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NAŠE SLABIKÁŘE. HISTORIE A SOUČASNOST 
Průvodce výstavou 
 

 

PANEL 1 
České slabikáře vycházejí již po šest století. Nejstarším slabikářem, vzniklým podle německých 

vzorů, je Slabikář český a jiných náboženství počátkové (Prostějov, 1547).  

Na vývoj našich novodobých slabikářů měl značný vliv Slabikář pro školy obecné od autorů 

Adolfa Frumara a Jana Jursy z roku 1898 s ilustracemi Mikoláše Alše, později i Adolfa Kašpara. 

Autoři tohoto slabikáře zde prosadili metodu psacího čtení nad knižním tiskem. Je jejich 

šlépějích pokračovali učitelé Josef Kožíšek (1861–1993) a Josef Kubálek (1876–1968). 

Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského ochraňuje ve svých 

muzejních i knihovních fondech celou řadu autentických dokladů vývoje výuky elementárního 

čtení na našem území. Součástí knihovních fondů Pedagogické knihovny J. A. Komenského, jež 

jsou prezentovány na této výstavě, je i konzervační fond učebnic, který zahrnuje publikace 

všech typů a stupňů škol, a to jak učebnice pro základní a střední školy, dále pak vysokoškolské 

učební texty i učebnice pro samouky. Tento fond obsahuje i velice vzácný soubor 913 našich a 

zahraničních slabikářů, včetně fotokopií slabikářů z let 1547–1793. 

 

Jan Amos Komenský a výuka elementárního čtení 

Jan Amos Komenský zdokonalil metodu počátečního vyučování čtení. Ve své Velké didaktice 

uvádí: „Pěkné také zkrácení bude, když cvičení ve čtení a psaní budou vždy spojena. Vždyť ani 

pro začátečníky v abecedě nelze vymysliti působivější pobídky ani lákadla, než když musí 

poznávati písmena psaním. Neboť poněvadž je dětem jaksi přirozeno, že rády malují, to cvičení 

je bude těšiti; mezitím napomáhati se bude silněji obrazivosti dvěma smysly“. Vytváří tak 

skriptologickou metodu, při níž využívá metodu hláskovací. Posléze svou abecedou v knize 

Orbis pictus přispívá k rozšíření metody fonomimické.  

 

PANEL 2 
XVI. – XVIII. století  
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Prostějovský tiskař Jan Günther vydal v roce 1547 dílo s titulem Slabikář český a jiných 

náboženství počátkové, kterýmžto věcem dítky křesťanské hned z mladosti učeny býti mají, 

na kterém spolupracoval i biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav. Slabikář obsahoval svaté 

obrázky, českou abecedu, Husovu abecedu, modlitby, písně a desatero. Podobně katolické 

slabikáře 18. století obsahovaly modlitby, desatero, evangelia, požehnání, děkování i písně. 

Lidově se jim říkalo „kohoutkové“, neboť vždy obsahovaly vyobrazení kohouta s ponaučením 

pro malé žáčky.   

Ukázky: 

• Slabikář český a jiných náboženství počátkové Kterýmžto věcem Dítky Křesťanské 

hned z mladosti učeny býti mají. Prostějov, J. Günther, 1547.  

• Slabikáře dle vzoru prostějovského slabikáře („kohoutkové“) 

• Slabikář pro školy v císařských královských zemích. Praha, 1801.  

 

PANEL 2 
Od konce XVII. století do první poloviny XIX. století 

S novým tereziánským školským zákonem vyšel v roce 1774 také slabikář Johanna Ignaze 

Felbigera ABC-Namenbüchlein zum Gebrauche der Schulen in den kaiserlich-königlichen 

Staaten, který jako jediný Marie Terezie pro výuku ve školách povolila a který vycházel ve 

velkých nákladech až do roku 1851 (česky poprvé 1775). Výuku elementárního čtení ovlivnila 

i Felbigerova Knihy methodní (1777). Podle věcného obsahu, zaměřeného již na budoucí 

povolání dětí, vyšly v letech 1781 a 1782 slabikáře zvlášť pro městské a venkovské školy. 

