky celkově obtížný, a to především 

po stránce obsahové. Rozdíl mezi přechodníky se jim bude vysvětlovat těžko a správný 

tvar přechodníku od slovesa napodobovat většina žáků nevytvoří. 

Zjištění: Při testování se potvrdilo, že slovo relativní je žákům nejasné. Naopak poučkám 

vysvětlujícím rozdíl mezi přechodníkem přítomným a budoucím žáci očividně porozuměli, 

nejen že vlastními slovy uvedli podstatu rozdílu, ale dokázali vytvořit i správný tvar 

přechodníku. Přesto hodnotila většina žáků text jako nesrozumitelný, nejčastěji žáci 

uváděli, že nerozumějí slovu přechodník. To potvrzuje naši domněnku, že text bude 

pro žáky obtížný spíše po stránce obsahové. 
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Rámeček F: Příslovce (str. 41) 

 

1. Zdá se ti text celkově srozumitelný? Obsahuje nějaká slova, věty či části, 

kterým nerozumíš? Pokud ano, uveď jaké. 

Předpoklad: Text se žákům bude zdát srozumitelný. S učivem o příslovcích se už setkali 

v předchozích ročnících a text je navíc přehledně strukturovaný (především výčet druhů 

příslovcí). Potíže bude činit poučení o vzniku příslovcí, zejména pak druhá věta (Vznikla 

také ustrnutím prostého pádu…). Domníváme se, že žáci nebudou rozumět slovu ustrnutí, 

které je navíc spojeno s termínem, který jim také nemusí být úplně jasný.  

Zjištění: Většina žáků opravdu posoudila text jako srozumitelný, za nejasná slova 

pak ovšem označili nejen slovo ustrnutí, ale i termín příslovečná spřežka. Můžeme tedy 

říci, že text týkající se učiva, které je žákům už známé (obecná poučka o příslovcích, druhy 

příslovcí, stupňování příslovcí), je podáno přijatelně, naopak nové učivo o vzniku příslovcí 

pojali autoři příliš abstraktně.  
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Rámeček G: Věta a výpověď (str. 48) 
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1. Jak bys ohodnotil/a text s názvem Věta a výpověď? Zdá se ti srozumitelný? Obsahuje 

nějaká slova, věty či části, kterým nerozumíš? Pokud ano, uveď jaké. 

2. Popiš vlastními slovy rozdíl mezi výpovědí a větou? 

Předpoklad: Tento text, nebo alespoň jeho část, byl zařazen do vzorků, na nichž byla 

stanovována obtížnost a sémantická soudržnost textu učebnice (vzorek č. 1, viz kap. 7.2.5 

a 7.2.6). Z obou analýz vyplynulo, že obtížnost je poměrně nízká a srozumitelnost 

tedy vysoká (zejména díky častému opakování termínů). Přesto se domníváme, že žáci 

budou text hodnotit spíše negativně, a to zejména díky jeho rozsahu. Dalším předpokladem 

je, že žáci spíše nevystihnou postatu věty a podstatu výpovědi. Soudíme, že toto učivo 

je obtížné pro žáka jakéhokoli věkového stupně, zejména proto by ho měli autoři učebnice 

prezentovat co nejkonkrétněji. Tak tomu bohužel v učebnici Český jazyk 9 není. 

V poučkách bychom doporučovali zdůraznit pouze nejvýznamnější rys, který odlišuje 

výpověď o věty, a jednotlivé poučky více propojit. Zatímco je výpověď charakterizována 

především svou komunikativní funkcí (pronesená či napsaná v konkrétní komunikativní 

situaci), věta je charakterizována především stránkou formální (DANEŠ, 1987).  

Zjištění: Většina žáků označila text za srozumitelný i přesto, že nikdo z nich nedokázal 

správně popsat výpověď a větu. Někteří žáci z textu vyčetli, že výpověď se skládá 

z jednoho slova, zatímco věta z více, jiní soudí, že výpovědi se skládají z vět, a jiní pak, 

že výpověď je mluvená a věta psaná. Jen několik žáků uvedlo podstatný rys věty, 

tedy že obsahuje sloveso v určitém tvaru. Můžeme tedy říci, že poučka vysvětlující 

pro žáky velmi vzdálený pojem výpověď je díky své abstraktnosti, pojmové zahuštěnosti 

a zřejmě i syntaktické složitosti a rozsahu pro žáky velmi nesrozumitelná. 

Někteří žáci napsali, že je text příliš dlouhý nebo že by mohl být kratší. Za nejasná 

označili někteří žáci tato slova: komunikativní, výsek, zakotvena, ekvivalent a přisuzování. 
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Rámeček H: Bez názvu – skladební vztahy (str. 57) 

 

1. Co jsou to skladební vztahy? 

2. Jaký je rozdíl mezi řízeností a přimykáním? 

3. Zdá se ti text celkově srozumitelný? Obsahuje nějaká slova, věty či části, 

kterým nerozumíš? Pokud ano, uveď jaké. 

Předpoklad: Tento text byl vybrán zejména pro jeho grafické uspořádání, na základě něhož 

předpokládáme, že žáci textu porozumí. Rámeček má typickou formu sešitových zápisků, 

které žáci sami používají. Důležité pro porozumění je také to, že autoři uvádějí u každého 

skladebního vztahu řadu příkladů. Jelikož je však toto učivo obecně obtížné, domníváme 

se, že autoři spoléhají na doplňující výklad učitele a svůj rámeček pojímají spíše 

jako shrnutí. Za nedostatek považujeme nevysvětlený termín skladební vztahy. 

