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Souhrn výsledk# ešení projektu a napln"ní cíl# projektu (max. 20 ádk#) - !esky:

Cíl# projektu i výstup# bylo dosaženo v souladu s plánem. Shulman#v koncept pedagogical content knowledge (PCK)
bylo do !eského odborného prost edí uveden prost ednictvím termínu didaktické znalosti obsahu (DZO), který respektuje
etablovanou terminologii v oblasti didaktiky. Na základ" analýzy publikovaných studií PCK, resp. DZO se ukázalo, že
uvád"ní tohoto konceptu je provázeno konfrontací dvou odlišných v"deckých tradic: americké tradice kurikulárního
výzkumu a !eské tradice oborové didaktiky. Koncept DZO se etabloval ve t ech hlavních oblastech: v oborových
didaktikách, v kurikulárním výzkumu a vývoji, v u!itelském vzd"lávání. Výzkum DZO je nejvýrazn"ji zastoupen
v oblasti matematického a p írodov"dného vzd"lávání, mén" v oblasti jazykového a spole!enskov"dního vzd"lávání,
pouze výjime!n" v oblasti um"leckého vzd"lávání (Janík a kol. 2007). Byl zpracován p ehled p ístup# a metod zkoumání
DZO. Ukázalo se, že vedle výzkumných p ístup# kvantitativních (psychometrických a edukometrických) se výrazn"
rozvíjejí p ístupy kvalitativní (interpretativní a hermeneutické). V"tšina výzkum# je založena na kombinaci více metod,
!ímž se vychází vst íc specifické povaze DZO jako znalostí integrovaných, dynamických, implicitních apod. (Janík a kol.
2008). Byly analyzovány možnosti a metody rozvíjení DZO v u!itelském vzd"lávání. Pozornost byla v"nována
transforma!ním proces#m, v nichž u!itelovy znalosti obsahu získávají didaktickou kvalitu a prom"&ují se do DZO.
S ohledem na to byly paralelní (integrované) modely u!itelského vzd"lávání shledány jako vhodn"jší než modely
konsekutivní (Janík a kol. 2009). 'ešitel realizoval vlastní výzkum DZO; formou p ípadových studií dokumentuje
povahu, strukturu, zdroje a další aspekty DZO u u!itel# 1. a 2. základní školy (Janík 2009). Hlavní výstupy: JANÍK, T. a
kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno : Paido, 2007. JANÍK, T. a kol.
Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. Brno : Paido, 2008. JANÍK, T. a kol. Možnosti rozvíjení
didaktických znalostí u budoucích u itel!. Brno : Paido, 2009. JANÍK, T. Didaktická znalost obsahu a jejich význam pro
oborové didaktiky, tvorbu kurikula a u itelské vzd"lávání. Brno : Paido, 2009.
Souhrn výsledk# ešení projektu a napln"ní cíl# projektu (max. 20 ádk#) - anglicky:
The aims of the project were achieved in accord with the plan. Shulman’s concept of Pedagogical Content Knowledge (PCK) was
introduced into Czech context in the term Didaktická znalost obsahu (DZO), which is in an agreement with Czech didactic
terminology. An analysis of studies published on PCK showed that this introduction is impossible without confronting two different
research traditions: the American tradition of curricular research and the Czech tradition of field didactics. The concept of PCK was
established in three areas: in field didactics, in curricular research and development, in teacher education. Czech research in PCK is
most advanced in mathematics and science education, less developed in language and social science education and only rarely done
in arts education (Janík et al. 2007). A review of approaches and methods of PCK research was carried out. It showed that along with
a quantitative approaches (psychometric and educometric), qualitative approaches (interpretative and hermeneutic) are
elaborated. Most of the research is based on combining different methods, which reflects the integrative, dynamic and implicit
nature of PCK (Janík et al. 2008). Possibilities and methods of developing PCK in teacher education were also analysed. Special
attention was paid to processes in which the teacher’s content knowledge gains a pedagogical dimension and is transformed into
PCK. In this respect the parallel (integrated) models of teacher education were found more fitting than consecutive models (Janík et
al. 2008). The solver carried out a PCK research in form of case studies that document the nature, structure, sources and other
features of PCK of primary and secondary school teachers (Janík 2009). The outputs are. Hlavní výstupy: JANÍK, T. a kol. Pedagogical
content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno : Paido, 2007. JANÍK, T. a kol. Metodologické problémy výzkumu
didaktických znalostí obsahu. Brno : Paido, 2008. JANÍK, T. a kol. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí u budoucích u itel!. Brno :
Paido, 2009. JANÍK, T. Didaktická znalost obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a u itelské vzd"lávání. Brno :
Paido, 2009.