Obdobná koncepce slabikářů se udržela po celou první polovinu 19. století. 

Ukázky: 

• Karel Vinařický: Česká abeceda, aneb Malého čtenáře knížka první. Praha, 1839. 

• Slabikář pro městské školy. Praha, 1851. 

• Slabikář pro dědinské školy. Praha 1852.  

• Josef Březina a František Josef Řezáč. Čítanka maličkých na způsob Slabikáře ku 

pomoci veřejným a soukromým učitelům. Praha, 1859. 

 

PANEL 3 
Druhá polovina 19. století do konce I. světové války 
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Na slabikářích, vycházejících v 19.–20. století, lze vysledovat několik způsobů a metod výuky 

počátečního čtení. Počáteční metoda slabikovací převládala až do poloviny 19. století. Po ní 

následovala metoda hláskovací, globální metoda, až po dnešní metodu analyticko-syntetickou 

zvukovou.  

V roce 1913 vyšla poprvé „Poupata – čítanka malých“ od Josefa Kožíška s ilustracemi Aloise 

Mudruňky, později Marie Fischerové-Kvěchové, jež se se používala na českých školách do roku 

1948. Na základě vlastní praxe napsal Kožíšek celou řadu studií, ve kterých zdůrazňoval 

především, „že dítě národní školy potřebuje radostnou dětskou knížku, která by rozmlouvala  

s dítětem jako přítel“.  

Slabikář pro školy obecné autorů Adolfa Frumara a Jana Jursy z roku 1897 ilustroval Mikoláš 

Aleš, později Adolf Kašpar. Vydání z roku 1918 s přelepovanými stránkami je dokladem 

historicky významného mezníku vzniku samostatného československého státu. 

 

Ukázky: 
• Josef Klicpera. První čítanka na základě psacího čtení. Praha, 1878.  

• Adolf Frumar a Jan Jursa. Slabikář pro školy obecné. Ilustrace Mikuláš Aleš; psací 

písmo V. Blahouš. Praha, 1901.  

• První čítanka pro české svobodomyslné školy v Americe. Ilustrace Josef Č. Svoboda.  

Chicago, Sdružení českých svobodomyslných škol, 1913.  

• Adolf Frumar, Jan Jursa. Slabikář (vydání B). Ilustrace Adolf Kašpar, psací písmo 

Bohuslav Tožička. Praha, 1918.  

 

PANEL 4 
Slabikáře První republiky a válečných let 1939–1945 

V období První republiky se prvňáčci učili číst hned z několika slabikářů. Tak např. v roce 1926 

jich bylo 26 druhů: čtyři české, čtyři slovenské, jeden polský, devět německých, dva rumunské, 

čtyři rusínské a dva maďarské. V roce 1931 se objevil Kubálkův Slabikář pro městské školy,  

v roce 1924 pro venkovské školy Kožíškova „Studánka“ a v roce 1933 vydalo Státní 

nakladatelství první čítanku pro československé školy obecné „Sluníčko“ od autorů Bohumila 

Tožičky, Jana Nováka a Josefa Korejse. Mezi dvěma světovými válkami se těšily oblibě také 

Kubálkovy slabikáře Doma (1915) a po roce 1918 U nás, který byl zvlášť vydaný pro městské a 

pak i venkovské školy (1930). 

Ukázky: 

• Josef Kožíšek: Poupata. Čítanka malých. Ilustrace Alois Mudruňka, psací písmo  

A. Jerie. Praha, 1921.  

• Josef Kubálek: U nás. Ilustrace Alois Mudruňka. Praha, 1921.  
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• Josef Kožíšek: Studánka. Čítanka malých. Ilustrace Richard Lauda. Praha, 1941.  

• František Jungbauer: Doma a ve škole. Čítanka pro první postupný ročník obecných 

škol. Ilustrace Oldřich Cihelka. Praha, 1942.  

