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1  Východiska, metody a cíle práce 

 

Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou učebnic španělského jazyka, a to jak 

komparativní metodou, tak na pozadí Společného evropského referenčního rámce 

(SERR), respektive Evropského jazykového portfolia. Práce zároveň představuje 

dokumentární příspěvek k zmapování východisek výuky španělštiny v Čechách po roce 

1945. Právě po druhé světové válce dochází k rozšíření výuky španělského jazyka na 

českých školách a současně s tím k výchově učitelů španělštiny.  

Autoři učebnic stojí často stranou hlavního hispanistického proudu a jejich přínos 

není odbornou literaturou příliš reflektován. První generace autorů učebnic vytvářela 

podmínky pro vznik a další rozvoj hispanistiky jako vědecké disciplíny. Dokumentární 

hodnota této práce tkví v rozhovorech vedených metodou orální historie se třemi 

osobnostmi, Josefem Hendrichem (1920-2012), Libuší Prokopovou (1919-2014) a 

Vladimírem Rejzkem (*1923), o vzniku prvních poválečných učebnic v tehdejším 

Československu, které vznikaly více méně dle německých vzorů a na něž autoři 

pozdějších prací navazovali. Jejich jedinečnost tkví především ve skutečnosti, že u 

prvních dvou výše jmenovaných se jedná o zřejmě poslední poskytnuté rozhovory, které 

by si jako specifický pramenný materiál zasloužily samostatné zpracování. Práce též 

odráží aspekt generačního rozvrstvení, neboť cílem autorky bylo brát v potaz všechny 

české autory učebnic španělštiny. Zvukový záznam i přepis rozhovorů jsou uloženy 

v archivu autorky, zredigovaná podoba části rozhovorů byla zařazena do sborníků 

Vědecký výzkum a výuka jazyků IV, Sborník příspěvků z mezinárodní konference v 

Hradci Králové (2011); Vědecký výzkum a výuka jazyků V, Komunikační sebereflexe a 

kompetence, Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference v Hradci Králové (2013); 

v bulletinu Asociace učitelů španělštiny 2012. Autorka využívá rozhovorů s tvůrci 

učebnic jako významného autentického materiálu. Jako dokumentace dobového 

kontextu a taktéž pedagogických zkušeností jsou zařazeny stručné životopisy vybraných 

autorů.  
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Metodologicky se  práce opírá o požadavek systematičnosti v oblasti analýzy 

učebnic španělského jazyka, především úrovně A1 dle SERR. Těžiště výzkumu se 

orientuje na produkt, tedy obsahovou analýzu. Stranou pozornosti zůstal výzkum 

orientovaný na proces výběru učebnic, jejich schvalování a užívání. Byl uplatněn jak 

nehodnotící přístup deskriptivní, tak přístup analyticko-kritický. Autorka v práci 

poukazuje na fakt, že učebnice cizího jazyka zastávají mezi učebnicemi zvláštní místo, 

neboť jejich kompozice leckdy vyplývá z charakteru vyučovaného jazyka. Není proto 

možné metody užívané k výzkumu učebnic obecně aplikovat na cizojazyčné učebnice. 

Systematická studie zabývající se analýzou učebnic španělského jazyka dosud 

vydána nebyla, odhlédneme-li od rukopisných kvalifikačních prací. Texty, které se 

obdobnou problematikou zabývají, mají parciální charakter. Práce se věnuje taktéž 

teoretickým aspektům učebnice. Autorka měla k dispozici běžně dostupné (publikované) 

zdroje primární a sekundární literatury. 

Přítomná monografická práce charakterizuje učebnice na základě jejich 

komparace, kdy ambicí bylo, aby se odrazil i generační aspekt ve vývoji učebnic 

španělštiny. Analýza s využitím Evropského jazykového portfolia hodnotí tři učebnice 

španělského jazyka vydané českými nakladatelstvími, a to jazykovou úroveň A1, která 

je jako úroveň začátečnická nejrozšířenější. Vzhledem k tomu, že výzkumný problém 

byl deskriptivního charakteru, nebyl důvod formovat hypotézu výzkumu. Cílem rozboru 

bylo zjistit, zda tři vybrané vzorky učebnic španělského jazyka odpovídají požadavkům 

na výuku cizích jazyků, které jsou stanoveny ve Společném evropském referenčním 

rámci, ač dvě z nich byly vydány dříve než výše zmíněné dokumenty. Základní použitou 

metodou rozboru byla nekvantitativní obsahová analýza zaměřená na jednotlivé lekce, 

především na úvodní texty a sekce gramatického výkladu.  

