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1 ÚVOD 

Témata související s Blízkým východem jsou součástí výuky na středních 

školách, ale také na školách základních. Vzhledem k tomu, ţe jsou tato témata 

na středních školách probírána podrobněji pouze na gymnáziích a odborné 

školy s tímto tématem pracují minimálně, rozhodla jsem se zanalyzovat 

učebnice pro základní školy. Právě základní škola formuje postoje, hodnoty 

a základní orientaci ve světě kolem nás. Mnozí z ţáků základních škol se jiţ 

o daných tématech později v průběhu středoškolských studií nic nedozví. Dle 

mého názoru je to jeden z důvodů, proč o mnohých skutečnostech existují 

v české společnosti velmi zkreslené názory.
1
  

Cílem první části práce je zanalyzovat vybrané učebnice po stránce 

odborné, didaktické, jazykové a obsahové. Zkoumány jsou učebnice, které se 

věnují tématům starověké Mezopotámie (dějepis), jihozápadní Asie (zeměpis) 

a monoteistických náboţenství (výchova k občanství). Učebnice jsou 

hodnoceny na základě stanovených kritérií, která by měla upozornit na slabé 

stránky učebnic z hlediska odborného i didaktického. 

Úvodní analýza učebnic bude vyuţita pro vytvoření nového učebního 

textu, který bude reflektovat závěry z úvodní analýzy učebnic. Cílem je tak 

vytvořit výukový materiál, který odpovídá moderním poţadavkům a trendům ve 

vzdělávání s důrazem na odbornou správnost. Nově vytvořený učební text 

bude obsahovat také doprovodné informace pro učitele. Vyučující mají 

mnohdy pouze povrchní znalost daného tématu, neznají souvislosti, a proto 

mohou ţákům podávat zkreslené informace vyplývající z jejich neznalosti.  

                                        
1 Tento názor dále rozvíjí také výzkum učebnic pro střední školy provedený v rámci projektu 

Muslimové očima českých školáků, který se zabýval dílčím tématem souvisejícím s  Blízkým 

východem. V rámci tohoto výzkumu bylo zjištěno, ţe se islám a muslimové často v učebnicích 

objevují pouze v negativní světle (http://muslimove.cz/islam-v-ceskych-ucebnicich/, 20.7.2014). 

Výzkum středoškolských učebnic zeměpisu, které se zabývají Blízkých východem, byl také 

součástí diplomové práce Voda a ţivot na Blízkém východě: Srovnání výukových metod (Radka 

Nedbalová, 2014). Z výzkumu v této práci vyplynuly značné odborné nedostatky, které učebnice 

obsahovaly. 
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V minulém roce jsem vedla několik přednášek a workshopů na několika 

školách. Všichni vyučující mi po hodině říkali, ţe mnohé věci vůbec netušili 

a ţe je samotné přednáška velmi obohatila. Proto by učebnice měla být 

pomocníkem nejen pro ţáky, ale také průvodcem pro jejich učitele.
2
 

Učebnice stále představují základní učební pomůcku a ovlivňují tak 

vzdělávání na všech stupních škol. Mají celou řadu funkcí, mezi něţ patří 

úloha motivovat ţáky k učení, prezentovat odborné informace, začlenit 

informace do širšího kontextu jiţ získaných znalostí, provést ţáky učivem 

a vést je k vlastní seberegulaci či vytvářet ţádoucí hodnoty a postoje (Mikk 

2008: 13-14). Je však otázkou, zda současné učebnice, i ve vztahu 

k blízkovýchodní tématice, tyto funkce nabízejí.
3
 

Ke zpracování diplomové práce je vyuţito tří základních publikací pro 

analýzu učebnic. Publikace Sikorová, Zuzana (2007). Návrh seznamu 

hodnotících kritérií pro učitele základních a středních škol. In Maňák, Josef – 

Knecht, Petr (eds.). Hodnocení učebnic (Brno: Paido) je vyuţita pro 

stanovení silných a slabých stránek učebnic. Samostatnou kapitolou se stala 

analýza obtíţnosti výkladového textu. K ní bude vyuţito metody, kterou 

v českém prostředí představil Jan Průcha a která byla následně dopracována 

v příspěvku Pluskal, Miroslav (1996). Zdokonalení metody pro měření 

obtíţnosti didaktických textu. Pedagogika, roč. 46, č. 1, s. 62-76. Zkoumáno 

bude celkem dvanáct učebnic uvedených níţe. Ke zpracování nového 

učebního textu budou vyuţity dosavadní znalosti autorky, dále zejména 

publikace Nováková, Nea – Pecha, Lukáš – Rahman, Furat (1998). Dějiny 

Mezopotámie (Praha: Karolinum) v případě starověké Mezopotámie 

                                        
2 V tomto ohledu mám řadu vlastních zkušeností se studiem geografie a společenských věd na 

pedagogické fakultě. Bohuţel jsem se během svých studií vůbec nesetkala s většinou 

zpracovávaných témat. Některé byly zmíněny pouze okrajově. Musím také konstatovat, ţe moje 

znalosti témat spojených s Blízkým východem předčili informační zázemí našich vyučujících, kteří 

mnohdy znali dobře důsledky, ale příčiny jim unikaly. Je tak pochopitelné, ţe absolventi 

pedagogických fakult si tuto neznalost přenáší i do své praxe po absolvování pedagogického 

vzdělání. 
3 Propojenost funkcí a prostředků, které dle Mikka zajistí jejich přítomnost, je uvedena v příloze. 
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a Szlakmann, Charles (2003). Judaismus pro začátečníky (Praha: Togga) 

v případě judaismu. 

První kapitola je věnována analýze učebnic. Zkoumány jsou slabé a silné 

stránky pomocí vybraného rastru. Dále je hodnocena obtíţnost výkladového 

textu vycházející ze sémantické a syntaktické obtíţnosti textu. V neposlední 

řadě je prostor věnován analýze konkrétního obsahu, klíčových slov a pojmů. 

Další kapitolu diplomové práce tvoří výukové materiály, resp. text ţákovské 

učebnice s doplňujícími materiály pro učitele. Zahrnuta jsou témata starověké 

Mezopotámie (6 stran), jihozápadní Asie (5 stran) a monoteistických 

náboţenství – judaismus a islám (4 strany). Kaţdá strana ţákovské učebnice 

je doplněna o jednu stranu doplňujících informací pro učitele.  

Čtvrtá kapitola poskytuje popis struktury dvou workshopů. Tento text je 

určen lektorovi, který má přehled o daném tématu. První workshop je zaměřen 

na zeměpisnou orientaci v regionu (s vyuţitím poznatků souvisejících 

s dějepisem, výchovou k občanství ad.). Druhý workshop je zaloţen na 

umělecké tvořivosti a je zaměřen na seznámení se se světem starověké 

Mezopotámie. 

Přílohy práce tvoří porovnání klíčových slov a pojmů vytvořených 

materiálů se zkoumanými učebnicemi. Dále je zahrnuta kompletní podoba 

ţákovské učebnice a návrh interaktivní podoby výukového materiálu 

v elektronické podobě navrţené v programu Prezi. Tato forma umoţňuje 

doplnit text a obrázky o videa a audia. Je tak moţné obohatit materiály 

o multimediální prvky, které jsou dnes nezbytnou součástí ţivota a objevování 

dnešních ţáků. 

Při přípravě nového výukového materiálu budu čerpat z mých odborných 

znalostí v oblasti blízkovýchodních studií.  Vyuţiji k tomu transformace 

vzdělávacího obsahu pro ţáky základních škol. Janík a Knecht k ní uvádějí: 

„Očekává se, ţe učitel / autor učebnice bude schopen zohledňovat poţadavek 

odborné správnosti na straně jedné a současně brát ohled na učební 
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potenciál ţáků na straně druhé“ (Janík – Knecht 2008: 95). Dále bude 

provedena artikulace vzdělávacího obsahu zdůrazňující určité aspekty 

a propojenost učiva. V neposlední řadě bude vyuţito efektivní reprezentace 

vzdělávacího obsahu prostřednictvím atraktivní a přehledné formy.
4
 

2 ANALÝZA UČEBNIC 

Při hodnocení učebnic se vyuţívá celé řady výzkumných postupů, 

které lze rozdělit na dvě základní skupiny: a) aplikace vzorců čtivosti závisející 

na jejich obtíţnosti, sloţitosti či zajímavosti; b) pouţívání rastrů, coţ jsou 

seznamy hodnotících kritérií, jejichţ cílem je posoudit různé aspekty 

zkoumané učebnice (Sikorová 2007: 31).  

Já jsem se rozhodla vyuţít hodnocení z obou základních skupin. 

Seznamy hodnotících kritérií vyuţiji pro hodnocení učebnic jako celku s tím, 

ţe zvýšenou pozornost budu věnovat tématům souvisejících s Blízkým 

východem. Poté pouţiji vzorec pro výpočet obtíţnosti výkladového textu 

učebnice na konkrétní tematické celky učebnic. Následně se zaměřím pouze 

na vybrané kapitoly týkající se témat vztaţených k Blízkému východu. 

Provedu u těchto kapitol kvantitativní analýzu (rozsah textu, výskyt dílčích 

podtémat atp.). Podrobně zanalyzuji také odbornou stránku učebnic.  

Výsledkem tohoto komplexního hodnocení učebnic by mělo být: 

a) doporučení pro výběr učebnice pro jednotlivé předměty, ve kterých 

se vyskytují témata související s Blízkým východem;  

b) informace o obsahu, zpracování a slabých stránkách současného 

zpracování vybraných témat pro základní školství, které pomohou ke 

zkvalitnění zpracovávaných výukových materiálů a programů v další části 

diplomové práce. 

