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Česká učebnice fyziky získala ocenění na Frankfurtském 
knižním veletrhu 2005 
Václav Kohout*, Nakladatelství Fraus 

Významné ocenění Evropské asociace nakladatel-
ství učebnic (EEPG, European Educational Publishers 
Group) získala učebnice fyziky Nakladatelství Fraus 
na Frankfurtském knižním veletrhu 2005. Veletrh se 
konal ve dnech 19.–23. října 2005 a zúčastnilo se jej 
celkem 7 200 nakladatelství ze 101 zemí. V kategorii 
učebnic pro základní školy se na třetím místě umístil 
soubor učebnic určený pro druhý stupeň ZŠ, který re-
prezentovala Fyzika pro šestou třídu autorského ko-
lektivu katedry obecné fyziky Fakulty pedagogické 
Západočeské univerzity v Plzni pod vedením Karla 
Raunera. 

Evropská asociace nakladatelství učebnic je sdru-
žení nakladatelství z 22 evropských zemí. Z každého 
státu může být členem pouze jedno nakladatelství re-
prezentující celou zemi. Cílem EEPG je vyvíjet výu-
kové materiály na panevropském základu, vyhledávat 
a sdílet informace o výukových projektech v rámci 
celé Evropy, vytyčovat prostory pro možnou spolupráci při tvorbě nových výukových produk-
tů a budovat síť vztahů mezi hlavním evropskými učebnicovými nakladatelstvími. Podrobněj-
ší informace o EEPG je možno nalézt na webu http://www.eepg.org/. 

Soutěž o nejkvalitnější evropské učebnice pořádá každoročně Evropská asociace naklada-
telství učebnic ve dvou kategoriích – základní škola a střední škola. Každý ze členů asociace 
může nominovat po jedné učebnici do každé kategorie. 

Knihy hodnotí jednak komise „European Quality Team“, složená z odborníků, kteří posu-
zují učebnice pro Evropskou komisi, jednak všichni členové sdružení v EEPG, což jsou jed-
notlivá nakladatelství. Kritéria komise „European Quality Team“ pro hodnocení jednotlivých 
titulů jsou sestavena co nejkomplexněji, posuzují se zejména následující parametry díla:  

• adekvátnost učebnice pro daný stupeň školy, jak kniha zohledňuje potřeby žáků i peda-
gogů, přiměřenost vysvětlovaných faktů,  

• transparentnost a logičnost výkladu, jasné vymezení cílů výuky, 
• hodnověrnost předkládaného výukového materiálu, vnitřní soulad materiálů, metodo-

logická, textová i faktická integrita, možnosti reálného využití knihy, 
• atraktivita učebnice, její snadné používání, interaktivita, rozmanitost – využití různých 

typů aktivit, pracovních režimů ve výuce, citlivost podání veškerých výukových mate-
riálů, 

• možnost flexibilního využití učebnice pro individuální režimy práce se žáky, adaptabi-
lita učebního textu, 
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• použití učebnice v širším komplexu učebních textů, přenositelnost do jiných režimů 
výuky, zohlednění integračních kritérií, podpora vytváření poznávacích návyků – řeše-
ní problémů, trénování strategií, 

• co nejintenzivnější vtažení žáka do procesu výuky, jeho spoluzodpovědnost, osobní zá-
jem žáka, partnerská účast, 

• zohlednění multikulturních vztahů, podpora sociálního cítění žáků. 

Jednotliví členové asociace EEPG hodnotí zejména: 
• obsah a strukturu učebnice, 
• grafické provedení, atraktivnost vzhledu knihy, technické provedení, 
• cenu učebnice a související marketingové aktivity. 

Ředitel nakladatelství Ing. Jiří Fraus 
s cenou EEPG  

Každý ze členů má možnost nominovat na vítěze knihy v každé kategorii a nesmí přitom 
přirozeně hlasovat pro svou vlastní učebnici. Z hlasů jednotlivých členů i z hodnocení komise 
„European Quality Team“ sestavuje ústředí EEPG výsledné pořadí a vyhlašuje zlatou, stříbr-
nou a bronzovou cenu.  