Nebylo cílem postihnout a charakterizovat všechny jazykové úrovně, tedy od A1 

do C2, ale na základě EJP vytvořit metodologický nástroj výzkumu učebnic španělského 

jazyka, použitelný v případě potřeby i na ostatní úrovně. Z analýzy v osmé kapitole 

vyplývá, že ačkoliv dvě publikace vznikly před vytvořením EJP, mohou být zcela bez 

problémů použity k naplnění jazykové úrovně A1. Obsažené lexikum, stejně tak jako 

gramatická náplň koresponduje se všemi kompetencemi EJP, tj. poslech s porozuměním, 
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čtení s porozuměním, ústní interakce, ústní projev, strategie a písemný projev. Autorka 

se domnívá, že výsledky rozboru budou zajímavé pro didaktiky cizích jazyků, autory 

učebnic i učitele španělského jazyka.  

Dalším výsledkem této práce jsou poznatky v oblasti psychodidaktické. V 

unikátních rozhovorech tři zkušení autoři učebnic, současně pedagogové, hovoří o 

osobnosti učitele jako o jednom z faktorů úspěchu v edukačním procesu. Ačkoliv se 

může zdát, že tato oblast nezapadá do rámce disertační práce, autorka se přesto rozhodla 

tuto část zařadit. Vedl ji k tomu nepopíratelný fakt, že i sebelepší učebnice se skvělými 

hodnoceními může být nevhodným užíváním ze strany vyučujícího nefunkční.  

 

 

2  Struktura a popis práce 

 

Práce je členěna do jedenácti kapitol (včetně textových a obrazových příloh), které 

doprovází rozsáhlý poznámkový aparát s upřesňujícími informacemi. První kapitola 

(Úvod) přináší uvedení do problematiky, ukazuje stav dosavadního zkoumání a stručně 

popisuje práci s prameny a metodologii. Shrnutí výsledků prezentuje kapitola osmá – 

Závěr. Neméně důležitou součástí práce jsou rovněž přílohy: strukturovaný seznam 

použité literatury, přepis rozhovorů a obrazová příloha. V rámci příloh je zařazena 

bibliografie zpracovaná na základě souborného katalogu národní knihovny. Tato 

předkládá publikace vztahující se ke španělštině vydané na území Československa a 

České republiky. Záměrem je zaznamenat kontinuitu jednotlivých tvůrčích týmů a 

zároveň ukázat s jakou frekvencí byly publikace vydávány.   

 

 

2.1  Kapitola (2) Definice a funkce učebnic 

Kapitola zařazená na začátek práce naznačuje, jak je učebnice definována vybranými 

autory a jaké funkce plní v edukačním procesu. Učebnice se řadí mezi nejstarší 

prostředky užívané k vzdělávání. Již od starověku lze vystopovat texty sloužící 

k edukaci. K rozmachu knih, a tudíž i učebnic, nesporně přispěl vynález knihtisku v 15. 



 6 

století. Navzdory tomu, že v současnosti sílí tendence užívání elektronických médií, 

tištěné učebnice jsou stále nejužívanějším didaktickým prostředkem na všech úrovních 

vzdělávání.  

Z hlediska vývoje rozlišujeme několik generací pomůcek, které odrážejí kulturní 

a technický vývoj lidské společnosti. Jsou jimi konkrétní předměty, předstrojové 

pomůcky, tištěné materiály, stroje. Ukazuje se, že nové instrumentárium rozšíří řadu 

didaktických prostředků, nicméně původní zcela nenahradí.  

Teorii didaktických prostředků se věnuje Josef Maňák, z trochu jiného úhlu 

pohledu definuje učebnici Jan Průcha, který zmiňuje pedagogický aspekt klasické školní 

učebnice, Heřman Mann postihuje univerzálnost a nadčasovost učebnic.  