                                        
44 Více k postupu vytváření vzdělávacího obsahu lze nalézt v Janík, Tomáš – Knecht, Petr (2008). 

Transformace, artikulace a reprezentace vzdělávacího obsahu v učebnicích: K roli didaktických 

znalostí obsahu autora učebnice. In Knecht, Petr – Janík, Tomáš a kol. Učebnice z pohledu 

pedagogického výzkumu (Brno: Paido). 
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Pro analýzu byly vybrány učebnice, které mají platnou doloţku MŠMT.
5
 

Zvoleny byly učebnice dějepisu, ve kterých je vybraným tématem na úrovni 

základní školy starověká Mezopotámie. Dále je prostor věnován analýze 

učebnic občanské výchovy, kde se objevuje téma monoteistických 

náboţenství. V neposlední řadě se Blízký východ probírá v zeměpisu, kde 

jsou zdůrazněny zejména fyzicko-geografické a socio-ekonomické informace 

o regionu. V práci tak pracuji s následujícími učebnicemi: 

Výchova k občanství
6
 – monoteistická náboženství 

Brom, Zdeněk – Janošková, Dagmar – Ondráčková, Monika – Čábalová, 

Dagmar – Marková, Hana – Šebková, Jitka (2013). Občanská výchova 7 

(Plzeň: Nakladatelství Fraus). Dále uvedeno jako OV FRA. 

Laicmanová, Antonie (2012). Výchova k občanství 9 (Brno: Nová škola). Dále 

uvedeno jako OV NŠ. 

Zeměpis – Jihozápadní Asie 

Demek, Jaromír – Mališ, Ivan (2008). Zeměpis pro 7. ročník základní školy: 

Zeměpis světadílů (Praha: SPN). Dále uvedeno jako Z SPN. 

Dvořák, Jiří – Kohoutová, Alice – Taibr, Pavel (2005). Zeměpis 7: Učebnice 

pro základní školy a víceletá gymnázia (Plzeň: Nakladatelství Fraus). Dále 

uvedeno jako Z FRA. 

                                        
5 Tato doloţka má na úrovni základního školství značný význam, protoţe pouze na učebnice 

s doloţkou MŠMT můţe škola pouţít státní dotace. Doloţka platí po dobu 6 let a můţe být 

opakovaně prodlouţena. Ve vybraném vzorku učebnic se tak nachází několik učebnic, jejichţ 

doloţka by se měla v tomto roce obnovit novou edicí učebnic. Více na 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013 (2.6.2014). 
6 Doloţku MŠMT pro předmět Výchova k občanství má ještě publikace kolektivu autorů Výchova 

k občanství (učebnice pro 6. - 9. ročník) nakladatelství Gaudeamus vydaná v roce 2012. Tato 

publikace však není klasickou učebnicí. Jedná se o šanon s  kopírovatelnými cvičeními o rozsahu 

více neţ 500 stran, který obsahuje pouze omezené mnoţství vysvětlených pojmů v závěru. Není jej 

tak moţné porovnat s ostatními klasickými výkladovými učebnicemi.  
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Holeček, Milan – Janský, Bohumír a kol. (2008). Zeměpis světa 2: Amerika, 

Asie (Praha: Nakladatelství české geografické společnosti). Dále uvedeno 

jako Z NČGS. 

Svatoňová, Hana (2008). Putování po světadílech: učebnice, 2. díl (Brno: 

Nová škola). Dále uvedeno jako Z NŠ. 

Voţenílek, Vít – Fňukal, Miloš – Mahrová, Marta (2001). Zeměpis 3: Zeměpis 

oceánů a světadílů 2 (Olomouc: Prodos). Dále uvedeno jako Z PROD. 

Dějepis – starověk 

Augusta, Pavel – Honzák, František – Hirschová, Jarmila (2008). Pravěk 

a starověk: Dějepis pro základní školy a víceletá gymnázia (Úvaly: ALBRA). 

Dále uvedeno jako D SPL.
7
 

Bednaříková, Jarmila – Kysučan, Lubor – Fejfušová, Marie (2013). Dějepis 6: 

Pravěk a starověk (Brno: Nová škola). Dále uvedeno jako D NŠ. 

Kolektiv autorů (2013). Dějepis 6: Pravěk a starověk (Plzeň: Fraus). Dále 

uvedeno jako D FRA. 

Mandelová, Helena – Kunstová, Eliška – Pařízková, Ilona (2001). Dějiny 

pravěku a starověku (Liberec: Dialog). Dále uvedeno jako D DIA. 

Válková, Veronika (2006). Dějepis 6: Pravěk a starověk (Praha: SPN). Dále 

uvedeno jako D SPN. 

2.1 Hodnocení učebnic s využitím rastru 

Níţe uvedený a dále pouţitý rastr je výsledkem výzkumu zabývajícího 

se ověřováním důleţitosti kritérií pro hodnocení učebnic z pohledu učitelů 

základních a středních škol. Tento rastr vytvořený na základě provedeného 

                                        
7 Zkratka dle redakce SPL-Práce, která učebnici vytvořila a kterou vydalo nakladatelství ALBRA.  
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výzkumu je publikován v článku Sikorová, Zuzana (2007). Návrh seznamu 

hodnotících kritérií pro učitele základních a středních škol. In Maňák, Josef – 

Knecht, Petr (eds.). Hodnocení učebnic (Brno: Paido), s. 31-39. Je jedním 

z rastrů, který se pro hodnocení učebnic vyuţívá, avšak jako jeden z mála je 

vypracována na základě přímého výzkumu mezi učiteli a jejich preferencemi.
8
 

 

KRITÉRIA BODY 

1. KATEGORIE: PŘEHLEDNOST MAX. 12 . 

1.1 Má učebnice přehlednou strukturu (navazují 
na sebe logicky kapitoly a témata, je učebnice 
dobře rozčleněná)? 

ano část. ne 

6 3 0 

1.2 Je vnitřní struktura textů v učebnici 
přehledná (např. jsou pojmy řazeny v logické 
posloupnosti, navazují na sebe věty apod.)? 

ano část. ne 

6 3 0 

2. KATEGORIE: PŘIMĚŘENÁ OBTÍŢNOST A 

ROZSAH UČIVA 
MAX. 12 . 

2.1 Jsou zadání úloh a cvičení a formulace 
otázek v učebnici jasné a srozumitelné? 

ano část. ne 

5 2,5 0 

2.1 Jsou výklad a vysvětlování v učebnici pro 
ţáky srozumitelné a snadno pochopitelné? 

ano část. ne 

4 2 0 

2.3 Je výběr a počet pojmů v učebnici 
přiměřený úrovni chápání ţáků? 

ano část. ne 

3 1,5 0 

3. KATEGORIE: ODBORNÁ SPRÁVNOST MAX. 12 . 

3.1 Obsahuje učivo v učebnici odborně 
správné poznatky? 

ano x ne 

6 x 0 

3.2 Odpovídají poznatky v učebnici 
současnému stavu vědy, kultury a 
společenské praxe? 

ano x ne 

6 x 0 

                                        
8 Ze seznamu hodnotících kritérií jsem vynechala ty, které souvisí pouze s  vyuţitím v širší školní 

praxi a nevztahují se čistě k hodnocení učebnice samotné. Vypustila jsem tak  z hodnocení 

kategorie: Kategorie 8 - Cena: Je cena učebnice přiměřená? Je cena doplňkových materiálů 

k učebnici dostupná? Kategorie 10 - Doplňkové texty a materiály: Jsou k dispozici doplňující 

didaktické prostředky (jako videokazety, audiokazety, sbírky úloh, materiál ke hrám, nástěnné 

mapy, počítačové programy, modely, sady pro pokusy  apod.) vztahující se k učebnici? Vydalo 

nakladatelství také pracovní sešit (knihu) pro ţáky k  dané učebnici? Je k dispozici příručka pro 

učitele k dané učebnici? 
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4. KATEGORIE: MOTIVAČNÍ 

CHARAKTERISTIKY 
MAX. 10 . 

4.1 Je učivo v učebnici vztaţené k praxi 
(příklady, situace ze ţivota, význam poznatků a 
dovedností pro praxi apod.)? 

ano část. ne 

4 2 0 

4.2 Jsou výběr učiva v učebnici a úlohy a 
otázky pro ţáky zajímavé? 

ano část. Ne 

3 1,5 0 

4.3 Jsou v učebnici uţívány grafické prostředky 
k řízení pozornosti (grafické odlišení různých 
typů učiva, přehledné čtení textu, zdůraznění 
klíčových pojmů a definic aj.)? 

ano část. ne 

3 1,5 0 

5. KATEGORIE: ŘÍZENÍ UČENÍ MAX. 10  . 

5.1 Vyţadují úlohy také řešení problémů, 
objevování, tvořivou činnost apod., a ne jen 
reprodukci učiva? 

ano část. ne 

3 1,5 0 

5.2 Vedou texty v učebnici k uvaţování, 
kritickému myšlení, hodnocení apod.? 

ano část. ne 

3 1,5 0 

5.3 Poskytuje učebnice dostatek moţností 
k procvičování, upevňování a opakování učiva? 

ano část. ne 

2 1 0 

5.4 Obsahují texty a úlohy podněty 
k samostatné práci a skupinové činnosti ţáků? 

ano část. ne 

2 1 0 

6. KATEGORIE: OBRAZOVÝ MATERIÁL MAX. 10 . 

6.1 Jsou ilustrace, tabulky, schémata, mapky a 
grafy v učebnici jasné a smysluplné? 

ano část. ne 

4 2 0 

6.2 Obsahuje učebnice dostatek obrazového 
materiálu, který pomáhá ţákům porozumět 
učivu (objasňuje text, ilustruje text, nahrazuje 
výklad názornější formou apod.)? 

ano část. ne 

3 1,5 0 

6.3 Obsahuje učebnice dostatek obrazového 
materiálu, který je pro ţáky přitaţlivý? 

ano část. ne 

3 1,5 0 

7. KATEGORIE: SHODA S KURIKULÁRNÍMI 

DOKUMENTY 
MAX. 8  

7.1 Je výběr učiva v učebnici v souladu 
s kurikulárními dokumenty (učební plán, 
osnovy, vzdělávací program apod.)? 

ano část. ne 

5 2,5 0 

7.2 Jsou cíle výuky v zásadě dosaţitelné 
prostřednictvím studia textů a vypracování 
učebních úloh prezentovaných v učebnici? 

ano část. ne 

3 1,5 0 

9. KATEGORIE: ERGONOMICKÉ A 

TYPOGRAFICKÉ VLASTNOSTI 
MAX. 8  
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9.1 Jsou druh a velikost písma v učebnici 
přiměřené? 

