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V zaří loňského roku zahájilo nakla-
datelství GK) Publishers distnbuci učeb-
nic dějepisu pro 9. ročník zvláštni Školy 
nové koncepce. Distribuce se vinou na-
kladatele protáhla až do pozdních pod-
zimních měsíců. 

My, autoři učebnice, jsme následné 
rozeslali na zvláStni Školy dotazník, je-
hož záměrem bylo vyhodnoceni názorů 
učitelů - praktiků na úroveň uvedené 
učebnice. Jsme si dobře vědomi nedosta-
tečného časového prostoru nutného pro 
vysloveni jakéhokoliv soudu (ten bude 
možný v minimálním časovém odstupu 
jednoho roku), ale protože se v součas-
nosti zpracovává dějepis pro 8. ročník, 
potřebovali jsme se "poradit" s učitelskou 
veřejnosti a vyvarovat se tak některých 
chyb a nedostatků prvni učebnice. 

Dotazník měl pouze onentačni hodno-
tu (viz příloha) a byl zaměřen především 
na zhodnocení celkového záměru a kon-
cepce učebnice. Záměrně nebylo zjišťo-
váno hodnoceni redakce knihy, která byla 
neseriózni a komerčně zaměřená (viz prá-

ce jazykového redaktora, gramatické 
i faktické chyby v textu..). 

Z celkového počtu 440 odeslaných do-
tazníků se jich 276 (tj. 62,7 %) vrátilo 
vyplněných. 

Při statistickém zpracováni dotazníko-
vých položek se nám v mysli vybavilo sta-
ré přísloví: Nenarodil se dosud ten, co 
by se zavděčil lidem všem. Učitelé totiž 
bezezbytku využili vSech možných vari-
ant dotazníkových položek, sedmý bod 
(ilustrace učebnice) navíc doplnili o dal-
ší vanantu (d - u dalši učebnice zvolit 
jiné ilustrátory) 

Pro dokresleni situace citujeme něko-
lik protipólových názorů vybraných ze 
slovního hodnoceni textu (bod č. 8 a 9): 

"... pro učebnici 8. roč navrhuji úplné 
stejnou koncepci!" 

"Vydržte ve stejném trendu. S učebni-
ci se výborně pracuje, je z čeho vybírat. 
Něco podobného jsme ještě neměli." 

"Pro dalši učebnici navrhuji zcela od-
lišné pojetí, před vydáním konzultovat 
s pedagogy Dovoláváme se odpovědnosti 
recenzentů a kompetentních orgánů!" 

"Pro všechny pracovníky Školy jc tato 
učebnice zklamáním." 

Protože není možné citovat vSechna 
slovní hodnoceni, omezíme se dále pou-
ze na statistický přehled odpovédi v jed-
notlivých položkách. Pouze takto bude 
reálné v záplavě názorů, ocenění i námi-
tek vyhledat většinovou tendenci. 

První položka dotazníku se týkala hod-
noceni celkové koncepce zpracování 
učebnice. Tuto koncepci považuje 234 



učitelů (84.8 %) za vhodnou. učitelů 
(12.6 %) za méně vhodnou a 6 učitelů 
(2,2 %) za nevhodnou. (Statistická po-
známka Protože někteří učitelé neod-
pověděli na vSechny položky, procentic-
ký součet variant odpovědí jednotlivých 
položek jc vždy mcnSi než 100 %). 

Obrazový a ilustrační materiál v učeb-
nici pokládá 38 učitelů (13,7 %) za pře-
dimenzovaný. 224 učitelů (80,6 %) za 
optimálně zastoupený a 6 učitelů (2,2 %) 
za poddimenzovaný. 

208 respondentů (74 %) považuje lite-
rární obrazy v učebnici za přiměřené chá-
páni žáků na rozdíl od 61 respondentů 
(22 %), kteří pokládají příběhy za příliS 
náročné pro žáky 9. ročníku zvláStni Školy. 

O didaktickém textu učebnice se 5 uči-
telů (1,8 %) domnívá, že jc příliS jedno-
duchý; za přiměřený jej pokládá 229 uči-
telů (82,4 %), jako příliS náročný ho vidi 
37 učitelů (13,3 %). 

Členění učebnice na " sály" podle his-
torických milníků pokládá 247 učitelů 
(88,9 %) za vhodné a 24 učitelů (8.6 %) 
za nevhodné 

Ke stylu zadaných učebních úloh se re-
spondenti vyjádřili takto: za vhodný ho 
pokládá 154 učitelů (55,4 %). za méně 
vhodný 92 učitelů (33,1 %) a za nevhod-
ný 23 učitelů (8.3 %). 