Učebnice jako didaktický prostředek v rámci výuky plní několik funkcí. Lze je 

klasifikovat z pohledu subjektu, tedy je-li uživatelem vyučovaný či vyučující. Pro žáka 

je učebnice zdrojem, který poskytuje informace k osvojení, předkládá poznatky, 

ustanovuje normy a hodnoty. Pro učitele představuje učebnice pomocníka při plánování 

výuky, při stanovení výstupů edukačního procesu, taktéž při hodnocení žáků. 

 Z vývojového hlediska se role učebnice postupně měnila. Učebnice cizího jazyka 

byla za komunismu téměř jediným zdrojem cizojazyčných (španělských) textů a 

poskytovala žákům veškeré informace. Pro učitele představovala didaktický nástroj 

výuky. Ani tehdejší autoři neměli snadný přístup k autentickým textům. Dnes se role 

učebnice mění, neboť elektronická média, především internet, nabízí nespočetné 

množství textů, poslechových a obrazových materiálů. Jistě jedním z největších přínosů 

při výuce cizího jazyka je možnost kontaktu s rodilými mluvčími a cizojazyčným 

prostředím vůbec. Otázkou tedy je, jakou funkci plní učebnice dnes. K funkci učebnice 

v moderní škole se rozepsal Josef Maňák v publikaci Učebnice z pohledu 

pedagogického výzkumu a prostřednictvím Timmových slov se k roli učebnice 

v cizojazyčné výuce vyjadřuje Věra Janíková.    

 

 

2.2  Kapitola (3) Španělština – světový jazyk  
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Kapitola třetí nesoucí název Španělština – světový jazyk představuje postavení tohoto 

románského jazyka v celosvětovém měřítku a v rámci Československa (České 

republiky). Ve dvou podkapitolách je nastíněn vývoj výuky španělštiny v poválečném 

období a za komunismu a po sametové revoluci. Cílem kapitoly není podat vyčerpávající 

historický přehled všech událostí, nýbrž na několika příkladech ukázat, jak se postupně 

zintenzivňovala nabídka výuky španělského jazyka.  

Autorka uvádí kapitolu popisem vývoje moderní španělštiny, zmiňuje založení 

Real Academia Española v roce 1714, vydání šestisvazkového slovníku spisovného 

jazyka Diccionario de Autoridades a modernizované gramatiky Gramática de la lengua 

española lingvisty Emilia Alarcose Lloracha. Za určitý zlomový okamžik lze považovat 

vydání španělské gramatiky v roce 2009, neboť na jejím sestavení se podílely také 

latinskoamerické akademie. Vzhledem k tomu, že Španělé přichází do kontaktu 

s ostatními jazyky, objevují se další pokusy o redefinici spisovné normy. Jedním z řady 

je i sborník, který bere v potaz vliv jiných jazyků, ať již domorodých či angličtiny. Vyšel 

na konci roku 2014 pod názvem Prácticas y políticas lingüísticas; nuevas variedades, 

normas, actitudes, y perspectivas pod vedením Klause Zimmermanna.  

Kapitola též uvádí poměr mezi česko-španělskými vztahy a šířením španělštiny. 

Zmiňuje působení pražského Španělského kroužku, jehož členové patřili k zajímavým 

osobnostem kulturního života, jako např. Vlastimil Kybal, Jaroslav Lenz, Albert Vojtěch 

Frič, či Antonie Dickertová. Demonstruje kontakty Československa se Španělskem v 

poválečném období a za komunismu, kdy se politicky a obchodně pěstovaly spíše vztahy 

s Latinskou Amerikou. Kontakt s Kubou byl podnětem pro druhou vlnu 

československého hispanismu. Španělštinu a s ní spojenou kulturu v této době udržovali 

v povědomí národa především hispanisté, a to jak činností na vysokých školách, tak 

překlady děl literátů z Pyrenejského poloostrova a Latinské Ameriky. Konkrétně 

k situaci španělštiny jako předmětu na střední škole a oboru na škole vysoké se 

v rozhovoru vyjádřil Vladimír Rejzek. Za ztělesnění přežívající solidní hispanistické 

tradice lze považovat Rudolfa Jana Slabého. Tato opomíjená osobnost měla bezpochyby 

velký význam pro uvádění španělštiny a španělské kultury do Čech i české kultury do 
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Španělska. Barvitě se o jeho životě píše v článku Knižní odkaz hispanisty Rudolfa Jana 

Slabého (1885-1957).  