ano část. ne 

5 2,5 0 

9.2 Je vazba učebnice trvalá a odolná a papír 
kvalitní? 

ano část. ne 

3 1,5 0 

11. KATEGORIE: DIFERENCIACE UČIVA  A 

ÚLOH 
MAX. 6  

11.1 Obsahuje učebnice rozšiřující učivo a 
úlohy pro nadané ţáky? 

ano část. ne 

3 1,5 0 

11.2 Obsahuje učebnice odlišné úlohy 
z hlediska obtíţnosti (pro průměrné i 
podprůměrné ţáky)? 

ano část. ne 

3 1,5 0 

12. KATEGORIE: HODNOTY A POSTOJE MAX. 6  

12.1 Obsahuje učebnice odkazy na 
společenská pravidla, mravní normy (slušné 
chování, principy humanismu, tolerance, 
tradice, právní normy apod.)? 

ano část. ne 

3 1,5 0 

12.2 Prezentuje učebnice menšiny, rasy, 
náboţenské skupiny, národnosti a pohlaví bez 
stereotypů a předsudků? 

ano část. ne 

3 1,5 0 

13. KATEGORIE: ZPRACOVÁNÍ UČIVA MAX. 4  

13.1 Je odborný obsah v učebnici prezentován 
také ve vztahu k jiným oborům? 

ano část. ne 

1 0,5 0 

13.2 Je učivo v učebnici soustředěné kolem 
několika základních témat (tzn. spíše málo 
vybraných témat do hloubky neţ mnoho 
poznatků povrchně)? 

ano část. ne 

1 0,5 0 

13.3 Jsou některé poznatky v učebnici 
prezentované z několika úhlů pohledu, různých 
perspektiv? 

ano část. ne 

1 0,5 0 

13.4 Je v učebnici vysvětleno, proč je nutné se 
učit určité poznatky a dovednosti? 

ano část. ne 

1 0,5 0 

 

Sikorová, Zuzana (2007). Návrh seznamu hodnotících kritérií pro učitele základních 

a středních škol. In Maňák, Josef – Knecht, Petr (eds.). Hodnocení učebnic (Brno: 

Paido), s. 35-38. 

 

 

Sikorová taktéţ navrhuje doporučené minimum pro jednotlivé kategorie 

hodnocení: 
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KATEGORIE 

BODY 

MAXIMUM 
DOPORUČENÉ 

MINIMUM 

1. Přehlednost 12 12 

2. Přiměřená obtíţnost textu a 

rozsah učiva 
12 12 

3. Odborná správnost 12 12 

4. Motivační charakteristiky 10 5 

5. Řízení učení 10 5 

6. Obrazový materiál 10 5 

7. Shoda s kurikulárními 

dokumenty 
8 4 

9. Ergonomické a typografické 

vlastnosti 
8 4 

11. Diferenciace učiva a úloh 6 3 

12. Hodnoty a postoje 6 3 

13. Zpracování učiva 4 - 

CELKEM 112 72 

 

Sikorová, Zuzana (2007). Návrh seznamu hodnotících kritérií pro učitele základních 

a středních škol. In Maňák, Josef – Knecht, Petr (eds.). Hodnocení učebnic (Brno: 

Paido), s. 38-39. 

 

2.1.1 Výsledky hodnocení 

Hodnocení učebnic s uţitím rastru je zpracováno dle jednotlivých 

předmětů a učebnic. V tabulce jsou oranţově označeny poloţky, ve kterých 

daná učebnice nedosáhla na doporučené minimum bodů. 
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OV 
FRA 12 12 6 7 6 7 5 8 1,5 6 3 73,5 2. 

OV NŠ 12 10,5 12 5 4 7 6,5 8 0 6 1,5 72,5 1. 

                            

Z SPN 12 12 12 1,5 4 5 6,5 8 0 4,5 1,5 67 4. 

Z NČGS 12 10,5 12 3 2 8,5 6,5 5,5 0 4,5 1 65,5 5. 

Z NŠ 12 12 12 4,5 3,5 8,5 6,5 8 0 3 1,5 71,5 1. 

Z FRA 12  12 6  6,5 5 7 6,5 8 1,5 3 2  69,5 2. 

Z PROD 12 10,5 12 5 2,5 5,5 6,5 8 0 4,5 1,5 68 3. 

                            

D SPL 12 12 12 6,5 1 7 6,5 8 0 4,5 2 71,5 3. 

D NŠ 12 12 12 4,5 2 7 6,5 8 0 4,5 2 70,5 4. 

D FRA 12 10,5 12 6,5 5 8,5 6,5 8 1,5 6 2 78,5 1. 

D DIA 12 10,5 12 6,5 5 6,5 6,5 5,5 1,5 4,5 1,5 72 2. 

D SPN 12 12 12 3 1 8,5 6,5 8 0 3 2 68 5. 

 

Uvedená tabulka dokumentuje hodnocení jednotlivých učebnic v dílčích 

kategoriích i celkovém souhrnu. Z hodnocení dle uvedených kritérií vyplynuly 

slabé stránky učebnic a celková úroveň hodnocených učebnic.  

Největší slabinou všech učebnic byla kategorie Diferenciace učiva 

a úloh, kam spadá rozšiřující učivo pro nadané ţáky a rozlišení úloh dle 

obtíţnosti. Ţádná ze zkoumaných učebnic nedosáhla doporučené hodnoty 

a mnohým z nich zcela chyběla alespoň minimální diferenciace. Pro učitele je 

tato kategorie velmi důleţitá, protoţe ve třídě se běţně nacházejí ţáci různých 

úrovní a druhu inteligence či odlišné motivace. Dostatek a vhodné rozloţení 

učiva a úloh tak můţe učiteli výrazně pomoci při přípravě výuky a její 

realizaci. 

Další podceněnou kategorií je řízení učení, v rámci níţ jsou kladeny 

poţadavky na úlohy podněcující řešení problémů, tvořivou činnost, objevování 

a rozvoj kritického myšlení. V pouţitém rastru sem také spadal dostatek 
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moţností k procvičování a opakování učiva či podněty k samostatné 

a skupinové práci. Celkově tato kategorie cílila na moderní postupy 

v didaktice, které kladou důraz na aktivní zapojení ţáků a různé formy a 

metody výuky. Zde je zřejmé, ţe hodnocené učebnice tento trend stále ještě 

nezachytily. 

Poslední zásadní nedostatky, které se objevily u většího mnoţství 

učebnic, lze nalézt u motivačních charakteristik. Do této kategorie spadá 

návaznost na praxi a náš běţný ţivot, zajímavost textu a úloh či grafické 

rozlišení různých druhů a úrovní textů. Zde spatřuji zásadní problém 

v přiblíţení učiva ţivotu dětí. Bohuţel se autoři stále málo zamýšlejí nad tím, 

k čemu to ţákům v ţivotě bude a co chceme, aby si z daných předmětů 

a témat do ţivota odnesli. Domnívám se tak, ţe prostředek (učebnice a učivo) 

stále zastiňuje cíle vzdělávání v 21. století plném informací dosaţitelných 

jedním kliknutím. Je zajisté obtíţné tuto kategorii naplnit, ale minimálně 

některé prostředky jsou dnes v moderní pedagogice známy. 

Posledními kategoriemi, kde nebyla překročena doporučená bodová 

hranice, byly u některých učebnic kategorie Přiměřené obtíţnosti a rozsahu 

učiva či Odborná správnost. Učebnice občanské výchovy a zeměpisu 

Nakladatelství Fraus obsahují nesprávné údaje. V případě občanské výchovy 

najdeme mezi pěti pilíři islámu včasné placení daně (str. 34). Další informace 

jsou tak stručné, ţe o konkrétních náboţenstvích téměř nic nevypovídají. 

V učebnici zeměpisu se objevuje chyba u charakteristiky průmyslu Izraele. 

Učebnice obsahuje informaci o tom, ţe v Izraeli se těţí ropa a diamanty (str. 

101). Ropa se těţí pouze v malé míře a diamanty jsou do Izraele pouze 

dováţeny. Autoři se zřejmě nechali zmást skutečností, ţe v Izraeli jsou velmi 

známé brusírny diamantů. U ostatních učebnic jsem nezjistila ţádné 

jednoznačné chyby, přestoţe mnohdy jsou uvedeny informace o daných 

tématech pouze z části a dle mého názoru zásadní informace či souvislosti 

chybí. 
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Uspokojivé nejsou ani hodnoty u poslední kategorie Zpracování učiva, 

u které nebyla dána ţádná minimální doporučená hodnota. Řada učebnic 

nedosáhla ani poloviny moţných získaných bodů. Do této kategorie bylo 

zahrnuto vysvětlení, proč se dané poznatky a dovednosti mají ţáci učit, 

aplikování různých úhlů pohledů, vztah k jiným oborům či specializace v rámci 

tématu. Tato kategorie se však prolíná s dalšími, a proto ji lze naplnit i v rámci 

či v úzké návaznosti na jiné kategorie. 

Učebnice mohly získat v celkovém souhrnu 98 bodů, čemuţ se 

nepřiblíţila ţádná z hodnocených učebnic. Nejvyšších hodnot dosáhla 

učebnice dějepisu Nakladatelství Fraus se 78,5 body. Nejhůře hodnocen byl 

ze všech učebnic zeměpis od Nakladatelství České geografické společnosti 

se 65,5 body. Pořadí učebnic dle předmětu a konkrétní hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce. 

2.2 Hodnocení obtížnosti výkladového textu 

U textu byla zvlášť hodnocena obtíţnost výkladového textu (T) skládající 

se ze syntaktické obtíţnosti (Ts) a sémantické obtíţnosti (Tp). O zpracování 

metodiky se v českých podmínkách zaslouţil J. Průcha, avšak v této 

diplomové práci je pouţita aktualizovaná a doplněná verze hodnocení 

obtíţnosti dle Pluskal, Miroslav (1996). Zdokonalení metody pro měření 

obtíţnosti didaktických textu. Pedagogika, roč. 46, č. 1, s. 62 - 76. 