Zjištění: Většina žáků správně uvedla, že ve skladebním vztahu řízenosti určuje řídící člen 

tvar členu závislého, zatímco ve vztahu přimykání tomu tak není. Na první otázku však 

žáci neodpověděli, nebo jen vyjmenovali tři zmíněné vztahy. Pouze jeden žák vysvětlil, 

že skladební vztahy jsou vztahy mezi větnými členy, ve skladební dvojici však už nedodal. 

Celkově označili všichni žáci text za srozumitelný.  
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Rámeček I: Bez názvu – druhy vedlejších vět (pokračování, str. 67) 

 

1. Jak se ptáme na vedlejší větu příslovečnou příčinnou a vedlejší větu příslovečnou 

účelovou? 

2. Zdá se ti text celkově srozumitelný? Obsahuje nějaká slova, věty či části, 

kterým nerozumíš? Pokud ano, uveď jaké. 

Předpoklad: Také tento text byl použit pro výpočet obtížnosti textu v učebnici Český jazyk 

9 (vzorek č. 3). V rámečku podávají autoři výčet druhů vedlejších vět. Text zabírá téměř 

jednu a půl strany, struktura jednotlivých hesel je však analogická, a tak je přiložena pouze 

část rámečku ze strany 67. V popisu jednotlivých vedlejších vět autoři vždy uvádí, 

jaký větný člen vedlejší věta vyjadřuje, jak se na ni ptáme a jakými spojkami bývá 

připojena, tyto poučky pak doplňují příkladem. Předpokládáme, že právě díky analogické 

struktuře jednotlivých hesel, bude text pro žáky srozumitelný, jeho přijatelnost ovšem 

může ovlivnit jeho značný rozsah.  Zaujalo nás, že autoři učebnice, místo aby uvedli 

konkrétní otázky, kterými se ptáme na jednotlivé druhy vět vedlejších, užívají pouze fráze: 

ptáme se na ni stejně jako na příslovečné určení příčiny / způsobu apod. Proto byla v testu 

žákům položena otázka, jakou otázkou by se tedy na tyto vedlejší věty ptali.  

Zjištění: Všichni žáci překvapivě správně uvedli, že se na vedlejší větu příslovečnou 

příčinnou ptáme proč a na vedlejší větu příslovečnou účelovou za jakým účelem. Můžeme 

tedy konstatovat, že výše uvedená fráze namísto konkrétních otázek žákům k pochopení 

stačí. Celkově hodnotí žáci text jako srozumitelný, ovšem příliš dlouhý. 
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Rámeček J: Bez názvu – samostatný větný člen, oslovení, vsuvka (str. 75) 

 

1. Co znamená, že samostatný větný člen a vsuvka nejsou do věty mluvnicky začleněny?  

2. Zdá se ti text celkově srozumitelný? Obsahuje nějaká slova, věty či části, 

kterým nerozumíš? Pokud ano, uveď jaké. 

Předpoklad: Podobně jako rámeček s označením H je i tento text přehledně strukturovaný 

do formy sešitových zápisků, což hodnotíme velmi kladně, jelikož takové strukturování 

napomáhá žákovskému porozumění. Přesto obsahuje termín, který nemusí být žákům 

dostatečně jasný a který jinak srozumitelný text narušuje. Domníváme se, že pojem 

mluvnicky začleněný by měl být žákům podrobně vysvětlen.  

Zjištění: Na první otázku žáci opravdu nejčastěji odpovídali, že nevědí. Někteří si tento 

pojem vysvětlují tak, že samostatný větný člen či vsuvka nejsou pro větu podstatné 

nebo že ve větě vůbec nejsou. Jiní správně píší, že tyto jevy oddělujeme čárkou, což ovšem 
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není jejich jediný znak. Text přesto všichni žáci označili za srozumitelný, bez jakýchkoli 

slov či jevů, kterým by nerozuměli. 

Rámeček K: Bez názvu – pořádek slov ve větě (str. 78) 

 

1. Pokus se podle textu shrnout, čím je ovlivněn pořádek slov v české větě. 

2. Zdá se ti text celkově srozumitelný? Obsahuje nějaká slova, věty či části, 

kterým nerozumíš? Pokud ano, uveď jaké. 

Předpoklad: Tento rámeček reprezentuje další z textů, které především díky obecné 

obtížnosti učiva vyžadují výklad učitele. Přesto se domníváme, že by učivo mohlo být 

prezentováno srozumitelněji. Jde především o vyjádření souvislosti mezi jednotlivými 

činiteli jmenovanými v bodech 1, 2, 3 a pořádkem slov ve větě. V bodě číslo jedna 

explicitní vyjádření tohoto vztahu úplně chybí. Žákům tedy nemusí být jasné, jak členění 

výpovědi na východisko a jádro ovlivňuje český slovosled. A tak přestože jim jednotlivé 

body budou připadat srozumitelné, celkový význam rámečku jim pravděpodobně unikne.   

Zjištění: Žákům se nepodařilo uvést žádné pravidlo, kterým se řídí český slovosled. 

Dokonce neuvedli (neopsali) ani výčet činitelů, kteří autoři jmenují v bodech 1, 2, 3. 