 Vydávání učebnic nelze oddělit od dobové ediční politiky. Její stav dokládá 

autorka mimo jiné prostřednictvím svědectví několika překladatelů ze španělštiny. Podle 

Josefa Čermáka u nás Latinská Amerika platila za revoluční kontinent. S Kamilem 

Uhlířem začal v šedesátých letech vydávat u nás do té doby neznámé autory a 

připravoval tak půdu pro latinskoamerický boom pokračující v letech sedmdesátých.   

 Po pádu komunismu se situace ohledně nabídky vyučovaných jazyků a 

dostupnosti materiálů radikálně změnila. Společně s možností cestování, vznikem 

soukromých jazykových škol (kurzy s českým či rodilým mluvčím, obchodní verze, aj.) 

a s rozšířením nabídky státních jazykových škol, vzrostl u veřejnosti zájem i o španělský 

jazyk.  

K šíření španělštiny jistě nemalou měrou přispívá Instituto Cervantes se sídlem v 

Madridu, který byl založen v roce 1991 jako kulturní a vzdělávací instituce podporující 

hispánskou a hispanoamerickou kulturu a jazyk ve světě. V září 2005 byla slavnostně 

otevřena pobočka v Praze. Mezi její činnosti patří pořádání mezinárodní jazykové 

zkoušky DELE pro několik jazykových úrovní, kurzů španělštiny a školení pro učitele a 

všeobecně jakákoliv podpora aktivit hispanistů u nás. 

 

 

2.3  Kapitola (4) Vznik prvních českých učebnic španělštiny očima jejich tvůrců 

Čtvrtá kapitola se zabývá vznikem prvních učebnic španělského jazyka psaných českými 

autory. Tito autoři absolvovali pouze jednosemestrální kurz metodiky a pedagogiky. 

Nicméně jimi psané učebnice jsou i dnes aktivně užívány a mnohdy jejich členění slouží 

jako vzor autorům současným. Autorka uvádí do souvislosti počátky tvorby 

didaktických materiálů s praktickou potřebou výuky španělštiny v tehdejší době a 

současně poukazuje i na sociologické aspekty tvorby v období komunismu, zejména 

v padesátých a šedesátých letech, kdy autoři byli nuceni provádět tzv. autocenzuru.  

V rozhovoru s tvůrci učebnic autorka odkrývá jak motivy k tvorbě učebnic, tak i 

úskalí, kterým během jejich psaní jednotliví autoři čelili; například nemožnost cestovat 
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volně do zahraničí či nedostatek příležitostí pravidelného kontaktu s rodilými mluvčími. 

Závěrem osvětluje okolnosti samotné tvorby, např. výběr didaktických metod či shánění 

autentických materiálů. K dobové ediční politice ve vztahu k hispánskému světu je 

zařazen komentář Josefa Čermáka, Josefa Forbelského a Vladimíra Mikeše, překladatelů 

ze španělštiny. 

  K situaci ohledně potřeby znalosti a samotné výuky španělštiny v poválečném 

období na českých školách se krátce vyjádřil Josef Dubský ve svém příspěvku 

v časopise Cizí jazyky ve škole. Vladimír Rejzek se k tehdy užívaným učebnicím staví 

poněkud kriticky. Upozorňuje na skutečnost, že někteří autoři sestavili materiál, který 

ne zcela odpovídal cílové skupině. Vladimír Rejzek byl zároveň členem tvůrčího týmu, 

který se utvořil kolem osoby Josefa Dubského. Ačkoliv se s Josefem Dubským 

soustředili především na sestavování slovníků, jejich další ambicí bylo sepsat 

vysokoškolská skripta. 