Na následujících řádcích jsou uvedeny vzorce a vysvětlivky pro výpočet 

obtíţnosti výkladového textu učebnic. 

T = Ts + Tp T – celková obtíţnost výkladového textu 

 Ts – syntaktická obtíţnost 

 Tp – sémantická obtíţnost 
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Ts = 0,1 ·V̅ · U̅ V̅ - průměrná délka vět (počet slov / 

počet vět) 

U̅ - průměrná délka větných úseků 

(počet slov / počet sloves) 

 

    P – počet všech pojmů 

    N – počet slov 

    P1 – běţné pojmy 

    P2 – odborné pojmy 

    P3 – faktografické pojmy
9
 

    P4 – číselné údaje 

    P5 – opakované pojmy 

Upravená metoda dle Pluskala umoţňuje hodnocení tematických celků 

nebo kapitol a nejen učebnice jako celku. Zvolen je k tomu postup, kdy je 

náhodně v kapitole vybráno 5 vzorků s minimálním mnoţstvím 100 slov
10

 

(Pluskal 1996: 65). Zkoumány proto byly tematické celky obsahující konkrétní 

témata jako např. starověké civilizace v případě dějepisu či regiony 

jihozápadní Asie v případě zeměpisu. 

                                        
9 Konkrétní příklady a rozlišení odborných a faktografických pojmů naleznete v Průcha, Jan (1998). 

Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média (Brno: Paido). 
10 Počet slov závisí na rozsahu vět, protoţe se počítají celé věty.  
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2.2.1 Výsledky hodnocení 

Výsledky zkoumání obtíţnosti výkladového textu jsou rozděleny dle 

předmětů a konkrétních učebnic. 
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
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OV 
FRA 13 6,9 9 521 98  24  5  2  12   141 10,2  19,2   2. 

OV NŠ 14,1 7,4 10,4 537 84  55  5  9  17   170 17,3  27,7   1. 

                            

Z SPN 12,6 10,6 13,4 529 102  23  49  15  17   206 23,6 37  2. 

Z NČGS 14,3 10,9 15,6 556 106  29  47  14  13   209 22,2  37,8  1. 

Z NŠ 11,5 9,3 10,7 541  111 34  44  3  15   207  22,8 33,5  4. 

Z FRA 11,4 8,3 9,5 512  99 28 35 7  7   176  18,4 27,9  5. 

Z PROD 12,9 9,4 12,1 543  79 35  59  7  13   193  21,5 33,6  3. 

                            

D SPL 13,8 8,2 11,3 552 87  40  23  11  12   173  16,3 27,6  3. 

D NŠ 11,4 7,4 8,4 549 110  26  30  10  17   193 18,2 26,6  4. 

D FRA 10,7 7,5 8 525  105 17  28  9  13   172 15,2  23,2  5. 

D DIA 14,7 9 13,2 516 113  35  24  15  5  192 21,7 34,9 1. 

D SPN 13 8 10,4 533 112  28  25  12  12   189 18,8 29,2  2. 
 

*pořadí určuje obtíţnost výkladového textu od nejobtíţnějšího (1.) po nejméně obtíţný  

Z analýzy obtíţnosti výkladového textu vyplývá, ţe nejvyšší obtíţnosti 

dosahují učebnice zeměpisu. Zde je to způsobeno především velkým 

mnoţstvím zeměpisných názvů, které se v textu objevují. Často text obsahuje 

výčet moří, pohoří, států atp. Učebnice zeměpisu od Nakladatelství České 

geografické společnosti dosáhla vůbec nejvyšší sémantické a syntaktické 

obtíţnosti v součtu 37,8 bodů. Nejniţší obtíţnost výkladového textu byla 

zjištěna u učebnice občanské výchovy nakladatelství Fraus s hodnotou 19,2 

bodů.  

Zajímavé je zajisté také srovnání jednotlivých nakladatelství. Učebnice 

nakladatelství Fraus a Nová Škola byly hodnoceny ve všech předmětech. 
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Učebnice nakladatelství Fraus ve všech předmětech skončily na poslední 

příčce, coţ znamená, ţe obtíţnost výkladového textu byla ve všech 

předmětech nejniţší. Učebnice Nové školy byly v předmětech zeměpis 

a dějepis druhé nejméně obtíţné. Vysokou míru obtíţnosti výkladového textu 

lze na druhou stranu zaznamenat u učebnic Státního pedagogického 

nakladatelství. 

V závěru je však potřeba zdůraznit, ţe navzdory hodnocení pomocí 

matematických vzorců, má do určité míry na výsledky hodnocení vliv také 

subjektivní hledisko hodnotitele, který výpočet obtíţnosti provádí. Jedná se 

o výběr náhodných vzorků učebnic i osobní znalosti a zkušenosti hodnotitele 

v podobě nejednotné identifikace a klasifikace pojmů (Pluskal 1996: 67) . Proto 

dva hodnotitelé hodnotící obtíţnost výkladového textu konkrétní učebnice 

nemohou dojít ke stejným výsledkům. Hodnocení je však dostatečné zejména 

pro porovnání učebnic mezi sebou a zpětnou vazbu autorům. 

2.3 Obsah konkrétních tematických celků 

Tato analýza by měla slouţit zmapování konkrétních témat souvisejících 

s Blízkým východem v učebnicích pro základní školy. Zkoumán je rozsah, 

který je věnován tématům, pouţité pojmy a konkrétní obsah těchto témat. 

Analýza by měla slouţit ke zjištění aktuální „znalostní a informační“ podoby 

učebnic co do rozsahu a hloubky informací. Analýza bude dále slouţit jako 

podklad (v souvislosti s rozsahem a hloubkou informací) pro zpracované 

výukové materiály v druhé části diplomové práce. 

2.3.1 Občanská výchova – monoteistická náboženství 

Zkoumaným tématem občanské výchovy / výchovy k občanství
11

 byla 

monoteistická náboţenství.
12

 V učebnicích jim byl věnován odlišný prostor. 

                                        
11 Občanská výchova je dříve běţně pouţívaný název pro předmět zahrnující široký humanitní 

přehled včetně základů psychologie, sociologie, antropologie či politologie. Na základě 
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Učebnice OV NŠ se monoteistickým náboţenstvím věnuje na šesti stranách 

(kaţdému náboţenství věnovány dvě strany učebnice). Konkrétní téma 

v učebnici OV FRA zabírá pouze necelé dvě strany. 

V analyzovaných učebnicích občanské výchovy se objevují následující 

pojmy (označeno zeleně) či dotazy na ně (označeno oranţově).  

  
OV FRA OV NŠ 

Judaismus     

 

dějiny ţidů před zničením jeruzalemského 

chrámu     

 

Starý zákon     

 

Desatero Boţích přikázání     

 

Tóra     

 

Talmud     

 

synagoga     

 

rabín     

 

diaspora     

 

holokaust     

 

Davidova hvězda     

 

sedmiramenný svícen     

 

Izrael     

 

košer     

 

svátky (šabat, pesach, chanuka ad.)     

 

jarmulka     

Křesťanství     

 

Bible     

 

Nový zákon     

 

Starý zákon     

 

Jeţíš Kristus     

 

Petr     

 

ţivot Jeţíše     

 

šíření křesťanství     

 

kostel     

 

církev     

                                                                                                                   
Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy řada škol předmět přejmenovala na 

Výchovu k občanství. V diplomové práci se proto objevují oba tyto názvy.  
12 Zkoumána byla všechna monoteistická náboţenství, protoţe v učebnicích tvoří jeden celek. 

Výukové materiály však budou následně vytvořeny pouze k  judaismu a islámu. Důvodem je 

všeobecná znalost křesťanství, jehoţ prvky provází náš kaţdodenní světský ţivot. Toto 

náboţenství jako jediné je ve školách ţákům přiblíţeno i prostřednictvím řady dalších témat 

v rámci výchovy k občanství či v rámci dějepisu a zeměpisu. 
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papeţ     

 

křesťanské církve     

 

trojjedinost Boha     

 

farář / kněz     

 

kříţ     

 

svátky (Velikonoce, Letnice ad.)     

 

křesťanské státy / regiony 

  Islám     

 

vznik islámu (podmínky, způsob)     

 

prorok Muhammad     

 

pět pilířů     

 

postavení ţen     

 

tradice     

 

Alláh     

 

Korán     

 

mešita     

 

islámské státy / region     

 

Mekka     

 

půlměsíc     

 

návaznost na judaismus a křesťanství     

 

 Z tabulky je zřejmé, ţe obsah tématu ve dvou různých učebnicích se 

významně liší. Zatímco učebnice OV FRA jsou po stránce informační velmi 

úsporné a uvedené pojmy mnohdy vůbec nevysvětlují či nekomentují, 

učebnice OV NŠ popisuje uvedená náboţenství docela podrobně. Obě 

učebnice se shodují v uvedení Desatera Boţích přikázání a zobrazení 

Davidovy hvězdy v případě judaismu; uvedení Bible a jejích částí, jména 

Jeţíše Krista, trojjedinosti Boha a zobrazení kříţe v případě křesťanství; 

uvedení jména proroka Muhammada, označení Alláh pro Boha a zobrazení 

půlměsíce v případě islámu. Tyto dvě učebnice nám ukazují, jak odlišné můţe 

být pojetí tématu v podobě minimalistické (v případě OV FRA) a v podobě 

detailní (v případě OV NŠ). Domnívám se, ţe minimalistická podoba je 

u tohoto tématu příčinou mnoha nedorozumění při výkladu a pochopení 
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jednotlivých náboţenství i v rámci jiných předmětů, kde se ţáci 

s náboţenstvími setkávají.
13

 

2.3.2 Zeměpis – jihozápadní Asie 

V rámci analýzy učebnic zeměpisu byla vybrána kapitola věnující se 

jihozápadní Asii. Tématu byl v učebnicích jednotlivých nakladatelství věnován 

různý prostor. Největší rozsah zabíralo téma v učebnicích Z NŠ a Z PROD se 

šesti stranami. Malý rozsah byl zaznamenán u učebnic Z NČGS (4 strany), 

Z FRA (4 strany) a nejmenší u učebnice Z SPN (2,5 strany). 