To potvrzuje naši domněnku, že žáci nenajdou souvislost mezi pořádkem slov ve větě 

a jednotlivými body. Celkově hodnotili žáci text spíše jako nesrozumitelný. 
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Rámeček L: Soustava českých hlásek (str. 87) 

 

1. Jmenuj rozdíly mezi samohláskami a souhláskami. 

2. Co je to slabika? 

3. Zdá se ti text celkově srozumitelný? Obsahuje nějaká slova, věty či části, 

kterým nerozumíš? Pokud ano, uveď jaké. 

Předpoklad: Tento rámeček hodnotíme jako velmi podařený. Porozumění žákům usnadňuje 

především struktura textu, v které nejen že autoři užili formu zápisků, ale navíc využili 

paralelismu a protikladu. Složitá může být pro žáky jedině poučka o slabice, 

kterou však nepovažujeme za nepřiměřenou. Soudíme, že pokud autoři chtějí žákům 

zprostředkovat podstatu slabiky, je tato poučka z možných definic nejvhodnější. 

K jednoznačnému porozumění může pak žákům pomoci vysvětlení učitele.  

Zjištění: Většina žáků bez problémů vymezila rozdíly mezi samohláskami a souhláskami. 

Předpoklad, že žáci pravděpodobně neporozumí poučce o slabice, potvrzuje to, 

že si pro definování slabiky zvolili větu Hlásky seskupujeme do slabik. a poučku 

o vyslovení slabiky jedním nárazem dechového proudu raději úplně eliminovali. Slabiku 

pak definovali jako seskupení či skupinu hlásek, což můžeme považovat za nedostatečnou 

definici, která prozrazuje neporozumění. Text přesto celkově hodnotili podobně jako my 

jako velmi srozumitelný. 
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Rámeček M: Bez názvu – řeč a jazyk (str. 94) 

 

1. Co je to řeč? 

2. Zdá se ti text celkově srozumitelný? Obsahuje nějaká slova, věty či části, 

kterým nerozumíš? Pokud ano, uveď jaké. 

Předpoklad: Přestože je pojem řeč žákům intuitivně známý, bude pro ně těžké 

ho definovat. Poučka stanovená autory učebnice jim v tom příliš nepomůže, jelikož podle 

našeho názoru obsahuje řadu zbytečně obtížných pojmů (artikulované zvuky, obsah 

vědomí), namísto kterých mohli autoři použít výrazy jasnější (slova a myšlenky). Dále už je 

text zpracovaný přijatelně. Zdařilá je zejména část s výčtem funkcí řeči, která je pro žáky 

nová, a to nejen díky přehledné struktuře a jednoduchým formulacím, ale i díky uvádění 

českých ekvivalentů vedle cizích termínů. 

Zjištění: Překvapením je, že téměř všichni žáci dokázali vlastními slovy vysvětlit, co je 

to řeč. Shodli se v tom, že řeč je schopnost člověka vyjadřovat myšlenky, vyjadřovat se, 

používat jazyk. Někteří zmínili i to, že se pomocí řeči lidé dorozumívají. Pojem řeč je tedy 

žákům zřejmě natolik blízký, že si z dané definice dokázali vzít vše, čemu rozumějí, 

a převést ji na vlastní. Celkově pro ně byl text srozumitelný, přesto uvedli několik slov, 

kterým nerozumějí: artikulovaný, expresivní, apelový, konvenční.  
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Rámeček N: Bez názvu – jazyková kultura (str. 98) 

 

1. Co je to jazyková kultura?  

2. Co znamenají slova zušlechťování, vytříbenost? 

3. Jsou v textu nějaká (další) slova či věty, kterým nerozumíš? 

Předpoklad: Domníváme se, že výše uvedená slova nepatří do aktivní slovní zásoby žáků. 

Jelikož tato slova nebudou žákům jasná, neporozumějí definicím převzatým z webových 

stránek diderot.cz. Tyto poučky tedy pro ně budou zbytečné. Pro definování jazykové 

kultury jim pak poslouží především poučka vytištěná červeně.  

Zjištění: Přibližně polovina žáků slova zušlechťování a vytříbenost opravdu nezná. Někteří 

žáci však určité povědomí o těchto slovech mají (zušlechťovat – zlepšovat, vytříbenost – 

nejlepší výběr). Náš předpoklad, že jsou citované poučky zbytečné, se tedy nenaplnil. 

Jazykovou kulturu žáci charakterizovali různě, podstatu však většina z nich vystihla 

správně. Dále žáci uváděli slova, která jim nejsou jasná: nejčastěji formování, méně často 

pak prestiž a dbát. 
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Rámeček O: Bez názvu – popis pracovního postupu (str. 104) 

 

1. Uveď příklad dějového slovesa, časového příslovce a podstatného jména slovesného. 

Předpoklad: Na tomto textu je dobře vidět, jak autoři učebnice používají termíny, 

o kterých se domnívají, že je žáci znají, bez jejich vysvětlení. Domníváme se, že žáci 

neuvedou příklady dějových sloves, časových příslovcí a podstatných jmen slovesných, 

jelikož nebudou vědět, co tyto pojmy znamenají. 

Zjištění: Pouze dva žáci správně uvedli časová příslovce (včera, pozítří), jeden žák pak 

napsal dějové sloveso (péct). Příklad podstatného jména slovesného nezmínil žádný z žáků. 

Můžeme tedy soudit, že většina žáků těmto pojmům nerozumí, což značně ovlivňuje jejich 

porozumění.  
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Rámeček P: Bez názvu – diskuze (str. 125 nahoře) 

 

1. Jak bys ohodnotil/a text pojednávající o diskuzi? Zdá se ti srozumitelný? Obsahuje 

nějaká slova, věty či části, kterým nerozumíš? Pokud ano, uveď jaké. 