 Pokud jde o výběr učebnicových textů pro učebnice cizího jazyka, dotazovala se 

autorka, zda je vhodnějším postupem adaptovat autentický text či jej raději vytvořit sám. 

Vladimír Rejzek se přiklání jednoznačně k adaptaci. Josef Hendrich již tak striktní není, 

připouští i možnost sepsání textu. Libuše Prokopová preferovala tvorbu vlastního textu, 

který poté konzultovala s rodilým mluvčím.      

Ohledně zařazení překladu jako součásti výuky se autorka odkazuje jak na 

rozhovory s osobnostmi, tak na Davida Mračka, který překlad označuje jako pátou 

kompetenci. Dle jeho slov není překlad v rámci výuky cizího jazyka již zcela zatracován 

a stále častěji je zmiňován v pozitivním smyslu v teoretických pracích o lingvodidaktice. 

Dále dodává, že tzv. bilingvní reforma usiluje o promyšlené a pravidelné zapojování 

mateřštiny do výuky, což znamená obnovený zájem o překlad.     

 

 

2.4  Kapitola (5) Osobnost učitele 

Z pedagogicko-psychologického hlediska nelze v edukačním procesu ponechat stranou 

osobnost učitele, který hraje roli jakéhosi zprostředkovatele mezi žákem a učebnicí. 

Tomuto tématu se na základě rozhovorů věnuje pátá kapitola.  
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Většina dnešních učebnic je koncipována dle požadavku vyučovat cizímu jazyku 

s vyloučením mateřštiny v co největším měřítku. Ideálem se tedy může jevit stav, kdy 

učitel je zároveň rodilým mluvčím. Nicméně zvolíme-li ke zkoumání učebnic 

psychodidaktický přístup, zjistíme, že dosažení konkrétního vyučovacího cíle nestojí 

pouze na vhodně vybrané učebnici a dostatečně jazykově vybaveném vyučujícím, ale do 

značné míry závisí i na celkové osobnosti učitele.  

Autorka práce, stejně jako Jan Čáp s Jiřím Marešem, vycházela z přesvědčení, že 

rodina a pozitivní vzory (tj. i učitel) mají určující vliv na vývoj osobnosti a jsou jedním 

z nejvýznamnějších faktorů socializace. Podobný názor sdílí Stanislav Rubáš ve své 

předmluvě nazvané Dvacet sedm životů, kde píše, že setkání s osobnostmi je rozhodující 

pro studium.        

V unikátních rozhovorech s třemi osobnostmi padly dotazy na rodinné zázemí a 

především na osobnosti učitelů, zejména při studiu na střední škole, kteří takovými 

vzory byli. Vladimír Rejzek vidí počátek své činnosti v rodině a na gymnáziu, 

zavzpomínal na Jaroslava Kuchválka a Josefa Dubského. Josef Hendrich zmínil 

přednášky a semináře prof. Otakara Vočadla z anglické literatury a kultury. Dále 

poznamenává, že nejvíce byl ovlivněn profesorem francouzštiny J. Paulusem na 

turnovském reálném gymnáziu. Zapůsobil na něj prof. Josef Kopal, znalec francouzské 

literatury, prof. Bohumil Trnka, významný lingvista v oboru anglistiky a v oblasti 

pedagogiky prof. Václav Příhoda, pod jehož vedením také prováděl výzkum na školách, 

týkající se paměti žáků nižších tříd základních škol. Libuši Prokopovou nejvíce ovlivnila 

její profesorka francouzštiny, na jejíž jméno si již nevzpomněla. Říkali jí „madamička“. 

Velmi milovala Francii a francouzštinu a svou lásku přenesla i na své žáky. I proto 

Prokopová později studovala francouzskou filologii na pražské filozofické fakultě.   