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Název projektu: Didaktická znalost obsahu jako klí#ový koncept kurikulární reformy
Cílem projektu bylo uvést koncept didaktických znalostí obsahu do !eského odborného prost"edí,
zmapovat stav poznání dané problematiky v oborech relevantních pro základní vzd#lávání,
navrhnout, pop". adaptovat diagnostické metody, techniky a nástroje, kterými lze tento typ znalostí
zkoumat, a realizovat vlastní empirický výzkum didaktických znalostí obsahu. V jeho rámci byly
diagnostikovány didaktické znalosti obsahu vztahující se k vybraným vzd#lávacím oblastem dle
Rámcového vzd!lávacího programu pro základní vzd!lávání (dále RVP ZV), a to u n#kolika zkušených
u!itel$ 1. a 2. stupn# základní školy. Didaktické znalosti obsahu byly reprezentovány formou
p"ípadových studií a analyzovány z hlediska obsahu a struktury. V návaznosti na to byly popsány
procesy jejich utvá"ení a rozvíjení. Z metodologického hlediska byly posouzeny možnosti a meze
postup$ diagnostikování t#chto znalostí. Na základ# získaných poznatk$ bylo možné formulovat
doporu!ení sm#"ující do oblasti kurikulární reformy a u!itelského vzd#lávání v %eské republice.
Práce v rámci projektu byla rozvržena následovn#:
1. V prvním roce "ešení (2006) šlo o uvedení konceptu didaktické znalosti obsahu do !eského
odborného prost"edí a o zmapování stavu poznání této problematiky v oborech relevantních pro
základní vzd#lávání. Výstupem této etapy "ešení projektu je kolektivní monografie s názvem
Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? (Janík a kol. 2007).
2. V druhém roce "ešení (2007) bylo t#žišt# posunuto do oblasti výzkumné metodologie. Byl podán
p"ehled o p"ístupech a metodách výzkumu didaktických znalostí obsahu uplat&ovaných
v r$zných oblastech vzd#lávání a o problémech, které jsou s t#mito výzkumy spojeny. Výstupem
této etapy "ešení projektu je kolektivní monografie s názvem Metodologické problémy výzkumu
didaktických znalostí obsahu (Janík a kol. 2008).
3. Ve t"etím roce "ešení (2008) se hledala odpov#' na otázku, jak rozvíjet didaktické znalosti
obsahu u budoucích u!itel$. Byla rozebírána teoretická východiska model$ u!itelského
vzd#lávání založených na kategorii didaktická znalost obsahu a byl podán p"ehled o metodách
jejich rozvíjení. Výstupem této etapy "ešení projektu je kolektivní monografie s názvem Možnosti
rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích u"itel# (Janík a kol. 2009).
Pr$b#žn# byl mezi u!iteli realizován empirický výzkum zam#"ený na didaktické znalosti obsahu. Jeho
výsledky byly publikovány formou p"ípadových studií (Janík, Najvar, Slavík, Trna 2007; Janík, Knecht
2008; Janík 2008) – shrnuty jsou v záv#re!né monografii (Janík 2009).

Didaktické znalosti obsahu: uvedení konceptu do !eského odborného prost"edí – výsledky (ad 1)
V roce 2006 byla iniciována p"íprava kolektivní monografie s názvem Pedagogical content knowledge
nebo didaktická znalost obsahu? (Janík a kol. 2007) – níže v textu odkazované publikace s vro!ením

2007 jsou uve"ejn#ny práv# v této monografii. Studie autorského kolektivu vycházejí vst"íc
požadavku na hlubší porozum#ní u!itelovým znalostem a zdroj$m, z nichž vyr$stají. Publikace jako
celek zrcadlí snahu autor$ zmapovat rozmanité odborné kontexty, v nichž se koncept pedagogical
content knowledge, resp. didaktická znalost obsahu používá. Dokumentují p"íchod konceptu
pedagogical content knowledge na sv#tovou v#deckou scénu, charakterizují jeho etablování
v pedagogickém výzkumu a zamýšlejí se nad p"ínosem tohoto konceptu v sou!asné diskusi o
problematice kurikula, oborových didaktik a u!itelského vzd#lávání.