Předpoklad: Přestože je text velmi krátký, bude se zdát žákům spíše nesrozumitelný, 

a to především díky výskytu řady cizích pojmů.  

Zjištění: Žáci nejčastěji uváděli slova, kterým nerozumějí: polemika, konfrontace, 

aktivizace. Jeden z žáků napsal, že nerozumí celé větě Polemika v diskusi je konfrontace 

různých názorů. a bodu č. 3.  

 Rámeček Q: Bez názvu – fejeton (str. 128) 

 

1. Jak bys ohodnotil/a text pojednávající o fejetonu? Zdá se ti srozumitelný? Obsahuje 

nějaká slova, věty či části, kterým nerozumíš? Pokud ano, uveď jaké. 

2. Svými slovy charakterizuj fejeton. 

Předpoklad: Také v tomto textu se nacházejí cizí termíny a česká spíše řídká slova, 

kterým žáci nemusí rozumět. Jejich celkovému porozumění textu by neznalost těchto slov 

bránit neměla, v každém případě je však při četbě a učení ruší. 

Zjištění: Žáci nerozumějí těmto slovům: duchaplně, pointa, neotřelé, satira. 

Při charakteristice fejetonu se nejčastěji zmiňovali o tom, že fejeton je útvar publicistický, 
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že představuje aktuální témata, vtipně a s cílem kritizovat. Slovům, kterým nerozumějí, 

se při svém definování fejetonu žáci vyhnuli. Do charakteristik nezahrnuli ani to, že fejeton 

využívá prostředky funkčního stylu uměleckého. To můžeme vysvětlit buď tím, že žáci 

této větě nerozumějí, nebo tím, že ji nepovažují za důležitou. Vhodné by proto bylo tuto 

větu spojit s předchozím sdělením, že fejeton je útvar publicistický. 

8. Český jazyk 9 v reálné školní edukaci 

Předmětem různých výzkumů učebnic nejsou jen analýzy vlastností samotných 

učebnic (rozsah, didaktická vybavenost, obtížnost textu apod.), ale i analýzy jejich 

fungování a výsledků jejich působení. Obvykle jsou tyto druhy výzkumů provázány, jejich 

cílem je pak posouzení vztahu mezi objektivně změřenými vlastnostmi učebnic 

a subjektivnímu názory uživatelů na ně. Na základě dat, která jsou zjištěna objektivním 

měřením v první fázi výzkumu, se stanoví předpoklady o fungování učebnic v učení 

a ve vyučování. Fungování učebnic a názory uživatelů učebnic na ně jsou většinou 

zjišťovány dotazováním či pozorováním. Výsledky působení učebnic pak bývají určovány 

především na základě testování. I to je velmi provázáno s první fází výzkumu objektivních 

vlastností učebnic. Jestliže z testování vyplyne, že zjištěné parametry učebnice nejsou 

efektivní, pak mohou být náležitě modifikovány. 

Při analýzách fungování a výsledků učebnic se do zorného pole dostávají vedle 

učebnic také její uživatelé, tj. učitelé a žáci. Nejčastěji se zjišťuje, jak s učebnicemi daní 

uživatelé pracují a jak je hodnotí. Výsledky učebnice se poté rozumí změny ve vědění, 

dovednostech, návycích a postojích žáků.   

Žáci hodnotí učebnice na základě přímých osobních zkušeností získaných 

při činnostech spojených s osvojováním učiva. Z tohoto hlediska je pohled žáka jedinečný. 

Hlavní determinantou jejich hodnocení je především obtížnost učebnice, která ovlivňuje 

jejich možnost pracovat s učebnicí. Obtížností učebnice rozumějí žáci zvládnutelnost učiva 

a srozumitelnost a přehlednost jeho prezentace. Jejich hodnocení je však komplexní, 

proto se mohou některé negativní vlastnosti učebnice navzájem kompenzovat. Zajímavost 

učiva či jeho prezentace tak například může kompenzovat jeho vyšší obtížnost 

(ŠKRAMOVSKÁ, ŠKRABAL, 1989).  
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To, jak žáci svou učebnici hodnotí, pak zpravidla ovlivňuje frekvenci využívání 

učebnice při jejich studijních činnostech. Podle ŠKRAMOVSKÉ a ŠKRABALA (1989) 

používají žáci učebnice k následujícím činnostem: 

1. samostatná práce s učebnicí při výuce (řízená učitelem), 

2. práce s učebnicí při doplňování zameškaného nebo nepochopeného učiva, 

3. práce s učebnicí při průběžné domácí přípravě – opakování, 

4. práce s učebnicí při souhrnném opakování. 

K těmto činnostem můžeme připojit ještě další, například ty, které ve svém dotazníkovém 

šetření formulovala E. HÁJKOVÁ (1986): 

5. samostatná práce s učebnicí při vypracovávání domácích úkolů, 

6. studium nové látky. 

Učebnici však nepoužívají jen žáci, ale především také učitelé. Ne vždy si učitelé 

vybírají svou učebnici sami, často je daná učebnice na škole už „zažitá“ a nový učitel 

ji musí akceptovat, jindy je prostě přehlasován kolegy. Také učitelovo hodnocení učebnice 

ovlivňuje jeho práci s ní. Někteří učitelé například v hodinách s učebnicí nepracují vůbec, 

nahrazují ji různými pracovními listy, které kopírují z jiných zdrojů.  