V analyzovaných učebnicích zeměpisu se objevují následující pojmy 

a informace (označeno zeleně) či dotazy na ně (označeno oranţově). 

  

Z 

SPN 

Z 

NČGS Z NŠ 

Z 

PROD Z FRA 

Obecné informace          

 

zmíněny všechny státy regionu          

 

hlavní města států regionu          

 

slovní popis lokalizace regionu          

 

přírodní podmínky (povrch, podnebí)          

 

rozloha a počet obyvatel států          

Obyvatelstvo          

 

Arabové          

 

Turci          

 

Kurdové          

 

judaismus / ţidé          

 

křesťanství / křesťané          

 

islám / muslimové          

 

Mekka          

 

vliv islámu na ţivot obyvatel          

 

Jeruzalém          

 

arabština          

 

islámský fundamentalismus 
 

  
  

 

                                        
13 Náboţenství jsou také součástí dějepisu, kde je vysvětlen jejich vznik, a zeměpisu, kde jsou 

součástí širšího popisu jednotlivých regionů a států. Mnohdy je zde ovšem odkázáno pouze na 

dílčí informace a v závěru tak ţáci nejsou s monoteistickými náboţenstvími seznámeni v ucelené 

podobě, nechápou souvislosti a docházejí ve svých úsudcích k  chybným závěrům. 
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Hospodářství          

 

obecná charakteristika hospodářství          

 

zemědělství (popis)          

 

průmysl (popis)          

 

vodní zdroje          

 

místa vhodná pro cestovní ruch          

 

ropa          

 

OPEC          

Dějinné souvislosti          

 

historie          

 

spory Izraele a Palestiny          

 

napadení Kuvajtu roku 1990          

 

invaze do Iráku roku 2003          

 

Saddám Husajn          

Samostatně zmíněné státy          

 

Turecko          

 

Izrael          

 

Saudská Arábie          

 

Irák          

 

Z analýzy vyplynulo, ţe se učebnice značně liší rozsahem a obsahem 

učiva, které spolu úzce souvisí. Pouze dvě ze zkoumaných poloţek se objevily 

ve výkladovém textu všech učebnic. Jednalo se o charakteristiku přírodních 

podmínek regionu a zmínku o ropě jako strategické surovině regionu. Shodný 

výskyt pojmů a informací alespoň u tří učebnic byl zaznamenán 

u vyjmenování všech států regionu a charakteristiky obyvatelstva z pohledu 

národnosti (Arabové, Kurdové) a náboţenství (islám / muslimové, judaismus / 

ţidé). V souvislosti s islámem  dále tři učebnice odkazují na vliv islámu na 

ţivot muslimů a zmiňují také Mekku. V rámci kategorie hospodářství je u třech 

učebnic zmíněna obecná charakteristika hospodářství i podrobnější popis 

zemědělství, průmyslu či míst vhodných pro cestovní ruch. 

V charakteristikách se také objevila shoda u tří učebnic v případě dějinných 

souvislostí, jakými je odkaz na starověké dějiny regionu, vznik Izraele 

a následné spory mezi Izraelem a Palestinou (potaţmo arabskými státy) či 
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napadení Kuvajtu Irákem v roce 1990. V neposlední řadě se tři učebnice 

věnují rozsáhleji jednomu konkrétnímu státu, kterým je Izrael. 

Téma je v učebnicích zeměpisu silně ovlivněno rozsahem  stran, který 

je mu věnován v jednotlivých učebnicích. Lze však říci, ţe v případě zeměpisu 

existuje jakási praxe a shoda mezi autory učebnic o obsahu, který toto téma 

zahrnuje. Jako značný nedostatek vnímám skutečnost, ţe je v učebnicích 

věnováno minimum prostoru k objasnění role a postavení regionu vzhledem  

ke všem třem monoteistickým náboţenstvím stejně tak, jako skutečnost, ţe 

učebnice postrádají informace přibliţující běţný ţivot obyvatel. Ţák si tak 

odnese znalosti o nejvyšších pohořích, pěstovaných plodinách, avšak není 

připraven na cestu do tohoto regionu a dle mého názoru má potíţe 

s pochopením dění v tomto regionu, které mu nezprostředkovává škola ale 

různá média. Domnívám se tak, ţe zeměpis v tomto konkrétním zkoumaném 

vzorku neodpovídá potřebám a motivaci ţáka současné doby. 

2.3.3 Dějepis – starověká Mezopotámie 

V případě dějepisu bylo pro analýzu vybráno téma starověké 

Mezopotámie. Zkoumáno bylo pět učebnic dějepisu s platnou doloţkou MŠMT. 

Největší rozsah (9 stran) zabíralo téma v učebnicích D NŠ a D SPN. Menší 

prostor byl tématu věnován v učebnicích D FRA (8 stran) a D DIA (7 stran), 

nejméně pozornosti bylo tématu věnováno v učebnici D SPL (6 stran). 

V analyzovaných učebnicích zeměpisu se objevují následující pojmy  

a informace (označeno zeleně) či dotazy na ně (označeno oranţově).  

  

D SPL D NŠ D FRA D DIA D SPN 

Státy a města           

 

městské státy           

 

Sumer / Sumerové           

 

Asýrie / Asyřané           

 

Babylonie /Babyloňané           

 

Akkad           

 

Ur           
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Uruk           

 

Babylon           

 

Ninive           

 

Aššur           

Panovníci           

 

Chammurapi           

 

Gudea           

 

Sinacherib           

 

Aššurbanipal           

 

Nabukadnesar II.           

 

Kýros           

 

Sargon           

Běţný ţivot           

 

zavlaţovací kanály           

 

obrázkové písmo           

 

klínové písmo           

 

hrnčířský kruh           

 

pečetní váleček           

 

dům tabulek / škola           

 

obchod           

 

kolo           

 

mozaika           

 

kalendář           

 

šedesátková soustava           

 

zákoník           

 

cihla           

 

chrám           

 

písař           

 

otrok           

 
zikkurat           

 
Epos o Gilgamešovi           

 
geometrie           

 
hliněné tabulky           

 

visuté zahrady královny 

Semiramis           

 

Analýza tématu v učebnicích dějepisu poukázala na značnou shodu 

v obsahu a rozsahu učiva, který je tématu věnován. V případě států a měst 

došlo ke zmínění a popisu téměř všech uvedených státních útvarů a měst. Co 
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se týče panovníků, učebnice shodně zmiňují Chammurapiho a většina také 

Nabukadnesara II., ostatní vládci byli zmíněni u několika učebnic. Dosti 

vysoká shoda panuje mezi učebnici i v poslední kategorii, kterou jsem nazvala 

běţný ţivot. Zde bych zmínila spíše jen pojmy a informace, které se vyskytly 

u maximálně tří učebnic a nebyly tak všemi autory vnímány jako podstatné pro 

zahrnutí do textu. Malé pozornosti se tak dostalo vynálezu hrnčířského kruhu, 

podobě kalendáře, znalosti geometrie a šedesátkové soustavy, umění tvorby 

mozaiky či popisu společenského postavení různých vrstev společnosti 

(včetně otroků). Pouze u tří učebnic byly zmíněny visuté zahrady královny 

Semiramis, jeden ze známých starověkých sedmi divů světa. 

2.4 Závěrem 

Z analýzy učebnic vyplývá, ţe zkoumané učebnice obsahovaly 

nedostatky z hlediska diferenciace učiva dle obtíţnosti, zahrnutí úkolů 

podporující řešení problémů, tvořivost a rozvoj kritického myšlení. Celkově se 

učebnice podobají spíše encyklopediím zahrnujícím ţádané informace 

namísto edukačního média, které témata přiblíţí zajímavou formou včetně 

navázání na běţný ţivot ţáků. U dvou učebnic se navíc objevily nedostatky 

v odborné oblasti. 

Výsledkem analýzy učebnic je také doporučení pro výběr učebnic 

k daným tématům v konkrétních předmětech. V případě občanské výchovy je 

výběr moţný pouze mezi dvěma učebnicemi. Při hodnocení učebnic dle 

rastru dostala vyšší ohodnocení učebnice Nové školy. Přestoţe její výkladový 

text byl obtíţnější, neobsahovala na rozdíl od učebnice nakladatelství Fraus 

odborné chyby a poskytovala podrobnější vhled na témata spojená 

s monoteistickými náboţenstvími. 

V případě zeměpisu měla velmi dobré hodnocení v rámci rastru 

i obtíţnosti výkladového textu učebnice nakladatelství Nová škola. Zeměpis 

nakladatelství Fraus získal velmi dobré hodnocení prostřednictvím rastru 

i obtíţnosti výkladového textu. Tato učebnice však obsahovala odborné chyby, 
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a proto bych ji nedoporučila. Místo ní bych jako alternativu uvedla učebnici 

nakladatelství Prodos, která se umístila uprostřed ţebříčku hodnocených 

učebnic zeměpisu v obou hodnoceních. 

Učebnice dějepisu nakladatelství Fraus obstála po odborné stránce 

a vyšla také nejlépe v hodnocení obtíţnosti výkladového textu i v hodnocení 

pomocí rastru. Jako alternativu by bylo moţné zvolit učebnici nakladatelství 

ALBRA
14

, která se v obou hodnoceních umístila uprostřed ţebříčku 

hodnocených dějepisných učebnic. 

3 VÝUKOVÉ MATERIÁLY 

Následující část diplomové práce obsahuje výukové materiály pro ţáky 

a jejich učitele. Text je koncipován jako učebnice pro ţáky a její doplněná 

verze pro učitele. Témata a rozsah jejich obsahu vychází z výzkumu v první 

části diplomové práce. Text včetně didaktické vybavenosti a grafické úpravy 

vychází taktéţ z výzkumu v první části učebnice. Cílem je poskytnout ţákům  

a učitelům kvalitní zdroj základních informací i doplňkových aktivit. 