Dávno p"ed tím, než práce na uvedené monografii zapo!ala, bylo z"ejmé, že se auto"i budou muset
konfrontovat s celou "adou problém$, které jsou se zpracováním zvoleného tématu spojeny. Jedná se
zejména o terminologické problémy související s p"evedením tohoto konceptu do !eského prost"edí;
o problémy vyplývající z konfrontace americké a evropské didaktické tradice; o problémy vyplývající z
r$znosti chápání konceptu pedagogical content knowledge v r$zných oborových didaktikách; o spory
mezi zastánci obecn#jšího vs. oborov# !i tematicky specifického pojetí pedagogical content
knowledge apod.
Jako klí!ový se ukázal problém p"evodu originálního anglického textu do !eštiny, kdy bylo nutné brát
v úvahu nekompatibilitu odborné terminologie obou jazyk$. (ešitel dosp#l k záv#ru, že Shulman$v
koncept pedagogical content knowledge je vhodné s ohledem na !eskou terminologickou tradici
p"ekládat termínem didaktická znalost obsahu. Shulman totiž používá adjektiva pedagogical
v návaznosti na termín pedagogy, který v anglickém jazykovém úzu ozna!uje specifický zp$sob
vyu!ovací !innosti, nikoliv pedagogiku v !eské odborné terminologii, která tyto jevy p"esn#ji ozna!uje
za didaktické. V !esky psaných publikacích se proto !tená" setkává jak s termínem pedagogical
content knowledge, tak s jeho !eským ekvivalentem didaktická znalost obsahu. V publikacích
odkazujících na výzkumy anglosaských autor$ je p"evážn# užíváno termínu pedagogical content
knowledge (Dobrý 2007; Janík 2007ab apod.). Na druhou stranu jsou u nás k dispozici i publikace,
jejichž prost"ednictvím je Shulman$v koncept pedagogical content knowledge uvád#n do !eského
prost"edí, kde se s ním více !i mén# tvo"iv# pracuje. Zde je užíváno termínu didaktické znalosti
obsahu (Píšová, Brebera 2007; Švec 2007; Janík, Najvar, Slavík, Trna 2007 apod.).
Hlubší studium souvislostí, v nichž se koncept pedagogical content knowledge etabloval v americkém
a pozd#ji v evropském pedagogickém výzkumu, nás dovedlo k post"ehu, že máme co do !in#ní
s konfrontací odlišných – kulturn# podmín#ných – v#deckých tradic: americké tradice založené na
konceptu pedagogical content knowledge a evropské tradice oborové didaktiky. Práv# pedagogical
content knowledge je jedním z termín$, jimž byla v#nována mimo"ádná pozornost v mezinárodním
dialogu na téma Didaktik and/or Curriculum. Uvedení tohoto konceptu do !eského odborného
prost"edí p"edpokládalo vztáhnout ho k vývoji evropské a !eské oborové didaktiky. Abychom
!eskému !tená"i p"iblížili, v !em spo!ívá podstata tohoto mezinárodního dialogu, požádali jsme o
p"ísp#vek jednoho z jeho aktér$. P. Kansanen (2007) vypracoval za tímto ú!elem studii nazvanou
Oborové didaktiky jako základ znalostní báze pro u"itele – nebo tomu budeme rad!ji $íkat
pedagogical content knowledge?
Koncept pedagogical content knowledge, resp. didaktických znalostí obsahu se ukázal jako velmi
komplexní, proto bylo t"eba usilovat o jeho precizní terminologické vymezení. Ve studii T. Janíka
(2007a) byl podán p"ehled o tom, jak je tento koncept chápán v zahrani!ní odborné literatu"e, a
p"edložen pokus o postižení struktury a povahy t#chto znalostí. K p"esn#jšímu terminologickému
vymezení konceptu pedagogical content knowledge se sm#"ovalo také na základ# objasn#ní jeho
charakteristických rys$, tj. zejména integrovanosti (Píšová, Brebera 2007; Švec 2007), implicitnosti
(Švec 2007), dynami!nosti (Janík, Najvar, Slavík, Švec 2007) apod.
Dále bylo mapováno etablování tohoto konceptu ve výzkumu jazykového, matematického,
p"írodov#dného, spole!enskov#dního a t#lovýchovného vzd#lávání (Janík 2007b). Na základ# rozboru
publikovaných výzkum$ byly formulovány odpov#di na otázky, z jakých zdroj$ pedagogical content

knowledge resp. didaktické znalosti obsahu vyr$stají, jaká je jejich pozice v poznatkové bázi u!itelství,
jak tyto znalosti ovliv&ují u!itelovo jednání ve výuce a jak se tyto znalosti liší u u!itel$ za!áte!ník$ vs.
expert$.