Přesto většina učitelů učebnici používá, a to jak ve výuce, tak při přípravě na ni. 

Učebnice je pro ně jednak „informačním zdrojem k orientaci v obsahu učiva příslušného 

předmětu“, jednak „východiskem pro plánování realizace učiva ve výuce“ (PRŮCHA, 1998, 

str. 112). Pro výzkum fungování učebnice v reálné edukaci je však důležité především to, 

jakým způsobem učitelé prezentují učivo ve srovnání s jeho prezentací v učebnici. 

J. PRŮCHA (1998) stanovuje ve své publikaci osm základních způsobů modifikace učiva 

v učebnici učitelem:
16

 

1. učitel učivo většinou neupravuje (nechává je ve stejné formě, jako je v učebnici), 

2. učitel učivo hlavně zkracuje, 

3. učitel vybírá z učebnice učivo, které považuje za základní, 

                                                 

16
 Modifikace číslo 9 je doplněna autorem této práce. 
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4. učitel učivo zpřehledňuje (např. shrnujícími zápisy či výklady), 

5. učitel dělá učivo srozumitelnějším, 

6. učitel dělá učivo zajímavějším (např. uváděním příkladů z jiných zdrojů), 

7. učitel vynechává z učiva některé příliš složité části, 

8. učitel provádí jiné úpravy učiva, 

9. učitel učivo doplňuje, rozšiřuje. 

Učebnice by měly být sestaveny tak, aby učitel mohl do svého výkladu učivo 

z učebnice převzít tak, jak je v ní prezentováno. Ideální tedy je, když učivo z učebnice 

nemusí zásadně modifikovat. Učitel má plnit funkci zprostředkovatele mezi učebnicí 

a žákem. Je-li nucen prezentaci učiva v učebnici měnit, nechtěně tím učebnici supluje 

a stává se jejím konkurentem. Žák v takovém případě ztrácí souvislost mezi prezentací 

učiva v učebnici a učitelovým výkladem a musí se rozhodnout, podle čeho se bude učit. 

Logicky zvolí to, co je pro něj srozumitelnější, což je většinou výklad učitele, resp. jeho 

stručný heslovitý zápis v sešitě. „Kreativita učitele zde působí rozporně. Přináší okamžitý 

efekt ve vyšším stupni pochopení a osvojení učiva žáky, ale zároveň snižuje rozvoj návyku 

na práci s učebnicí a má rovněž vliv na snižování efektivnosti využití učebnice 

při souhrnném opakování, kdy většině žáků již k rekapitulaci učiva nestačí poznámky 

v sešitu; brzdí i celkový rozvoj studijních návyků na práci s učebním textem, 

takže dlouhodobý efekt je spíše negativní“ (ŠKRAMOVSKÁ, ŠKRABAL, 1989, str. 25).  

Podstatné je, že učitel není prvním zprostředkovatelem učiva žákům. Sám učitel 

zprostředkovává žákovi text učebnice, která sama není vědeckým dílem, ale textem 

zprostředkujícím vědecké poznání (ČECHOVÁ, 1987/88). Modifikovat pojetí a rozsah 

učiva, vymezovat základní učivo, rozhodovat, které učivo mají redukovat, vypustit nebo 

měnit by nemělo být úkolem učitelů, to je úkol pro první zprostředkovatele poznatků, 

tedy pro autory. 

Ze zorného pole tohoto krátkého teoretického úvodu se podíváme na fungování 

a efektivitu učebnice Český jazyk 9. Pro analýzu funkčnosti této učebnice byl sestaven 

dotazník pro učitele a dotazník pro žáky (viz příloha č. IV). 
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8.1 Dotazníkové šetření 

Dotazníky byly zadány v deváté třídě fakultní základní školy U Roháčových kasáren 

v Praze 10. Školu navštěvuje 400 žáků a průměrný počet žáků ve třídě je 22 

(zsrohacovky.cz). Devátou třídu, ve které bylo šetření provedeno, navštěvuje pouze 19 

žáků, z nichž bylo 5 v den zadání dotazníku nepřítomno. Škola pracuje s učebnicemi 

českého jazyka od nakladatelství Fraus už několik let a učitelé je používají ve všech 

ročnících druhého stupně. Paní učitelka, která v této třídě český jazyk učí, působí na škole 

třetím rokem, a na výběru učebnice se, podobně jako její žáci, nijak nepodílela. Učebnici 

by však neměnila.  

Dotazníky byly zadány celkem 14 žákům a paní učitelce. Oba dotazníky mapují 

zaprvé činnosti žáků a učitelů s učebnicí (jak přímo ve vyučovacích hodinách, 

tak při domácí přípravě) a zadruhé subjektivní hodnocení učebnic. Dotazník pro paní 

učitelku byl však především v hodnotící části podrobnější. 

Z dotazníků (výsledky jsou tabulkově zpracovány v příloze č. VI) jasně nevyplynulo, 

jak často žáci v hodinách českého jazyka s učebnicí pracují. Nejvíce žáků odpovědělo, 

že učebnici používají každou hodinu, časté však byly také odpovědi několikrát týdně 

a jednou týdně. Jeden žák dokonce odpověděl, že učebnici používají jen výjimečně. 

Podobně nejasné byly i odpovědi na otázku, zda žáci v hodinách pracují s interaktivní 

učebnicí. Pro objektivnější zhodnocení této problematiky byl proto využit i dotazník paní 

učitelky, ze kterého vyplynulo, že tištěnou učebnici používají několikrát týdně 

a interaktivní učebnici jen výjimečně. 