V této kapitole jsou zobrazeny jednotlivé strany učitelské verze 

učebnice (s veškerými odkazy a doplňujícími informacemi). Učebnice 

ţákovská se nalézá v příloze diplomové práce. Je pracováno s rozměrem 

učebnice A4. U učitelské verze tvoří dvoustranu učebnice vţdy strana 

ţákovské učebnice a na vedlejší straně je k dispozici strana s komentáři 

a informacemi k této straně pro učitele (s označením čísla strany ţákovské 

učebnice a písmena U). 

 

 

 

   Náhled dvoustrany učitelské verze učebnice 

                                        
14 Označena jako D SPL. 
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4 WORKSHOPY 

Následující text je určen lektorovi, který je obeznámen s regionem 

Blízkého východu z hlediska historického, zeměpisného i kulturního. Pro oba 

workshopy je vhodné, pokud mají ţáci k dispozici přístroje (tablety, 

notebooky, chytré telefony) s připojením na internet pro efektivnější práci. 

4.1 Cestování po Blízkém východě 

Workshop je vhodný pro ţáky 2. stupně základní školy v maximálním 

počtu 30 ţáků. Cílem je seznámit ţáky se zajímavými místy v regionu, zvyky, 

tradicemi a dalšími uţitečnými informacemi pro porozumění místním 

obyvatelům. Vyuţívány jsou různorodé výukové metody. Je vhodné, aby lektor 

ovládal alespoň základy arabského jazyka. Aktivity jsou připraveny tak, aby se 

ţáci mohli do workshopu aktivně zapojit prostřednictvím práce s mapou textem 

či prostřednictvím her a kvízů. 

Pomůcky:  

a) k dispozici jsou přístroje s připojením na internet (nejlépe pro kaţdého 

ţáka) 

 atlas světa (např. v elektronické podobě), lístečky s názvy států, 

lístečky s názvy míst v konkrétních státech, různé předměty, lístečky s 

cenami 

b) k dispozici nejsou přístroje s připojením na internet 

 kancelářský papír, atlas světa, lístečky s názvy států, mapky států, 

různé předměty, lístečky s cenami, knihy a časopisy, lístečky s názvy 

míst v konkrétních státech, fotografie známých míst v konkrétních 

státech, vytištěný kvíz 

Časová dotace: 90 min 
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Ţáci se stávají agenty cestovní kanceláře, která připravuje nový katalog pro 

cesty na Blízký východ. Katalog by měl kromě konkrétních lokalit přiblíţit také 

prostředí a kulturu dané země. Vhodné je proto vyuţití elektronického zápisu 

při práci ţáků. Pokud to není moţné, postačí vţdy papír a tuţka. 

1. Kde se budeme pohybovat?     5 min 

V úvodu je třeba vymezit, o jakém regionu se bude mluvit. Jako Blízký východ 

lze vymezit region jihozápadní Asie od Turecka po Omán, ale také je moţné 

zahrnout státy severní Afriky či Írán.  

2. Rozdělte státy       1-2 min 

Rozdělte třídu do skupin po 3-4 ţácích dle náhodného klíče. Kaţdá skupina si 

vylosuje některý ze států Blízkého východu.  

Pro celistvost aktivit doporučuji soustředit se například pouze na arabské státy 

regionu. 

3. Popište státy       10 min 

Poţádejte ţáky, aby pomocí atlasů (mapa povrchu, sráţek, vegetace atp.) 

charakterizovali přírodní podmínky dané země. Jaké jsou zde teploty? Prší 

zde v létě nebo je zde pořád sucho? Jsou zde hory? Mohou pouţít i jakékoli 

další (například elektronické) zdroje. Ţáci svoje poznatky ve skupině sepíší do 

jednoho odstavce. K textu připojí mapku státu (v elektronické či papírové 

podobě). 

4. Smlouvání        6-8 min 

Je třeba se seznámit se zvyky a tradicemi dané oblasti. Kaţdý se v oblasti 

zajisté setká se smlouváním, které je součástí nákupů na arabských trţištích. 

Poţádejte proto, aby kaţdá skupina vyslala jednoho prodávajícího a jednoho 

kupujícího. Vytvořte dvojice ze zástupců různých skupin. Prodávajícímu dejte 

předmět k prodeji (korále, hrneček atp.) a lísteček s cenou, za kterou jej 

zakoupil. Následně mají dvojice 3 minuty na uzavření obchodu. Nejúspěšnější 
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budou ţáci, kteří dosáhnou maximálního zisku (rozdílu nákupní a prodejní 

ceny) či zaplatí za předmět jeho kupní cenu. Rady ke smlouvání skupiny 

připíší do vytvářeného textu. 

5. Která místa navštívit?      15 min 

Rozdejte ţákům názvy čtyř známých míst v konkrétních státech a poţádejte 

je, aby ke kaţdé našli něco, co jim přijde zajímavé či překvapivé. Faktických 

informací (jako je výčet historických dat) je přeci všude dost. Pokud ţáci 

nemají přístup k internetu, je třeba zajistit dostatek knih a časopisů (minimálně 

v počtu ţáků ve skupině), které obsahují informace k dané zemi. Své postřehy 

si opět zapíší a připojí fotografie daného místa. 

6. Prezentace        15-20 min 

Zástupce kaţdé skupiny představí spoluţákům během 1-2 minut, jaká 

zajímavá fakta je na konkrétních místech zaujala. Prezentaci doplní předem 

připravená prezentace fotografií konkrétních míst připravená lektorem.  

Skupiny vyberou z prezentací ostatních spoluţáků a zapíší si tip na 

jednodenní výlet mimo zemi, o které píší. 

7. Arabské číslice       5 min 

V České republice se pouţívají arabské číslice, ale číslice pouţívané 

v arabských zemích se výrazně liší. Tato aktivita vyuţívá odlišnosti číslic pro 

cvičení paměti. Ukaţte ţákům na 1 minutu dvojice číslic: 

 

Následně promítněte ţákům seznam číslic s tím, ţe ţáci mají ve skupině na 

přepsání číslic přesně 3 minuty. Číslice přepisují na papírové útrţky, které 

během následující aktivity lektor zkontroluje. 
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١٠٧ ١٦٥ ٣٤١ ٢٠٦ ٤٣١  ٥٧٩ 

 

8. V zemi muslimů       15-25 min 

Obyvatelstvo v arabských zemích regionu tvoří z většiny muslimové. Poslední 

část se proto bude věnovat tomuto náboţenství a jeho vlivu na běţný ţivot 

tamních obyvatel. Rozdejte (případně pošlete elektronicky) skupinám ţáků 

následující kvíz. Pravděpodobně budou odpovědi pouze tipovat, proto s nimi 

poté prodiskutujte správné odpovědi a osvětlete je v širších souvislostech 

(nejlépe s vyuţitím doplňující prezentace). 

I. Kolikrát za den uslyšíte zpěv muezzina z mešity, který oznamuje čas 

k modlitbě? 

a. Jednou. 

b. Dvakrát. 

c. Třikrát. 

d. Pětkrát. 

II. V kolik hodin vás ráno probudí zpěv muezzina svolávající k 

modlitbě? 

a. V pět hodin ráno. 

b. V šest hodin ráno. 

c. V sedm hodin ráno. 

d. Čas není pevně stanoven. 

III. Ţeny nosí šátek na vlasech, protoţe 
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a. jim to nařizují otcové a manţelé. 

b. sami chtějí nosit šátek. 

c. vyţaduje to tradice v dané zemi / oblasti. 

d. vyskytují se všechny důvody. 

IV. V měsíci Ramadanu drţí muslimové půst 

a. od úsvitu do soumraku. 

b. od soumraku do úsvitu. 

c. po celou dobu. 

d. po několik dní. 

V. Jednou za ţivot by měl muslim podniknout pouť do Mekky. Zde se 

nachází Ka´aba, coţ je 

a. hrob Muhammada. 

b. krychlová stavba ukrývající černý kámen. 

c. největší mešita na světě. 

VI. Které maso si v muslimské komunitě nekoupíte? 

a. Kuřecí. 

b. Hovězí. 

c. Vepřové. 

d. Jehněčí. 

VII. Které dny v týdnu jsou v arabských zemích víkendem? 

a. Sobota a neděle. 
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b. Neděle a pondělí. 

c. Pondělí a úterý. 

d. Pátek a sobota. 

U první otázky je vhodné odpověď doplnit o přiblíţení důvodů a samotné 

přípravy a průběhu modlitby. U třetí otázky je vhodné zmínit konkrétní příklady  

a příběhy ze ţivota ţen, které nosí šátky. Proč je nosí? U čtvrté otázky je 

moţné zmínit důvody půstu i další informace o tom, kdo půst drţí (osvobození 

dětí, nemocných atp.). V případě páté otázky je moţné zmínit něco z historie 

tohoto místa včetně ţivota proroka Muhammada. U šesté otázky lze zmínit 

restrikce v oblasti stravování. V případě poslední otázky je vhodné doplnit, ţe 

společné modlitby v mešitách se konají v pátek, tj. první den volna. 

Poţádejte ţáky, aby zapsali k dosavadnímu textu ještě několik 

zajímavých tipů vztahujících se právě k převládající muslimské víře obyvatel. 

Následně práci ukončete a poţádejte všechny skupiny, aby Vám předali svoji 

práci v papírové či elektronické podobě. Materiály poté zkompletujte do 

podoby katalogu, který bude ţákům připomínat tento workshop a bude pro ně 

studijním materiálem při budoucím vyuţití v hodinách dějepisu, zeměpisu i 

výchovy k občanství. 

4.2 Stavitelem ve starověké Mezopotámii 

Workshop je zaloţen na kreativní tvorbě, historických skutečnostech a 

kritickém myšlení. Je vhodnou náplní pro propojení dějepisu s výtvarným 

uměním. Workshop je připraven na 100 min, nejlépe pro 15 ţáků. Vhodné je, 

pokud lektor ovládá alespoň základy akkadštiny. Konkrétní techniky pro plnění 

jednotlivých úkolů zkonzultujte s vyučujícím. 

Pomůcky: čtvrtky A3, tempery, karton/čtvrtky, lepidla, nůţky, papír A1, tuţky, 

modurit, internet nebo tematické publikace s obrazovou dokumentací 
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1. Úvod příběhu 

Seznamte ţáky s příběhem, do nějţ je aktivita zasazena: Král si vás vybral pro 

plánování výstavby nového města, které bude stát na středním toku řeky 

Tigris. Budete pracovat jako skupiny odborníků a budete se snaţit maximálně 

splnit poţadavky krále. 