 Charakterové vlastnosti a kvality schopného, „ideálního“ učitele byly vyjádřeny 

v mnohých publikacích. Z tohoto důvodu autorka upustila od jejich širokého popisu, 

namísto toho nechala promluvit klasiky. Josef Hendrich stručně řekl, že učitel by měl 

být především osobnost, člověk vzdělaný, charakterní, pedagogicky nadaný a schopný, 

čestný s kladným poměrem ke svému povolání a ke svěřeným žákům, měl by co nejlépe 

ovládat obor, kterému vyučuje, chovat se patřičně a být vzorem pro žáky. Vladimír 
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Rejzek považuje osobnost učitele ve vyučovacím procesu za jeden z nejpodstatnějších 

faktorů úspěšného řízení. Připouští, že kantor nemusí jazyk perfektně ovládat, ale musí 

to umět vysvětlit a hlavně musí žáky zaujmout a přinutit je, aby dělali. Nejkrásnější 

podle jeho slov je, když se děti učí s chutí a dalo by se říci i s láskou.  

V kapitole autorka předkládá stručnou charakteristiku pěti stylů učitelova 

výchovného působení, a to podle Jana Čápa a Jiřího Mareše: autokratický styl, liberální, 

rozporný autokraticky-liberální, laskavý liberální styl, integrační styl. 

 

 

2.5  Kapitola (6) Komparace učebnic španělského jazyka 

Šestá kapitola analytického charakteru, pojmenovaná Komparace učebnic španělského 

jazyka,  přináší přehled učebnic, které představují reprezentativní vzorky jednotlivých 

cílových kategorií, tj. učebnice pro samouky, pro střední a jazykové školy, nejen pro 

samouky. Poukazuje také na rozdíly v užívání lingvistické terminologie v učebnicích. 

V uspořádání kapitoly je určující chronologické hledisko, kdy základem řazení byl vznik 

dané publikace.  

Komparováno je šest učebnic, a to: Cvičebnice hospodářské španělštiny 1,  

Moderní učebnice španělštiny; Fiesta 1; Španělština; Španělština pro samouky a  

Učebnice současné španělštiny 1. 

Na základě komparace autorka konstatuje, že u autorů starších publikací dochází 

k využití originálních či adaptovaných textů jen velmi zřídka, tito preferovali vytvoření 

textu, který odpovídal gramatické náplni lekce. Tato skutečnost je jistě spojena s dobou 

vzniku, tj. za komunistické diktatury, kdy nebylo možné získat originální texty, 

s výjimkou klasických děl španělských spisovatelů, které sporadicky využívala Libuše 

Prokopová. U novějších publikací jsou užity funkčně vytvořené texty, v menší míře pak 

adaptované texty. Stejně jako u textů je začlenění doprovodného obrazového materiálu 

spojeno s rokem vydání. U modernějších vydání jsou učebnice zatraktivněny užitím 

obrázků, buď černobílých či barevných, které lze prakticky zapojit do výuky. K roli 

doprovodného obrazového materiálu se vyjadřuje Jaan Mikk. 
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 Autorka si všímá jak struktury publikací jako celku, tak i členění jednotlivých 

lekcí, sleduje vývoj terminologie u názvů gramatických jevů, určení cílové skupiny, 

zařazení doprovodného obrazového materiálu.  

Společným rysem všech analyzovaných vzorků je, že byly sestaveny českým 

autorem či autory, s jazykovou úpravou rodilým mluvčím nebo českým mluvčím 

dlouhodobě žijícím ve španělsky mluvící zemi. Představují několik generací tvůrců a 

tvůrčích týmů.   

U většiny prvků, ke kterým bylo v rámci komparace přihlíženo, lze vysledovat 

shodu. Při výkladu gramatiky autoři přistupovali k propojení španělské mluvnice s 

českými respondenty. Publikace vykazovaly velmi podobnou strukturu členění, tj. text 

lekce, podtextový slovník, výklad, cvičení. Jedinou výjimky z tohoto členění 

reprezentuje publikace Moderní učebnice španělštiny. Cílová skupina, ačkoliv 

pochopitelně není vzhledem k datu vzniku publikací dle jazykových úrovní Společného 

evropského referenčního rámce, je uvedena v úvodu. Není explicitně sdělena na základě 

věku uživatelů, ani jazykové úrovně (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, 

pokročilí), ale dle skupiny uživatelů, čili např. pracujícím v zahraničním obchodě, 

frekventantům jazykových kurzů, středoškolákům, samoukům. Reálie španělsky 

mluvících zemí jsou implementovány do všech komparovaných publikací.  

