
Abstrakt

Diplomová práce s názvem Vyučovací cíle v předmětu český jazyk na základních 

školách – analýza aktuálního stavu je teoretická práce, která porovnává naplňování cílů 

v oblasti větné skladby na základních školách. Sleduje naplnění cílů základního kurikulárního 

dokumentu České republiky (Rámcového vzdělávacího programu) ve Školních vzdělávacích 

programech. Sleduje také naplnění cílů RVP didaktickými materiály – učebnicemi

Teoretická část práce porovnává cíle Rámcového vzdělávacího programu a některých 

dokumentů, kterými se učitelé při výuce větné skladby mohou inspirovat. Těmi jsou současné 

nejprodávanější učebnice nakladatelství Alter, SPN a Fraus a vyučovací hodiny v oblasti 

větné skladby zveřejněné na metodickém portálu RVP.  Vzhledem k významnosti těchto 

dokumentů je vytvořena premisa, že se jejich cíle se shodují s cíli ŠVP. 

Praktická část práce analyzuje školní vzdělávací programy vybraných škol v severních 

Čechách. Jedná se o 29 škol. V rámci konkurence městských a vesnických škol jsou 

porovnávány dokumenty institucí z obou těchto oblastí. V rámci městských škol se jedná o 

školy z Ústí nad Labem, Liberce a Jablonce nad Nisou. Práce vychází z premisy, že školní 

vzdělávací programy naplňují požadavky ŠVP a všem požadovaným cílům věnují ve výuce 

stejný prostor. 

Práce dospívá k závěru, že premisa číslo jedna je naplněna a premisa číslo dvě 

naplněna není. Cíle v oblasti větné skladby v současné době nejprodávanějších učebnic se 

shodují s cíli ŠVP v oblasti větné skladby. Cíle v oblasti českého jazyka – větné skladby, tak, 

jak je předepisuje Rámcový vzdělávací program, nejsou z pohledu autorky diplomové práce 

ve vybraných školách naplňovány, a to tím, že některé z cílů nejsou ve Školních vzdělávacích 

programech zmíněny vůbec, a některé jsou naopak upřednostňovány. Diplomová práce tak 

upozorňuje na stav v severočeských školách, ve kterých je syntax langue výrazně 

upřednostňována před syntaxí parol.

Práce vychází z teoretického pozorování na základě studia předložených ŠVP a 

konečný obsah a náplň výuky se může od ŠVP lehce odchylovat. 