2. Rozdělení skupin 

Rozdělte skupiny na základě predispozic ţáků. Zkonzultujte s jejich 

vyučujícím, kdo se bude hodit pro jednotlivé druhy aktivit. Důleţité je, aby 

ţáky konkrétní činnost zaujala. Jednotlivým skupinám předejte instrukce 

(nejlépe v písemné podobě). 

3. První skupina  (5 ţáků) 

Královské paláce obvykle zdobí příběhy ze ţivota králů v „komiksové“ podobě. 

Přečtěte si několik příběhů o vašem králi.
15

 Vyberte jeden a vymyslete, jak 

příběh zachytit v několika obrazech, jak budou vypadat postavy, a jednotlivé 

obrazy si mezi sebe rozdělte. 

Jak jsem se stal králem 

„Mou matkou je kněţka, otce neznám. Má matka mne potají porodila v městě 

Azupíráni, které leţí na břehu Eufratu. Uloţila mne do proutěného košíku, 

tekutým asfaltem košík pečlivě utěsnila a pak mne poslala po vodě. Našel mne 

Akki, který šel pro vodu. Shýbl se se svým vědrem a vyzvedl mne z řeky. Stal 

jsem se zahradníkem. Získal jsem brzy práci na královském dvoře a krátce 

poté jsem se ujal vlády.“
16

  

 

 

                                        
15 Uvedené příběhy jsou příběhy různých panovníků vládnoucích v různých částech Mezopotámie 

v různých obdobích. Konkrétně je zmíněn příběh Sargona Akkadského, příběh o zkáze Sumeru a 

Uru, Sinacheriba, Sargona II. 
16 Volně dle Nováková, Nea – Pecha, Lukáš – Rahman, Furat (1998). Dějiny Mezopotámie (Praha: 

Karolinum), s. 57-58. 
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Jak jsem zničil město Ur 

„Boţské moci a obřady v Sumeru jsou zničeny, dobrá vláda z jeho příbytků se 

vytratila, město je zničeno, chrám je zničen, ohrada je zničena, ovčín srovnán 

se zemí. Jeho býci jiţ nestojí v ohradě, ovčín jiţ není zaplněn jeho ovcemi, 

jeho řeky přinášejí slanou vodu, na úrodných polích bují plevel, na volných 

prostranstvích bodláky rostou. Oku (zkázy) nic neuniklo, na příkaz Ana a 

Enlila plány jsou zničeny.“
17

 

 

Jak jsem dobyl Judsko 

Ezechiáš, král Judeje, se nechtěl přede mnou sklonit. Dobyl jsem čtyřicet šest 

jeho hlavních bašt – velkých opevněných měst – i bezpočet menších měst na 

jeho území. Moji muţi přivezli obléhací beranidla, vzali města útokem a 

srovnali je se zemí. Dovnitř pronikli otvory, jeţ probourali v hradbách, nebo 

tunely, které prorazili pod nimi… Zajato bylo 200 150 lidí urozeného i 

prostého původu, muţů i ţen. Odvedl jsem si bezpočet koní, mul, oslů, 

velbloudů, ovcí a dobytka. Král sám hledal útočiště ve svém královském městě, 

a uvízl v něm jako pták v kleci. …. Nakonec se mi musel podrobit a zaplatit mi 

tribut: třicet talentů zlata, osm talentů stříbra, drahé kameny … pohovky a 

křesla vykládaná slonovinou…“
18

 

 

Jak jsem zvítězil v boji 

„Neodpočinuté oddíly mého vojska, které musely urazit dalekou cestu, byly 

velmi unavené a vyčerpané. Vzdálené hory nesčetné, na nichţ je výstup i 

sestup velmi obtíţný, museli neustále překračovat a jejich vzezření se (tedy) 

změnilo (k nepoznání). Jejich únavu jsem nemohl zaţehnat, vodou (k 

uhašení) ţízně jsem je nemohl napojit. … (Přesto) jsem se nezalekl mnoţství 

jeho vojáků, jeho koňmi jsem pohrdal, na zástup obrněných válečníků jsem  

ani nepohlédl. Pouze s mým vlastním válečným vozem a s koňmi, kteří kráčeli 

po mém boku, … uštědřil jsem mu poráţku a odvrátil jsem jeho útok. Velikou 

                                        
17 Nováková, Nea – Pecha, Lukáš – Rahman, Furat (1998). Dějiny Mezopotámie (Praha: 

Karolinum), s. 74-75. 
18 Kerrigan, Michael (2011). Lidé starověku: Mezopotámie (Praha: Grada) s.  40-41.  
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řeţ jsem v jeho (vojsku) rozpoutal. Mrtvoly jeho válečníků jako slad jsem 

rozesel a planiny horské jsem jimi naplnil.“
19

 

 

 

4. Druhá skupina  (4 ţáci) 

Vaším úkolem je navrhnout dvě stavby nového města – chrám a vstupní 

bránu. Základním monumentem kaţdého významného města je zikkurat. 

Vyuţijte čtvrtek/kartonu a postavte maketu zikkuratu, který bude ve městě stát. 

Navrhněte také, kterému Bohu by měl být chrám zasvěcen. Vytvořte také 

grafický návrh / náčrt vstupní brány. Inspirovat se můţete slavnou Ištařinou 

bránou z období Nabukadnesara II. Co na ní bude zobrazeno? Z čeho bude 

vyrobena? 

5. Třetí skupina   (4 ţáci) 

Město bude zaloţeno na pusté pláni. Na papíře máte jen tok řeky, která tudy 

protéká. Vytvořte plán města, který obyvatelům zajistí bezpečnost, obţivu, 

vodu, chrámy k uctívání bohů i sídlo pro krále se zahradami. Nejprve sepište 

seznam toho, co musí ve městě být. Následně se dohodněte, kam tyto stavby 

ve městě umístíte, a teprve poté se pusťte do práce na plánu města.  

Nezapomeňte přemýšlet nad tím, co měli tehdejší lidé k dispozici za materiály, 

technologie i znalosti. 

6. Čtvrtá skupina  (2 ţáci) 

V paláci by měla stát socha krále s nápisy oslavujícími jeho úspěchy. 

Navrhněte podobu této sochy a vymodelujte ji z moduritu. Inspirujte se 

sochami slavných králů. Následně vytvořte rýmovaný oslavný text na krále. 

Poţádejte lektora, aby vám některá slova přeloţil do akkadštiny a zapsal 

klínovým písmem. Náznak nápisu zaznamenejte na maketu sochy. 

                                        
19 Nováková, Nea – Pecha, Lukáš – Rahman, Furat (1998). Dějiny Mezopotámie (Praha: 

Karolinum), s. 142-143. 
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7. Hodnocení práce 

V závěru workshopu poţádejte ţáky, aby ostatní seznámili s výsledky jejich 

práce i s poznatky týkajícími se starověké Mezopotámie, které v průběhu 

práce získali. Rozeberte, zda by vytvořené návrhy mohly být ve starověké 

Mezopotámii realizovány. 

5 ZÁVĚR 

V první části diplomové práce byly analyzovány učebnice, které se 

zabývají zvolenými tématy, která se pojí s Blízkým východem z různých 

hledisek. Zvolena byla témata starověké Mezopotámie, jihozápadní Asie a 

monoteistická náboţenství. Z výzkumu vyplynulo několik závěrů.  

V první řadě byly diagnostikovány slabé stránky učebnic (z hlediska 

odborného i didaktického). Zde se jako největší slabina projevila diferenciace 

učiva. Do této kategorie spadají úkoly pro nadané ţáky, rozlišení odlišné 

obtíţnosti otázek / úkolů. V rámci kategorie řízení učení byly zjištěny 

nedostatky v oblasti rozvoje kreativity a kritického myšlení, coţ jsou jedny ze 

základních kompetencí, které by mělo moderní vzdělávání rozvíjet. Důleţité je 

také zahrnutí úkolů pro samostatnou a skupinovou práci. Učebnice však 

takovýto typ úloh většinou nenabízí. Problematická je také motivace ţáků. U 

některých učebnic se objevily odborné chyby. 

V případě hodnocení obtíţnosti výkladového textu byly jako nejobtíţnější 

hodnoceny učebnice zeměpisu. Ty byly mnohdy přeplněné výčtem 

zeměpisných názvů pohoří, moří, států, měst. Analýzou textu byl vytvořen 

ţebříček učebnic dle obtíţnosti výkladového textu, který lze nalézt v první 

kapitole. Je však nutné zdůraznit, ţe výsledek tohoto hodnocení je spíše 

orientační, protoţe na hodnocení má vliv nejen výběr konkrétních 

analyzovaných vzorků textu, ale také osobní znalosti a zkušenosti hodnotitele. 

Hodnocení však dostatečně vypovídá o sémantické a syntaktické obtíţnosti 

pro ţáky. 
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Poslední část analýzy učebnic spočívala v obsahové analýze zjišťující, 

jaká konkrétní podtémata, pojmy a klíčová slova jsou v učebnicích zmíněna ve 

vztahu k vybraným tematickým celkům. Tato analýza následně poslouţila k 

zahrnutí nejčastěji uţívaných pojmů do nově vznikajícího učebnicového textu.  

Předmětem druhé části diplomové práce bylo vytvoření výukového textu 

pro ţáky druhého stupně základní školy. Ke zpracování byly vyuţity závěry 

z první výzkumné části a také pedagogické zkušenosti autorky. 