Autorka si všímá i nejednotného užívání lingvistické terminologie v učebnicích 

španělštiny. Na závěr podkapitoly je zařazena přehledná tabulka, která vykresluje situaci 

v šesti publikacích. O podobnou analýzu se v roce 2011 pokusila Slavomíra Ježková. Na 

vysokou různorodost terminologie u slovesných časů a modů upozornil již v roce 1957 

ve svém článku Josef Dubský. K obdobnému tématu se o sedm let později vyjádřil i Jiří 

Černý.  

Kapitola rovněž stručně zmiňuje rozdíl mezi učebnicemi psanými českými autory 

a zahraničními týmy. Je poukázáno na skutečnost, že čeští autoři učebnic vycházejí ze 

znalosti českého výukového prostředí a potřeb českých studentů. Leckdy navazují na 

pedagogicky ověřené publikace svých předchůdců, jež jsou sice svým obsahem a 

grafickým zpracováním zastaralé, ovšem jejich tvůrci nastolili strukturu jednotlivých 

lekcí, která je funkční i dnes.  
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 Pravdou je, že zahraniční učebnice španělského jazyka nejsou a priori určeny pro 

použití v českém prostředí a tudíž nejsou dostatečně explikovány jevy, které jsou pro 

české uživatele komplikované z důvodu jejich odlišnosti či dokonce neexistence v 

mateřském jazyce. V zahraničních učebnicích pochopitelně chybí systematické 

srovnávání jazyka cílového (španělštiny) s jazykem mateřským (češtinou). Učitelé musí 

vyhledávat a zařazovat do výuky doplňující materiály a rozšiřovat učivo tak, aby si žáci 

problematické pasáže osvojili v rámci daného výukového cíle. Konkrétně ve španělštině 

se jedná o slovní přízvuk, užití členu určitého a neurčitého, subjuntivo, odlišný systém 

slovesných časů, rozdíly u sloves ser, estar, hay, perifrastické konstrukce, časovou 

souslednost a další.   

Problémy přechodu mezi mateřským a cílovým jazykem mohou ztěžovat výuku 

španělštiny pro praktické účely, jak upozorňuje např. soubor studií vydaný koncem roku 

2014 pod názvem El español entre dos mundos; Estudios de ELE en Lengua y 

Literatura.   

 

 

2.6  Kapitola (7) Analýza učebnic španělského jazyka na pozadí SERR  

       (Evropského jazykového portfolia) 

Kapitola sedmá Analýza učebnic španělského jazyka na pozadí SERR (Evropského 

jazykového portfolia) se zabývá rozborem tří vybraných učebnic španělského jazyka. Na 

základě dokumentu vydaného Radou Evropy, Evropského jazykového portfolia (EJP), 

autorka zjišťuje, jak vybrané vzorky odpovídají jazykové úrovni A1.     

Jedním z nejdůležitějších prostředků, jak u žáka podporovat jeho autonomii, a 

tím i samostatné učení vedoucí ke komunikativní kompetenci, je výběr vhodného 

učebního materiálu, který plně odpovídá jazykovým znalostem jedince. U výuky cizích 

jazyků mají učitelé i tvůrci didaktických materiálů k dispozici dokument Evropské 

jazykové portfolio, který je definován na internetových stránkách Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky.     

Autorka pro analýzu zvolila tři učebnice španělského jazyka vydané českými 

nakladatelstvími, a to nakladatelstvím Leda (Španělština pro samouky); Fraus (Fiesta 1) 
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a Computer Press (Učebnice současné španělštiny 1). Výběr vzorků byl učiněn 

s ohledem na shodné prvky. Hlavními autory nejsou rodilí mluvčí, tudíž dochází k 

využití češtiny v rámci výkladu gramatiky či zadání jednotlivých cvičení, jsou zařazena 

překladová cvičení v jazykovém páru čeština-španělština a španělština-čeština. Na 

základě v praxi pedagogicky ověřeného modelu, všechny publikace vykazují stejnou 

strukturu lekcí, tedy úvodní text/y, podtextový slovníček, výklad gramatických jevů, 

cvičení a závěrečný překlad. Vzhledem k roku vydání není u prvních dvou publikací 

uvedena jazyková úroveň dle Společného evropského referenčního rámce, u Učebnice 

současné španělštiny 1 je deklarována úroveň B1-B2.    