 

PANEL 5 
Slabikáře v letech 1945–1989 

Od počátků padesátých let minulého století se tvorba slabikářů stala doménou pracovníků 

Výzkumného ústavu pedagogického v Praze pod vedením zkušené elementaristky Jarmily 

Hřebejkové, kteří museli zpracovat nové slabikáře podle vzoru sovětského akademického 

Bukvaru. Postupem doby však pozvolna vtiskli našim slabikářům opět český ráz.  

Historickou část naší výstavy symbolicky uzavírá slabikář Jiřího Gruši Máma, táta, já a Eda, 

který vznikl pro české děti exulantů žijící v zahraničí, aby se naučily číst v rodné řeči. Po 

sametové revoluci v listopadu 1989 to byl první slabikář, který vyšel bez kontroly stranických 

orgánů, a který mohli i čeští učitelé používat ke vzdělávání prvňáčků. 

Ukázky: 

• Josef Kožíšek a Karel Hlava. Poupata. Čítanka malých. Upravili V. Salzman a L. 

Randová. Ilustrace M. Fischerová-Kvěchová.  Praha, 1947.  

• Jarmila Hřebejková, Irena Fabianová, Anna Šimanová a K. F. Sedláček. Slabikář. 

Ilustrace Václav Junek, psací písmo Karel Gaudl. Praha, 1968.  

• Jarmila Hřebejková, Irena Fabianová, Eva Veberová: Slabikář. Ilustrace Ota Janeček. 

Praha, 1976.  

• Jiří Gruša: Máma, táta, já a Eda. Ilustroval Miroslav Wagner. Vídeň, Österreichischer 

Bundesverlag, 1988. 

 

PANEL 6 
Ilustrace českých slabikářů 

Slabikáře mají vliv na formování osobnosti dítěte jak po stránce rozumové, tak i citové a 

estetické. Od konce 19. století vedle zkušených autorů – pedagogů je ilustrovali naši přední 

umělci: Mikoláš Aleš, Adolf Kašpar, Oldřich Cihelka, Artur Scheiner, Marie Fischerová-

Kvěchová, František Hlavice, Antonín Krátký, Gabriel Čeněk, Richard Lauda, Alois Mudruňka, 

Vladimir Konvička, Václav Junek a Ota Janeček. Ilustrátoři českých slabikářů byli oceněni 

dokonce i v mezinárodních soutěžích v Lipsku, a to Adolf Kašpar v roce 1914 a Ota Janeček 

v roce 1977. Slabikáře českých škol patřily v celosvětovém měřítku vždy k těm nejlepším nejen 

po stránce didaktické, ale i estetické. 



5 
 

Ukázky děl ilustrátorů: 

• Mikuláš Aleš. Ilustrace pro Slabikář pro školy obecné Adolfa Frumara a Jana Jursy 

(1901). 

• Adolf Kašpar. Ilustrace pro Slabikář Adolfa Frumara a Jana Jursy (1918). 

• Alois Mudruňka. Ilustrace pro Poupata – Čítanku malých Josefa Kožíška (1921) a 

slabikář U nás Josefa Kubálka (1921). 

• Marie Fischerová-Kvěchová. Ilustrace pro Poupata – Čítanku malých Josefa Kožíška 

(1947) 

• Václav Junek. Ilustrace pro Slabikář kolektivu Jarmily Hřebejkové (1968). 

• Ota Janeček. Ilustrace pro Slabikář kolektivu Jarmily Hřebejkové (1976). 

 

PANEL 7 
Jak se dělá slabikář 

Když se nakladatelství rozhodne, že vydá slabikář, není to jenom tak! Od první myšlenky 

k vytištěnému slabikáři uplynou až dva roky, a proto je nutné vše nejprve naplánovat a sepsat. 

Na základě zadání nakladatelství sestaví tým vhodných odborníků – učitelů z praxe, didaktiků 

a v případě slabikáře i specialistů na výuku čtení a psaní. Tento tým pod vedením redaktora 

pracuje na rukopisu slabikáře minimálně půl roku. 

