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Další výzkumní pracovníci: 

Pro učební osnovy a učebnice vyučovacích předmětů má velký význam, jak je 

organizováno školství, v jakých ročnících se daným předmětům vyučuje a jaká 

je hodinová dotace. České školství prošlo mnohými změnami, často docházelo 

ke střídání osmileté a devítileté školní docházky především po druhé světové 

válce. Právě podle délky školní docházky se rozděluje učivo do ročníků a 

vytváří se učebnice. Cílem výzkumu bylo zpřehlednit a prostudovat historické 

učebnice přírodozpytu. Velká část výzkumu je věnována učebnicím 

přírodozpytu, tedy učebnicím používaným na obecných a měšťanských školách, 

školách odpovídajících dnešním základním školám, v letech 1869 – 1939.  Rok 

1869 je velmi důležitý pro systematický rozvoj školství. O organizovaném 

školství, tak jak je známé dosud se mluví od vydání velkého říšského zákona 14. 

května 1869. V té době byl ministrem kultu a vyučování (dnes by byl ministr 

školství) Leopold Hasner.    

Pro začátek výzkumu bylo důležité zjistit také z jaké literatury se může čerpat. 

Pro pedagogický výzkum je dobré znát i jiné zdroje, než jen učebnice. V tomto 

případě jde o metodickou literaturu, učební osnovy a pedagogická periodika, 

jako například Beseda učitelská nebo časopis Pracovní činnosti. Jména autorů 

učebnic a metodické literatury nejsou příliš známá, proto bylo nutné zjisti, kdo v 

tomto období patřil mezi tyto autory. Velké možnosti hledání nabízí Moravská 

zemská knihovna nebo Muzeum Komenského v Přerově. Pro hledání byla 



klíčová slova přírodozpyt a zmínění autoři. Mezi přední autory metodické 

literatury přírodozpytu patřili Josef Harapat, Dr. Otakar Kriebel, Filip Stanislav 

Kodym, Jan Hroník, Eduard Stoklas, Rudolf Sokol. Mezi autory učebnic patřili 

Jan Crüger, jehož učebnice přeližil spolek učitelek v Praze, Jan Duchoslav 

Panýrek, Jan Pastejřík, Mikuláš Hofmann, Emanuel Leminger, Stanislav Petíra, 

Josef Grefor, Václav Rošický, Emil Berka, Metoděj Ostrý, Ferdinad Toman, 

Josef Hanuš.  

Učební osnovy byly různé jak pro obecné školy  tak i pro školy měšťanské. 

Učivo obecných škol bylo méně obsáhlé a jednodušší. V učebních osnovách do 

druhé světové války je vždy na úvod napsán účel učiva. Při studiu starých osnov 

se nabízí srovnání s dnešními osnovami RVP. Starší osnovy připomínaly více 

dnešní RVP, byly velmi obecné, čím více se osnovy blížily roku 1939, tím byly 

konnkrétnější, ale také obsáhlejší, což je jistě dáno technickým pokrokem. Dále 

studium starých osnov nabízí srovnání hodinové dotace, rozsah chemického a 

fyzikálního učiva, a rozsah jednotlivých fyzikálních kapitol s dnešními 

možnostmi.Velký důraz byl kladen na praktivký výstup a uplatnění učia, to se 

zmiňnuje ve všech osnovách a učebnice se to také snaží dodržovat.   

Učebnice přírodozpytu pro měšťanské a obecné školy spojovaly učivo silozpytu 

a lučby, řečeno dnešními slovy fyziky a chemie. Učivo chemie se dále dělilo na 

chemii ústrojnou a neústrojnou (anorganickou a organickou). Učivo chemie 

navíc bylo obvykle uspořádáno tak, že v jednom roce byla probrána chemie 

obecná a anorganická a v dalším roce chemie organická. Dalším zajímavým 

jevem je, že, na rozdíl od fyziky, chemie není v dalších ročnících probírána 

znovu a důkladněji a obšírněji, jak je typické pro fyziku.  

Pro učitele je velmi důležité, jak je možné informace z učebnic využít. 

Výzkumný projekt je také věnován možnému využití výsledků studia učebnic v 

hodinách fyziky. Jsou zde vyzdvihnuty příklady a pokusy, inspirované 

historickou pedagogickou literaturou a učebnicemi. Zároveň v projektu jsou i 



náměty pro výrobu různých fyzikálních přístrojů. Mnoho z těchto přístrojů si 

žáci mohou vyrobit sami. Další možností, jak využít studium starých učebnic je 

výběr některých kapitol z fyziky a sledovat jejich vývoj v učebnicích. Ve fyzice 

v uplynulých 160 letech došlo k velkému rozvoji některých oblastí a je velmi 

zajímavé sledovat vývoj informací v učebnicích v porovnání s dnešními 

znalostmi. V tomto ohledu se jeví jako zajímavá oblast atomistika. V dnešní 

době se neustále volá po  nových metodách, nových způsobech výuky. Obratit 

se na historické učebnice může být jedna z nich. Je nutné tyto postřehy učitelům 

přibližit, nabídnout, nejen ve formě příkladů, pokusů, jak bylo uvedeno, ale také 

ve formě nabídky určitých starých učebnic nebo metodické literatury. K 

přínosům výzkumu také patří zamyšlení nad mezipředmětovými vztahy. 

Studium historických učebnic také nabízí v mezipředmětových vztazích 

uplatnění ve vztahu fyzika-dějepis, fyzika-český jazyk. V prvním případě 

nákresy starých přístrojů mohou mít přesah do dějepisu (staré přístroje a jejich 

názvy a principy), ve druhém případě je velmi zajímavé sledovat postupný vývoj 

jazyka na vývoji učebnic, je zajímavé sledovat vývoj terminologie.Z učebnic 

také plyne jistý nesouhlas termínů, který v dnešních učebnicích je velmi 

ojedinělý, ne-li nemožný, neboť po zavedení jednotné terminologie volali 

pedagové již před druhou světovou válkou.  

Zajívavé úlohy a pokusy vyšly ve sborníku „Jak získat žáky pro fyziku?”, 

Vlachovice 2013, vývoj výuky přírodozpytu je uveden v článku „Přírodozpyt 

jako vyučovací předmět v letech 1869 až 1939, vydaný v MFI. Příklady ze 

sborníku byly prezentovány na zmíněné konferenci, konané ve dnech 16-19. 

října 2013.  

 

Hradec Králové 30. prosince 2013                 Řešitelka: B. Kroupová 

 





 

 