Zmíněné publikace reprezentují různé generace tvůrců učebnic. Libuše 

Prokopová byla jednou z prvních autorek učebnic španělštiny na našem území. 

Preferovala pracovat individuálně, protože dle jejích slov se kolektiv těžko utáhne. 

Autorský tým třídílné řady Fiesta představuje skupinu vytvořenou okolo Jany Králové. 

Učebnice současné španělštiny 1 je sepsána autorskou dvojicí Olga Macíková – Ludmila 

Mlýnková.      

Metodologicky byla užita nekvantitativní obsahová analýza zaměřená na obsah 

jednotlivých lekcí, zejména pak na úvodní texty a gramatický výklad. Ačkoliv Libuše 

Prokopová vytvořila učebnici Španělština pro samouky, jak již ze samotného názvu 

vyplývá, pro samouky, náplň textů odpovídá Evropskému jazykovému portfoliu a 

zkušený učitel ji využije i v rámci výuky ve třídě. K zadaným deskriptorům jazykové 

úrovně A1 autorka této práce v publikaci našla korespondující lexikum pro všechny 

kompetence (např. představování, popis trasy, číselné údaje, aj.). Nicméně vzhledem 

k datu vzniku publikace je v menší míře zastoupena audioorální složka, kterou by bylo 

vhodné doplnit v rámci budoucích reedicí. Cvičení užitou slovní zásobou i gramatickou 

náplní navazují plně na výklad a úvodní texty.       

Autorský tým Fiesty 1 taktéž vystihl potřeby uživatelů k dosažení úrovně A1 

podle Evropského jazykového portfolia. Texty jsou zaměřeny prakticky, čili nabízejí 

uživatelům lexikum k dorozumění v obchodě, při vyplnění formulářů, napsání pozdravu 

z dovolené, aj. Audio a audioorální cvičení jsou využita k upevnění korektní výslovnosti 

v sekci Ejercicios II. Zejména závěrečné překlady, které ve většině případů nejsou 
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formou z kontextu vytržených vět, ale souvislým textem složeným z očíslovaných vět, 

ukážou uživateli, zda je schopen spojit jednotlivé složky, tj. lexikum, gramatiku, do 

smysluplných celků.     

Nejmladší analyzovaná publikace je z pera tvůrčí dvojice Olga Macíková-

Ludmila Mlýnková. Byla vydána již po uvedení Evropského jazykového portfolia do 

praxe. Autorka této práce se domnívá, že Olga Macíková s Ludmilou Mlýnkovou 

pravděpodobně přihlížely k Evropskému jazykovému portfoliu, neboť jsou v učebnici 

zařazeny sekce jako Jak popsat osobu, Jak vyjádřit souhlas/nesouhlas, Jak se zeptat na 

cestu, aj., které odpovídají úkolům ke splnění jednotlivých kompetencí portfolia. 

Zároveň pomáhají uživateli k snazší orientaci v součinnosti s portfoliem. Lexikum, 

stejně tak jako gramatika jsou naprosto dostačující pro úroveň A1.   

V přehledné tabulce gramatických jevů pro úroveň A1 pro tři analyzované 

publikace je vidět, že uživatelé si osvojí pravidla výslovnosti, užívání přízvuku, seznámí 

se s plurálem podstatných jmen, číslovkami a konjugací pravidelných a některých 

nepravidelných sloves. Tyto uvedené fenomény jsou potřebné k úspěšnému zvládnutí 

deskriptorů úrovně A1.  

Z výše uvedené analýzy vyplynulo, že i přes skutečnost, že dvě ze třech publikací 

byly vydány před vznikem Evropského jazykového portfolia, nepochybně je lze zařadit 

do vzdělávacích plánů při plnění jazykové úrovně A1. Lexikum i rozsah gramatiky jsou 

dostačující pro poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní interakci, ústní 

projev, strategii a písemný projev na úrovni A1, tedy pro všechny kompetence 

předepsané v Evropském jazykovém portfoliu. 
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