V souvislosti s tím se zvýraznila pot"eba citliv# zohled&ovat povahu u!iva a tedy i pedagogical content
knowledge, resp. didaktických znalostí obsahu v jednotlivých vzd#lávacích oblastech !i vyu!ovacích
p"edm#tech. Na p"íkladu t#lesné výchovy (Dobrý 2007), anglického jazyka (Píšová, Brebera 2007) a
fyziky (Janík, Najvar, Slavík, Trna 2007) bylo nazna!eno, v !em spo!ívá oborová p"íslušnost a
specifi!nost t#chto znalostí.
Odborníci na problematiku u!itelského vzd#lávání se shodují na tom, že pedagogical content
knowledge, resp. didaktické znalosti obsahu jsou významnou sou!ástí u!itelovy profesní výbavy.
Seebauerová (2007) prezentuje pedagogical content knowledge jako koncept, na n#mž jsou založeny
n#které modely profesionalizace u!itelství.
Postupn# byly realizovány první výzkumné studie zam#"ené na didaktické znalosti obsahu. M. Píšová
s P. Breberou (2007) zkoumali procesy utvá$ení didaktických znalostí obsahu v raných fázích u"itelské
dráhy a jejich výsledky prezentovali formou p"ípadové studie tvorby návrhu !ásti školního
vzd#lávacího programu v oboru anglický jazyk. T. Janík, P. Najvar, J. Slavík a J. Trna (2007) se ve své
p"ípadové studii zam#"ili na projevy dynami!nosti didaktických znalostí obsahu ve výuce fyziky na 2.
stupni základní školy.

K metodologii výzkumu didaktických znalostí obsahu – výsledky (ad 2)
Vzhledem k tomu, že zám#rem projektu bylo mj. p"isp#t k rozvoji kurikulárního a oborov#
didaktického výzkumu vyu!ování a u!ení s ohledem na jejich oborovou p"íslušnost a specifi!nost,
byla v roce 2007 iniciována p"íprava kolektivní monografie nazvané Metodologické problémy
výzkumu didaktických znalostí obsahu (Janík a kol. 2008) – níže v textu odkazované publikace
s vro!ením 2008 jsou uve"ejn#ny práv# v této monografii. Autorský kolektiv vypracoval studie, které
podávaly p"ehled o p"ístupech, metodách, technikách a nástrojích výzkumu didaktických znalostí
obsahu uplat&ovaných v r$zných oblastech vzd#lávání; rozebíraly metodologické problémy zkoumání
didaktických znalostí obsahu nebo p"edstavovaly vlastní výzkumy zam#"ené na tyto znalosti. Poda"ilo
se získat nejen obecn#ji zam#"ené p"ehledové studie, ale také studie popisující specifickou
metodologii výzkumu didaktických znalostí obsahu v r$zných oblastech vzd#lávání (jazykové,
matematické, p"írodov#dné, spole!enskov#dní, um#lecké a t#lovýchovné vzd#lávání).
O sepsání úvodní studie byl požádán R. Bromme (2008), který p"edstavil didaktické znalosti obsahu
(pedagogical content knowledge) jako konceptuální východisko pro výzkum moudrosti praktik$. Byl
zpracován p"ehled o p"ístupech, metodách a technikách, které se používají p"i empirickém zkoumání
didaktických znalostí obsahu (Janík 2008). Rozebírány byly n#které metodologické problémy tohoto
výzkumu: podchycení sociální a personální dimenze ve výzkumu didaktických znalostí obsahu (Dvo"ák
2008), dokumentování didaktických znalostí obsahu v procesech dlouhodobého projektování výuky
(Píšová 2008), zkoumání profesní kompetence u!itele cizích jazyk$ (Brebera, Kostková 2008),
zkoumání diferenciace procesu vyu!ování anglického jazyka na základ# diagnostiky zvláštností,
pot"eb a preferencí žák$ (Hanušová 2008); uchopování oborov# didaktických kompetencí u!itel$
matematiky (Hošpesová, Tichá 2008).