V hodinách tedy žáci pracují s učebnicí poměrně často, jejich nejčastější činností je 

vypracovávání úkolů a cvičení. Co se týká využití učebnice v domácích přípravách žáků, 

můžeme konstatovat, že více než polovina žáků s učebnicí doma vůbec nepracuje. Ostatní 

ji využívají nejčastěji při vypracovávání domácích úkolů a na zadání učitele, ojediněle 

pak když něčemu nerozumějí nebo si chtějí doplnit výpisky v sešitě. 

Tuto položku (práce s učebnicí při domácí přípravě) je důležité porovnat 

se subjektivním hodnocením obtížnosti, srozumitelnosti, přehlednosti a grafického 

zpracování učebnice. Pouze u dvou žáků můžeme jasně říct, že skutečnost, že doma 

s učebnicí raději nepracují, je způsobena jejich negativním hodnocením učebnice jak 

z hlediska obtížnosti a srozumitelnosti, tak z hlediska přehlednosti a grafického 



90 

 

zpracování. Ostatní žáci hodnotí učebnici kladně, přesto ji většina z nich při domácích 

přípravách nepoužívá a volí raději učení ze sešitu (jen ze sešitu se učí 9 žáků, dva se podle 

dotazníku neučí vůbec a dva používají jak sešit, tak učebnici). Můžeme tedy říci, že žákům 

stačí příprava se sešitem, což je způsobeno jednak tím, že učivo v sešitě 

je pro ně srozumitelnější (100 % žáků označilo výklad učitele za srozumitelnější 

než výklad učiva v učebnici), jednak zřejmě i tím, že paní učitelka zkouší jen to, co žákům 

sama vyložila a nadiktovala. 

Za poukázání stojí otázka, zda si žáci umí představit výuku českého jazyk 

bez učebnice, na kterou všichni žáci odpověděli, že ano. Naproti tomu paní učitelka 

na stejnou otázku odpověděla, že ne. Další zajímavostí je pak, že přestože většina žáků 

(12) označila učivo v učebnici za srozumitelné a přehledné, byla nejčastější známkou 

pro hodnocení obtížnosti 3. Grafické zpracování učiva pak většina ohodnotila známkou 2. 

Zmínit bychom měli ještě výsledky z dotazování paní učitelky (vyplněný dotazník 

viz příloha č. V). Důležitá je otázka týkající se způsobu prezentace učiva oproti prezentaci 

téhož učiva v učebnici. Paní učitelka uvádí, že učivo dělá pro žáky srozumitelnějším 

a zajímavějším, že někdy vynechává některé příliš složité části a jindy učivo doplňuje 

a rozšiřuje. To vše nasvědčuje tomu, že žáci mají raději výklad učitele a používají raději 

zápisky v sešitu než učebnici. Z hlediska výkladu nového učiva jsou paní učitelka 

a učebnice v této třídě spíše konkurenty. Žáci s učebnicí pracují pouze při vypracovávání 

úkolů a cvičení, téměř vůbec ji však nevyužívají ke studiu nové látky či k opakování. 

Dalo by se říci, že tím paní učitelka poněkud zanedbává rozvoj studijních návyků žáků 

na práci s učebním textem. Žáci však v hodinách pracují nejen s učebnicí, ale i s různými 

slovníky a pravidly pravopisu, čímž se tento nedostatek částečně kompenzuje.  

Důležité je ovšem podotknout, že paní učitelka je k takovému modifikování 

prezentace učiva v podstatě nucena autory učebnice. Sama uvádí, že jsou některé poučky 

formulované příliš složitě, že obtížnost některých tabulek je neadekvátní a že učebnice 

někdy postrádá logické členění. Přiměřenost věku žáků, obtížnost, logickou stavbu, členění 

a přehlednost prezentace učiva proto hodnotí známkou 2, návaznost učiva dokonce 

známkou 3. Za výborné považuje didaktické zpracování učiva (např. označení rozšiřujícího 

učiva, názornost apod.), odbornou a jazykovou správnost a celkový soulad s kurikulárními 

dokumenty. Grafické zpracování učiva hodnotí známkou 2. Za velký nedostatek této 

učebnice považuje to, že obsahuje málo cvičení k nově probrané látce či na pravopis. 
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Nakladatelství Fraus proto k učebnici vydává i pracovní sešit, který ovšem žáci této školy 

nemají k dispozici. 
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IV. Závěr a diskuze 

V závěru této práce bychom chtěli zhodnotit provedenou analýzu učebnice Český 

jazyk 9 od nakladatelství Fraus, shrnout výsledky této analýzy a pokusit se stanovit 

jazykové jevy, které brání žákovskému porozumění učebnímu textu právě v této učebnici. 