Položka čislo 7 směrovala k ilustrová-
ni nové učebnice. Zde se 129 (46,4 %) 
dotázaných vyslovilo pro to. aby budoucí 
učebnici ilustrovali oba grafici, kteří ilu-
strovali učebnici dějepisu pro 9. roč., 66 
dotázaných (23,8 %) se vyslovilo pouze 

pro jednoho z nich a 49 učitelů (17.6 %) 
požaduje zcela jiné ilustrátory. 

Desátá položka dotazníku byla zamě-
řena na celkové zhodnoceni učebnice z 
pohledu učitele dějepisu zvláStni Školy. 

• Jako výbornou hodnotí učebnici 19 uči-
telů (6.8 %), za velmi dobrou ji pokládá 
110 učitelů (39,6 %), za vhodnou ji ozna-
čilo 107 dějepisářů (38,5 %), 31 učitelů 
(11.2 %) pokládá učebnici za méně vhod-
nou a konečné 6 učitelů (2,2 %) si myslí, 
že učebnice je nevhodná pro žáky 9. roč-
níku zvláStni Školy. 

NcjčastějSÍ výhrady učitelů (položka č. 
8) se týkaly ilustrací, kterým byla vyčítá-
na zkarikovanost historických osobnos-
ti, ponurost stylu a jednobarevnost. 

Další výhrady byly zaměřeny na délku 
(rozsah) literárních obrazů. 

Někteří učitelé uvádějí, že literárni text 
jc příliS dlouhý na to, aby ho žáci v hodi-
ně dějepisu přečetli (s odkazem na úro-
veň jejich čtenářských dovedností) Jde 
o naprosté nepochopení autorského zá-
měru. neboť literární obrazy plní mimo 
jiné motivační úlohu a jsou učeny téměř 
výhradně pro učitelovu interpretaci. 

Pro novou učebnici (položka č. 9) uči-
telé nejčastěji navrhuji obdobnou koncep-
ci a členěni textu, včetně vřazení literár-
ních obrazů, jako u textu pro 9. ročník 
ZvŠ, je požadováno více kapitol ze svě-
tových a kulturních dějin, doplněni učeb-
nice pracovními listy, použiti barevných 
ilustraci (což jc ovSem finančně značné 
nákladná záležitost), vyřazeni křížovek 
z otázek a úkolů (zde je ovSem vhodné 



podotknout, žc křížovky lze vyplňoval 
přes průsvitku - úkol tak zůstane nepo-
ručeny i pro další ročníky) a využití vét-

šího typu písma. 
Závérem tohoto krátkého zhodnocení 

nové učebnice déjepisu bychom chtéli po-

dékoval viem učitelům, kterým není lhos-
tejná úroveň učebních textů pro mentál-
né handicapovanou mládež, a kteří byli 
ochotni podilit se s námi o svoje zkuše-
nosti a názory 

Milan Valenta 

DOTAZNÍK 
k hodnocení učebnice dějepisu pro ZvŠ (1918 - 1989) 

Vybrané odpovédi. prosím, zakroužkujte (v připadé. žc dotazník vyplňuje více učitelů, 
použijte odliSné hany). 
1) Celková koncepce zpracování učebnice je: 
a - vhodná b - méné vhodná c - nevhodná 
2) Obrazový a ilustrační materiál je v učebnici: 
a - předimenzován b - optimálnč zastoupen c - poddimenzován 
3) Literární obrazy (příbéhy) jsou: 
a - přiméřené chápání žáků b - příliš náročné pro žáky 9. roč. 
4) Didaktický' text (mimo literární obrazy) je: 
a - příliš jednoduchý b - přiméřený c - příliš náročný 
5) Člcnéni učebnice na "sály" v souvislosti s nosnými letopočty je: 
a - vhodné b - nevhodné 
6) Styl zadaných učebních úloh je pro žáky: 
a - vhodný b - méné vhodný c - nevhodný 
7) Ilustrace učebnice pochází od dvojice ilustrátorů, z nichž grafik A ilustroval 
"sály" 1,3 a 5, grafik B "sály" 2 a 4. 
Pro další učebnici je vhodné zadat ilustrace: 
a - obéma grafikům b - pouze grafiku A c - pouze grafiku B 
8) Mám výhrady k: 
9) Pro dalši učebnici navrhuji: 
10) Celkové hodnotím učebnici jako: 
a - výbornou b - velmi dobrou c - vhodnou d - méné vhodnou e - nevhodnou 
pro žáky 9. ročníku zvláštní školy 