U slabikáře je velmi důležitá přesná podoba jednotlivých stránek. Proto je rukopis od začátku 

zpracováván v tzv. maketách. Každou stránku musí redakční tým pořádně přečíst, promyslet a 

opoznámkovat, často ve více kolech. 

Ke slabikáři patří nádherné ilustrace, a tak ilustrátory nakladatelství vybírá již na začátku 

tvorby rukopisu. Vytipuje jich několik a osloví je s nabídkou. Ilustrátoři, kteří projeví zájem se 

zúčastnit výběrového řízení, dostanou zadání zpracovat ukázkovou dvoustranu. Redaktoři a 

marketingoví specialisté pak vyberou toho nejvhodnějšího. 

 

PANEL 8 
Učebnice se testují ve školách 

V průběhu tvorby nového slabikáře probíhala pilotáž na 5 základních školách. Tým 

nakladatelství tak přímo ve výuce ověřoval, zda a jak nová učebnice funguje. Děti dostaly  

k dispozici prozatímní výtisky, do kterých si psaly a malovaly, a učitelé výstupy zaznamenávali 

do speciálního dotazníku. 

Posouzení ministerstvem školství 



6 
 

Každá učebnice používaná ve školách je v České republice posuzována nezávislými recenzenty 

vybranými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Toto doložkové řízení trvá zpravidla 

3 měsíce a jeho výsledkem jsou detailní posudky učebnic.  

 

PANEL 9 
A kdy je slabikář hotový? 

Po finálním vysazení, kde jsou zaneseny všechny úpravy po korekturách a připomínkách 

recenzentů, probíhá tzv. imprimatur. Odpovědný redaktor připravenou sazbu slabikáře 

vytiskne a každou stránku orazítkuje a podepíše. Elektronická verze učebnice prochází ještě 

technickou kontrolou a nakonec se posílá do tiskárny. Imprimovaný výtisk je důležitý pro 

srovnání případných odlišností, které můžou vzniknout při předání dat a tisku. 

 

PANEL 10 
Když je nutné ilustrace opravit 

Velká část knižních ilustrací se dnes vytváří elektronicky, přímo v počítači. Ilustrátorka Andrea 

Popprová ale upřednostňuje kresbu na papíře, a tak pro učebnici Prvouka 1 vznikly tyto krásné 

obrázky. 

V detailech redaktoři nechávali ilustrátorce volnou ruku a díky tomu vypadají obrázky živě a 

přirozeně. Někdy však bylo nutné zasáhnout a ilustrace podřídit funkci učebnice. Na rozdíl od 

úprav digitálních obrázků zde byly jakékoliv změny velmi náročné – pomocí ostré žiletky paní 

Popprová seřízla tenkou vrstvu papíru s kresbou a danou část namalovala znovu. 

Bylo potřeba, aby pán na obrázku vypadal „normálněji“, ne jako na první pohled „divný 

člověk“. Do učebnice prvouky nemůžete dát obrázek, na němž je pejsek v posteli. Je to 

nehygienické. Ze živého jezevčíka se tak stal plyšový medvídek. Ani společné lízání jedné 

zmrzliny v prvouce neprojde. Hodně z nás to sice dělá, ale je to nehygienické a do učebnice to 

tedy nepatří. 

 

PANEL 11 
Z tiskárny nakladatelství doveze slabikáře na sklad a potom je začne rozesílat do škol, kde se 

konečně dostanou do rukou dětem. V současné době se můžete setkat se dvěma slabikáři 

Nakladatelství Fraus. 

 



7 
 

PANEL 12 
Slabikář z r. 2007 posloužil i jako podklad pro tvorbu studentských prací na vysokých 

uměleckých školách, zaměřených na design a didaktickou ilustraci. S těmito slabikáři se ve 

školách nesetkáte, ale pomáhají nakladatelství při hledání nejvhodnějších forem i poutavého 

designu učebnic. 