Analýza zmíněné učebnice sestávala z několika kroků, nejprve byla zkoumána 

didaktická vybavenost této učebnice, poté byla lingvisticko-kvantitativními metodami 

stanovena obtížnost a sémantická soudržnost učebního textu a posledním krokem bylo 

charakterizovat jednotlivé výkladové texty podrobněji po stránce jazykové, a to především 

z hlediska plánu textového a grafického, syntaktického a lexikálního. Zejména na základě 

lingvisticko-kvantitativních metod jsme došli k závěru, že učebnice Český jazyk 9 je 

pro žáky devátého ročníku spíše přijatelná. Míra obtížnosti byla komplexní mírou 

T stanovena na hodnotu 36,14, což je hodnota jen o 2 % vyšší než maximální doporučená 

hodnota obtížnosti učebního textu pro daný ročník. Obtížnost je v této učebnici způsobena 

především značným výskytem odborných pojmů, které tvoří více než 60 % všech pojmů 

v učebnici. Jednotlivé termíny jsou však v učebnici obvykle náležitě vysvětleny, zpravidla 

totiž označují jevy, které jsou přímo tématem výkladu. Časté opakování těchto pojmů má 

navíc vliv na sémantickou soudržnost textu, která je v této učebnici velmi vysoká. Zde 

ovšem musíme poznamenat, že sémantická soudržnost byla v našem případě měřena pouze 

na třech výkladových textech, učebnice totiž neposkytuje dostatek souvislého jazykového 

materiálu, který je pro výpočet sémantické soudržnosti potřebný.  

Také míra didaktické vybavenosti učebnice je poměrně vysoká (72,23 %). Autoři 

se snaží maximálně využít potenciál jednotlivých strukturních komponentů učebnice, díky 

nimž je učivo pro žáky přehlednější a snáze naučitelné. V repertoáru strukturních 

komponentů chybí pouze výkladové texty a úkoly, které by shrnovaly a opakovaly veškeré 

učivo prezentované během ročníku a učivo z ročníků předcházejících. 

Podrobný jazykový rozbor a testování žákovského porozumění přinesly další 

poznatky o obtížnosti a „naučitelnosti“ výkladových textů. Některé z nich výše uvedené 

zjištění, že text je pro žáky přijatelný, potvrzovaly, jiné spíše vyvracely.  

Testy byly sestaveny na základě jazykového rozboru jednotlivých rámečků. Většina 

z nich byla po jazykové stránce přijatelná, pro testování tedy byly vybrány jen ty, 

ve kterých se objevovaly obtížné jazykové jevy (abstraktní poučky bez příkladů, 
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nevysvětlené termíny, neznámá slova, nedostatečně vyjádřené souvislosti mezi pojmy 

apod.). Úkolem žáků bylo vždy posoudit srozumitelnost textu v rámečku a zodpovědět 

otázky, které souvisely s tématem výkladu. Jsme si vědomi hned dvou problémů, které zde 

mohly nastat a ovlivnit naše šetření. Zaprvé není jasné, podle čeho žáci posuzovali 

srozumitelnost textu. Je možné, že na otázku, zda se jim zdá text srozumitelný, odpovídali 

automaticky ano, jelikož téma rámečku jim bylo známé, anebo jednoduše proto, aby tuto 

otázku odbyli. Za nesrozumitelné pak označili především texty, které pro ně byly obtížné 

obsahově – přechodníky, věta a výpověď, pořádek slov ve větě. Druhým problémem jsou 

prekoncepty žáků, které v našem šetření nebyly předem zjištěny. Nemůžeme si tedy být 

jisti, zda správné odpovědi na dané otázky vyčetli z textů, nebo už je věděli předem. 

I přes tyto nedostatky můžeme říci, že výzkumné šetření přineslo své výsledky: 

Přijatelnost textů v učebnici Český jazyk 9 zvyšuje především plán textový a grafický. 

Díky přehlednému členění do krátkých odstavců a výčtů jsou texty pro žáky přístupnější 

a srozumitelnější než souvislé texty. Grafické zvýraznění jim navíc pomáhá, oddělit 

důležité učivo od doplňujícího, a objevit tak podstatu daného jevu. Obtížnými se pak texty 

stávají především svou stránkou lexikální. Zde to jsou především nevysvětlené termíny 

a cizí a řídká slova, která autoři mohli nahradit jinými, pro žáky běžnějšími výrazy. 

Co autorům bránilo použít místo slova totožný výraz shodný, místo dílčí jednotlivý, místo 

neotřelé neobvyklé a místo duchaplně chytře? Proč místo českých slov užili slova 

konfrontace, konvenční a formování? Co jim bránilo znovu žákům vysvětlit, co je to 

příslovečná spřežka, dějové sloveso a podstatné jméno slovesné? Může se zdát, že to jsou 

maličkosti, ale i ty mohou ovlivnit porozumění žáků, obzvlášť pokud se objevují v textech 

dokladových (slanečci leželi i slanečky ležely na pultě). Kolik dětí v dnešní deváté třídě 

vidělo ležet slanečka na pultě? 

Domníváme se, že učebnice není román a nemusí tedy mít umělecké ambice, někdo 

by jistě mohl namítnout, že děti už romány nečtou a že je učební text dobrou příležitostí, 

jak je s těmito výrazy seznámit. Souhlasíme, ale v učebním textu je důležité především 

porozumění, a tak musí autoři, pokud chtějí tato slova žákům nabízet, také zajistit, aby jim 

rozuměli (úkoly v liště, poznámka v příručce pro učitele).  

 Učivo v učebnicích je třeba prezentovat co nejnázorněji a explicitně. Příliš abstraktní 

poučky bez konkrétních příkladů jsou pro žákovské porozumění jedním z nejobtížnějších 

jevů. Proto si myslíme, že je vhodné poučky opatřovat příklady a použité termíny 
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vysvětlovat i tehdy, když se domníváme, že je žáci znají. Můžeme si to přece ověřit 

a požadovat vysvětlení od nich. 

