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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce byla didaktická analýza učebnic náboženství a náboženské 

výchovy. Představil jsem i učebnici občanské výchovy a zahraniční příručku pro děti chystající 

se na přijetí prvního svatého přijímání. Práci jsem rozdělil na část teoretickou a část praktickou. 

V teoretické části jsem se soustředil na vymezení předmětů náboženství a náboženská 

výchova dle ŠVP. Vysvětlil jsem, proč se věnuji římskokatolickému náboženství a jaké místo 

má tato výchova v našem současném školství. Představil jsem práci pedagoga, vychovatele, 

katechety, kteří formují děti v křesťanské výchově, která stojí na víře v Boha, ovšem je otevřená 

všem dětem bez předchozích náboženských zkušeností. Křesťanská výchova má své konkrétní 

cíle, za kterými žáci s pedagogem kráčejí. Nejdůležitějším cílem je udržení křesťanských 

postojů v dnešním technologicky vyspělém světě. Křesťanství je díky Ježíšovi dokonalým 

vzorem pro chování v mnoha životních situacích. Křesťanství nedává přesný návod na řešení 

situace, dává podněty k zamyšlení a ke zdárnému dokončení cesty. Nejrozšířenějším tématem 

teoretické části byla didaktická analýza učebnic. Definoval jsem učebnice z několika úhlů 

pohledu, popsal funkce a strukturu učebnice. I v dnešní technicky vyspělé době jsem bazíroval 

na využívání učebnic. Učebnice je nejdůležitější zdroj poznání v procesu vyučování, proto je 

zcela logické, že učebnice procházejí svým vývojem. Vzniká tak nová výzkumná metoda, která 

učebnice srovnává a pokouší se poukázat na jejich silné a slabé stránky.  Okrajově jsem přiblížil 

téma učení z textu.  

V praktické části diplomové práce jsem analyzoval vybrané učebnice náboženství. 

Nabídka na českém trhu není široká, proto jsem vždy vybral konkrétní učebnice z dané ediční 

řady. Celkem jsem analyzoval 6 učebnic, z nichž jedna nebyla učebnice náboženské výchovy, 

ale učebnice výchovy občanské, která se ale ve svém kurikulu věnuje ve 2 kapitolách 

náboženskými otázkám. Proč jsem zvolil právě tuto učebnici? Hlavním cílem bylo poukázání 

na to, že učebnice náboženství v inovaci značně pokulhávají a mají ve srovnání s druhými 

opravdu co dohánět. Nejmodernější ucelenou učební řadou jsou pracovní listy s metodikou od 

Mgr. Evy Muroňové (rok vydání 2010), které ale kladou za nutné použití učebnic staršího data 

vydání. Nejzdařilejší českou učebnicí je Věřit a žít, které chybí pouze 3 zkoumané komponenty, 

ale svým grafickým zpracováním patří mezi méně povedené učebnice. Návod odborníkům 

ukázala francouzská učebnice Cesta k odpuštění. Celá učebnice je bohatě ilustrována, obsahuje 

hry, aktivity a fakta. Učebnice je syntézou účelnosti, moderního vzhledu a faktičnosti. Bohužel 

se budu opakovat. Na českém trhu takové učebnice zcela určitě nenalezneme. Učebnicím 
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náboženské výchovy chybí revidované vydání, chybí moderní vzhled. Tím nechci apelovat na 

informace, které v jednotlivých učebnicích nalezneme. Učebnice jsou v oblasti fakt a 

podstatných informací na vyspělé úrovni, někdy svými výpověďmi nasazují na žáky těžké 

břemeno. Učebnice obsahují biblické texty, texty doplňující učivo, texty literárně rozmanité. 

Jsou psány s jasným zřetelem na objasnění základních křesťanských témat (Desatero, život u 

učení Ježíše Krista atd.). V učebnicích jsou interesantní fotografie a ilustrace, které velmi 

působivě doplňují zkoumané problémy. Okrajově jsem také představil didaktickou analýzu 

učiva, kterou by měl provádět každý pedagog.  

Díky diplomové práci jsem zjistil současnou situaci na trhu s učebnicemi náboženství 

a analyzoval jejich silné a slabé stránky. Všechny učebnice aktivně používám při výuce. 

Didaktická analýza mi ukázala, jakou cestu se má římskokatolická náboženská metodika ubírat 

a jaké požadavky má splňovat učebnice a veškeré učební materiály v 21. století.



 

 