V práci byly zohledněny slabé stránky učebnic. Byla podpořena 

diferenciace učiva prostřednictvím modrých lístečků v textu, které jsou určeny 

nadaným ţákům. Obtíţnost úkolů byla v závěru kaţdé kapitoly indikována 

prostřednictvím tří barev značící nejlehčí úlohy barvou zelenou a nejtěţší 

barvou červenou. Tato škála byla odvozena od všeobecně uznávané 

taxonomie kognitivních procesů Benjamina Blooma. Pro rozvoj kreativity a 

kritického myšlení jsou určeny úlohy v samotném textu učebnice i 

v doprovodném materiálu pro učitele. Zde je také různými úkoly podpořena 

samostatná a skupinová práce pro ţáky. Motivace je v novém textu podpořena 

přiblíţením běţného ţivota prostřednictvím konkrétních lidí. Tímto způsobem 

je také umoţněna personifikace ţáků s konkrétními osobami. Je kladen důraz 

na výpravný čtivý charakter textu namísto encyklopedickému výčtu informací. 

Jsou nabídnuty zajímavé informace ke konkrétním tématům nebo také 

konkrétní doporučení pro cestu na Blízký východ. Práce tak reaguje na 

doporučení z první části diplomové práce, které se snaţí maximálně naplnit. 

Doporučením pro vytváření učebnice byly také Mikkovy hlavní charakteristiky 

učebnic (viz příloha 8.1). 

U vytvořené učebnice bylo provedeno také hodnocení obtíţnosti 

výkladového textu. Vzhledem k tomu, ţe rozsah textu pro jednotlivé předměty 

nebyl dostatečný pro analýzu pěti vzorků o 100 slovech, byl analyzován celý 

text bez rozlišení předmětů.  
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Dle vzorce pouţitého v první části hodnocení obtíţnosti výkladového 

textu bylo zjištěno, ţe vytvořený text není obtíţný (s hodnotou 19,8 bodu). Text 

dosáhl lehce horšího bodového hodnocení v porovnání s nejméně obtíţnou 

učebnicí občanské výchovy nakladatelství Fraus v celém zkoumaném vzorku 

učebnic v první části. Pro ţáky to znamená, ţe by pro ně učebnice měla být 

lehce čitelná a ze sémantického a syntaktického pohledu lépe srozumitelná. 

Nově vytvořený výukový text lze zhodnotit i z obsahového hlediska. 

V příloze uvádím kompletní přehled zahrnutých pojmů v porovnání se 

zkoumanými učebnicemi. Ve všech případech byly zahrnuty pojmy 

vyskytující se u všech učebnic. Výběr ostatních byl zvolen s ohledem na 

srozumitelnost, praktičnost a všeobecný přehled. 

Nová učebnice poskytuje nezbytnou podporu také učiteli. Ti se bohuţel 

během svých studií setkají se zkoumanými tématy pouze okrajově a bohuţel 

mnohdy neznají širší souvislosti a jejich pozadí. Učitelé proto zajisté ocení 

informační zázemí i doplňkové aktivity, které byly pro zpestření jejich výuky 

vytvořeny. 

Nově vytvořený výukový materiál poskytuje alternativu běţně dostupným 

textům, které mají mnoho slabých stránek. Učitelé jsou však na tento formát 

zvyklí a umějí jej pouţívat. Vytvořený materiál lze lehce transformovat do 

elektronické podoby, která umoţňuje vkládání videí, audií a v budoucnu bude 

zajisté umoţňovat také vkládání otázek a zpětné vazby, kvízů a dalších forem 

procvičování. Ukázka takovéhoto materiálu byla vytvořena v Prezi a její náhled 

naleznete v příloze číslo 8.3. Brzy bude zahájen operační program MŠMT na 

vybavení škol tablety. Jiţ dnes mnoho studentů disponuje zařízeními 
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s připojením na internet, a proto bude zajisté jakákoli elektronická verze 

přiblíţení učiva (nejlépe s vyuţitím různorodých multimediálních nástrojů) pro 

ţáky velmi atraktivní a pro učitele praktická. Momentálně však stále chybí 

nástroj, který by dokázal plně zajistit poţadavky na moderní edukační 

elektronické médium, které nebude pouze učebnicí v elektronické podobě. 

Workshopy popsané v závěru práce mohou přispět k seznámení ţáků 

s regionem Blízkého východu i s dějinami starověké Mezopotámie 

prostřednictvím speciálně připravených aktivit. Ty jsou koncipovány tak, aby 

maximálně rozvíjely kompetence ţáků nejen z hlediska znalostního, ale také 

z hlediska rozvoje osobnosti. Určeny jsou lektorovi, který má širší povědomí a 

odborné znalosti o daném regionu i historických souvislostech. Připravené 

aktivity mohou v ţácích i jejich učitelích vzbudit zájem i lépe informovat o 

skutečném ţivotě a kontextu ţivota v regionu dnes i před tisíci lety. 
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7 RESUMÉ 

The master thesis focuses on the topic of the Middle East in the 

secondary education. This topic is a part of history, social sciences and 

geography lessons at secondary schools. Nevertheless, only minor facts are 

often mentioned and students do not understand the causes. This situation 

might be a result of insufficient teachers’ education. On the other hand, it is 

supported by the quality and the content of school textbooks. Therefore, the 

master thesis comprises of a textbook analysis which provides information 

about weaknesses and content of selected textbooks. Thus, the analysis 

provides necessary background for the second part of the thesis. 

Based on the research I have made a new school textbook with 

selected Middle Eastern topics. Furthermore, the textbook is enriched with 

guidelines and further materials for teachers. The master thesis also contains 

guidelines for a lecturer leading a thematic workshop connected to geography 

of the Middle East or life in ancient Mesopotamia. It provides modern 

educational materials for students and their teachers in the field of Middle 

Eastern studies. 
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8 PŘÍLOHY 

8.1 Hlavní charakteristiky funkcí učebnic dle Mikka 

FUNKCE   CHARAKTERISTIKY 

motivační   ilustrovaná 

  zajímavá 

  obsahující problémové úlohy 

informační   snadno čitelná 

  související s kaţdodenním 

ţivotem 

  vědecky správná 

systematizační   strukturovaná 

koordinační  související s ostatními 

učebnicemi 

diferenciační   stupňovaná obtíţnost 

řídící   návody k učení 

rozvíjející učební strategie  podpora samostatného 

myšlení 

sebehodnotící  otázky a testy 

vzdělávání k hodnotám  personifikace 

 

Mikk, Jaan (2007). Učebnice: Budoucnost národa. In Maňák, Josef – 

Knecht, Petr (eds.). Hodnocení učebnic (Brno: Paido), s. 18. 

 

8.2 Porovnání obsahu nové učebnice 

V analyzovaných učebnicích se objevují následující pojmy (označeno 

zeleně) či dotazy na ně (označeno oranţově). 
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Výchova k občanství – judaismus a islám 

  
OV FRA OV NŠ 

Nová 

učebnice 

Judaismus      

 

dějiny ţidů před zničením jeruzalemského 

chrámu     

 

 

Starý zákon      

 

Desatero Boţích přikázání      

 

Tóra      

 

Talmud      

 

synagoga      

 

rabín      

 

diaspora      

 

holokaust      

 

Davidova hvězda      

 

sedmiramenný svícen      

 

Izrael      

 

košer      

 

svátky (šabat, pesach, chanuka ad.)      

 

jarmulka      

Islám      

 

vznik islámu (podmínky, způsob)      

 

prorok Muhammad      

 

pět pilířů      

 

postavení ţen      

 

tradice      

 

Alláh      

 

Korán      

 

mešita      

 

islámské státy / region      

 

Mekka      

 

půlměsíc      

 

návaznost na judaismus a křesťanství      
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Zeměpis – jihozápadní Asie 

  

Z SPN 

Z 

NČGS Z NŠ 

Z 

PROD 

Z 

FRA 

Nová 

učeb. 

Obecné informace           

 

zmíněny všechny státy regionu           

 

hlavní města států regionu           

 

slovní popis lokalizace regionu           

 

přírodní podmínky (povrch, 

podnebí)         

  

 

rozloha a počet obyvatel států           

Obyvatelstvo           

 

Arabové           

 

Turci           

 

Kurdové           

 

judaismus / ţidé           

 

křesťanství / křesťané           

 

islám / muslimové           

 

Mekka           

 

vliv islámu na ţivot obyvatel           

 

Jeruzalém           

 

arabština           

 

islámský fundamentalismus 
 

  
  

  

Hospodářství           

 

obecná charakteristika 

hospodářství         

  

 

zemědělství (popis)           

 

průmysl (popis)           

 

vodní zdroje           

 

místa vhodná pro cestovní ruch           

 

ropa           

 

OPEC           

Dějinné souvislosti           

 

historie           

 

spory Izraele a Palestiny           

 

napadení Kuvajtu roku 1990           

 

invaze do Iráku roku 2003           

 

Saddám Husajn           

Samostatně zmíněné státy           

 

Turecko           

 

Izrael           
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Saudská Arábie           

 

Irák           

 

Dějepis – starověká Mezopotámie 

  

D SPL D NŠ D FRA D DIA D SPN 

Nová 

učeb. 

Státy a města            

 

městské státy            

 

Sumer / Sumerové            

 

Asýrie / Asyřané            

 

Babylonie /Babyloňané            

 

Akkad            

 

Ur            

 

Uruk            

 

Babylon            

 

Ninive            

 

Aššur            

Panovníci            

 

Chammurapi            

 

Gudea            

 

Sinacherib            

 

Aššurbanipal            

 

Nabukadnesar II.            

 

Kýros            

 

Sargon            

Běţný ţivot            

 

zavlaţovací kanály            

 

obrázkové písmo            

 

klínové písmo            

 

hrnčířský kruh            

 

pečetní váleček            

 

dům tabulek / škola            

 

obchod            

 

kolo            

 

mozaika            

 

kalendář            

 

šedesátková soustava            

 

zákoník            
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cihla            

 

chrám            

 

písař            

 

otrok            

 
zikkurat            

 
Epos o Gilgamešovi            

 
geometrie            

 
hliněné tabulky            

 

visuté zahrady královny 

Semiramis           
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8.3 Interaktivní materiály pro žáky 

 

8.4 Učebnice pro žáky 
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UČEBNICE 3 
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UČEBNICE 4 
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UČEBNICE 5 
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UČEBNICE 6 
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UČEBNICE 7 
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UČEBNICE 8 
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UČEBNICE 9 
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UČEBNICE 10 
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UČEBNICE 11 



92 

 

 

UČEBNICE 12 
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