Součástí diplomové práce bylo kromě posouzení srozumitelnosti textu v dané 

učebnici také analýza jejího fungování v reálném vyučování. Většina žáků hodnotí 

učebnici kladně, přesto ji řada z nich používá jen ve škole na pokyn paní učitelky. 

Pro domácí přípravy a učení jim totiž stačí zápisky, které si udělají do sešitu během 

výkladu paní učitelky. Ten jim oproti učebnici připadá srozumitelnější. Sama paní učitelka 

hodnotí učebnici také spíše kladně. Za výborné považuje didaktické zpracování učiva 

(např. označení rozšiřujícího učiva), známkou 2 pak hodnotí jeho obtížnost, přiměřenost 

věku žáků a logickou stavbu.  

Závěrem můžeme říci, že to, že jsou učebnice od nakladatelství Fraus v současné době 

nejpoužívanějšími učebnicemi českého jazyka, je opravdu částečně způsobeno jejich 

kvalitou (vysoká didaktická vybavenost, nízká obtížnost, soulad s RVP), přesto se však ani 

autoři této učebnice nevyhnuli (v malé míře) jevům, které porozumění učebnímu textu 

komplikují: obsahová obtížnost učiva, příliš abstraktní poučky, syntaktická kondenzace, 

nevysvětlené termíny, cizí a řídká slova. 
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VI. Resumé 

Diplomová práce přináší analýzu učebnice Český jazyk 9 od nakladatelství Fraus. 

Cílem práce je na základě této analýzy stanovit jazykové jevy, které brání porozumění 

učebnímu textu.  

V teoretické části se autorka věnuje obecné charakteristice učebnice a jejích funkcí, 

dále se zabývá učením z textu a vymezuje charakteristiky textu a žáků, které ho 

determinují. V další části charakterizuje styl učební a popisuje specifika učebnic českého 

jazyka. 

Samotná analýza učebnice sestává z několika kroků. Nejprve je analyzována 

didaktická vybavenost učebnice a poté je stanovena obtížnost a sémantická soudržnost 

učebního textu. Z výsledků těchto třech kroků analýzy plyne, že učebnice Český jazyk 9 je 

dobře didakticky vybavena a texty v ní jsou přiměřené žákům, pro které je určena 

(přiměřená obtížnost a vysoká sémantická soudržnost). Výkladové texty v učebnici Český 

jazyk 9 mají formu barevně podtištěných rámečků. Takových rámečků je v učebnici 64. 

Jen několik z nich představuje souvislý text, většina rámečků je strukturována pomocí 

odrážek do výčtů a krátkých odstavců. Jednotlivé výkladové texty jsou v další části práce 

podrobeny všestranné jazykové analýze, v níž se autorka soustředí především na stránku 

textovou, syntaktickou, lexikální a grafickou. V plánu textovém a grafickém neshledává 

autorka obtížné jevy, naopak se domnívá, že členění textu na krátké často jednověté 

odstavce a heslovité výčty dělá text pro žáky přístupnější a srozumitelnější. Nejvíce 

obtížných jevů přináší plán lexikální – odborné pojmy, cizí slova a slova, která nepatří do 

aktivní slovní zásoby žáků.  

K výkladovým rámečkům, které obsahují obtížné jazykové jevy, jsou sestaveny 

testy, jejichž cílem je zjistit, zda žáci danému textu rozumí. Na základě výsledků těchto 

testů je zjištěno, že porozumění učebnímu textu brání především abstraktní poučky bez 

konkrétních příkladů, nevysvětlené termíny, cizí a řídká slova. 

Diplomovou práci doplňuje autorka ještě o dotazníky, které zkoumají fungování této 

učebnice v reálném vyučování a přinášejí subjektivní hodnocení žáků a jejich učitelky.  
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This thesis presents an analysis of Czech language textbook for 9th class published 

by Fraus. The intention of this thesis is to find some linguistic phenomena that hinder 

comprehension of the textbook.  

In the theoretical part describes the author general characteristics of the textbook and 

its functions, deals with studying from a text and defines the characteristics of the text and 

students. In the following section, a style of textbooks is characterized and specifics of the 

Czech language textbooks are described. 

The analysis of the textbook consists of several steps. First didactic equipment is 

analyzed and then the difficulty and semantic consistency of the textbook is considered. 

The results of these three steps analysis shows that the Czech language textbook for 9th 

class is well didactic equipped and the texts are appropriate to pupils for which it is 

intended (adequate difficulty and high semantic cohesion). Explanatory texts in this 

textbook are framed with colors. In total there are 64 of these frames in the textbook.  Only 

a few of them contain a coherent text, many of the frames are structured in the list and 

short paragraphs. Explanatory texts are subjected to complex language analysis in which 

the author of the thesis focuses primarily on a text style, syntactic, lexical and graphic 

aspects. Author finds the text and graphic style clear and considers that the structure of the 

text on the short one-sentence paragraphs and succinct enumerations makes text more 

accessible to students and easier to understand. The most difficult phenomena represent the 

lexical plan - technical terms, foreign words and words that do not belong to the active 

vocabulary of students. 

The explanatory frames that contain difficult language phenomena are completed 

with tests that determine whether students understand the text. Based on the results of these 

tests it is found that an understanding of the textbook is restricted by abstract precepts 

without concrete examples, by unexplained terms, foreign and unknown words. 

The author of the thesis adds questionnaires that examine the functioning of this 

textbook in real teaching and learning and provide a subjective evaluation of pupils and 

their teacher. 

 