CELKOVÉ VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJKVALITNĚJŠÍ EVROPSKÉ UČEBNICE: 
Kategorie učebnic pro základní školy 

Zlatá cena: J. Fraile Martin: „CIFRA 2“ (matematika pro druhou tří-
du). Editorial Vicens Vives, Spain 

Stříbrná cena: Carlos Xaver, Pedro Valada: „Música a Chamar“ – 
„Music is Calling“ (hudební výchova pro 6. třídu). Texto Editores, 
Portugal 

Bronzová cena: Karel Rauner a kol.: „Fyzika 6“ – „Physics 6“ (fyzika 
pro 6. třídu základních škol). Nakladatelství Fraus, Czech Republic 



Kohout: Česká učebnice fyziky získala ocenění na Frankfurtském knižním… 

Školská fyzika 3/2005 100 verze ZŠ+SŠ 

Kategorie učebnic pro střední školy 
Zlatá cena: Urška Lunder: „Biologija 9“ – „Biology 9“ (bio-

logie pro 9. třídu). Rokus Publishing House, Slovenia 

Stříbrná cena: Claus Hartmann, Hans Bruckmüller: „Putzger 
Historischer Weltatlas“ – „Putzger Historical World Atlas“ 
(historie pro druhý a třetí stupeň). Cornelsen Verlag, Ger-
many 

Bronzová cena: Jutta Dirnberger, Michael Lemberger, Bettina 
Paireder: „Netzwerk Geschichte 2“ – „Network History 2“ 
(historie a sociální studia pro střední školy). Veritas Verlag, 
Austria 

Kromě zlaté, stříbrné a bronzové ceny mohou být navíc uděleny 
ještě zvláštní ceny pro mimořádně zajímavé tituly. V letošním roce 
získalo Nakladatelství Fraus zvláštní cenu v kategorii učebnic pro 
střední školy za svůj FRAUS ilustrovaný studijní slovník anglicko-
český a česko-anglický. 

___________________________ 

Využijte možnosti bezplatného zapůjčení učebnic na dobu 30 dní! 
Vyplňte žádost o zapůjčení a knihy pak očekávejte poštou na adresu školy. Můžete si tak 
knihy prostudovat a posoudit vhodnost využití na Vaší škole. Po uplynutí této lhůty knihy za-
šlete zpět na adresu nakladatelství:  

Nakladatelství Fraus 
Goethova 8 
301 31 Plzeň 

Podmínkou zapůjčení učebnice je její krátké zhodnocení vyplněním formuláře, který obdržíte 
poštou spolu s učebnicí. Z možnosti zapůjčení jsou vyňaty audionahrávky, videonahrávky a 
samostatné doplňkové materiály. Nebude-li zapůjčená učebnice vrácena do 30 dnů, bude 
Vám vyfakturována. Stejně budeme postupovat při poškození vzorku. Při navrácení učebnic, 
knihy dostatečně zabalte, předejdete tak možnému poškození při přepravě. 

Žádost o zapůjčení musí obsahovat následující náležitosti: název školy, IČO, jméno a příjmení 
učitele, vyučující předmětů, adresa školy, místo, PSČ, telefon, fax, e-mail, datum, podpis. Mů-
žete využít formulář http:/www.fraus.cz/info_pro_skoly/zadost_zapujceni_ucebnice.doc a po-
slat jej na adresu marketing@fraus.cz. 

Nakladatelství Vám dále nabízí odborné semináře, výměnu zkušeností, on-line podporu, 
kontakt s autory, pilotní školy, podporu nadací a neziskových organizací. Podrobnější infor-
mace najdete na http://www.fraus.cz/hlavni_menu.php?kam=skoly. 