M. Brückmannová s T. Janíkem (2008) popisují postup vytvá"ení diagramu obsahové struktury
vyu!ovací hodiny fyziky. Pohled na znalosti obsahu spole!enskov#dních p"edm#t$ u student$
u!itelství primární školy nabízí M. Dvo"áková (2008). Jan Slavík, Jind"ich Lukavský a Andrea Lajdová
(2008) rozebírají princip imaginace v didaktické znalosti obsahu v um#leckých tvo"ivých oborech.

Rudolf Psotta a Lubomír Dobrý (2008) p"edstavují metodologii výzkumu specifické didaktické znalosti
u!itele t#lesné výchovy.

K možnostem rozvíjení didaktických znalostí obsahu – výsledky (ad 3)
Jelikož praktické vyúst#ní projektu lze mj. spat"ovat v odpov#di na otázku, jak rozvíjet u!itelovy
didaktické znalosti obsahu, byl v roce 2008 iniciován vznik kolektivní monografie nazvané Možnosti
rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích u"itel# (Janík a kol. 2009) – níže v textu
odkazované publikace s vro!ením 2009 jsou uve"ejn#ny práv# v této monografii. Vybraní domácí i
zahrani!ní auto"i byli požádáni, aby zpracovali studie, které rozebírají teoretická východiska model$
u!itelského vzd#lávání založených na kategorii didaktická znalost obsahu !i podávají p"ehled o
metodách rozvíjení didaktických znalostí obsahu u u!itel$.
Byla zpracována p"ehledová studie, v níž jsou s odkazem na koncept profesionalizace u"itelství
p"edstavena teoretická východiska a metody rozvíjení u!itelových didaktických znalostí obsahu (Janík
2009). Jako vhodný teoretický rámec pro strukturovanou reflexi výuky podporující rozvoj u!itelových
didaktických znalostí obsahu se ukázal Model didaktické rekonstrukce (Kattmann 2009).
Rozpracována byla v daných souvislostech teorie pro posthospita"ní rozbor (Slavík 2009). S oporou o
teorii jednání byly rozebrány n#které psychosomatické a psychodidaktické souvislosti rozvíjení
u!itelových didaktických znalostí obsahu (Švec 2009). Na specifika rozvíjení didaktických znalostí
obsahu v p"íprav# u!itel$ primárního vzd#lávání upozornila H. Lukášová (2009). Spole!ným
jmenovatelem uvedených studií byla snaha formulovat teoretická východiska pro praktické aktivity
sm#"ující k rozvíjení didaktických znalostí obsahu v rámci u!itelského vzd#lávání.
Dále byly zpracovány studie založené p"evážn# na praktických zkušenostech autor$ (vzd#lavatel$
u!itel$), kte"í v nich prezentovali konkrétní metody rozvíjení u!itelových didaktických znalostí
obsahu. P"ehled o širším spektru t#chto metod zpracovala N. Mazá!ová (2009). Významná pozornost
byla v#nována využití videa a videozáznamu jako prost"edku rozvíjení didaktických znalostí obsahu u
(budoucích) u!itel$ r$zných vyu!ovacích p"edm#t$ (Janík, Janíková, Knecht, Najvar 2009; %erná 2009;
Stehlíková 2009). A. Hošpesová s M. Tichou (2009) p"edstavily tvo$ení úloh (problem posing) jako
jednu z cest rozvíjení didaktických znalostí obsahu matematického vzd!lávání v p"íprav# u!itel$ pro
1. stupe& základní školy. M. Dvo"áková (2009) nazna!ila, jak využít poznávání prekoncept$
politologických pojm$ v rámci rozvíjení didaktických znalostí obsahu u student$ u!itelství.

K významu a potenciálu konceptu didaktické znalosti obsahu – výsledky
Hlavním, záv#re!ným výstupem je monografie Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro
oborové didaktiky, tvorbu kurikula a u"itelské vzd!lávání (Janík 2009), která syntetizuje poznání
získané v pr$b#hu let 2006)2008. Text n#kterých kapitol vychází z díl!ích, již d"íve publikovaných
studií, které jsou zde autorsky revidovány, tj. aktualizovány a výrazn# rozší"eny. Monografie
pojednává o tom, jak se v pr$b#hu dvou desetiletí koncept didaktické znalosti obsahu etabloval
v oborových didaktikách, v kurikulárním výzkumu a vývoji, v oblasti u!itelského vzd#lávání. Daný
koncept je zde p"edstaven v souvislosti s hledáním odpov#di na otázku, jakými kompetencemi a
znalostmi by m#l být vybaven u!itel. Motiv propojení oborového a zprost$edkujícího, jenž stojí
v pozadí tohoto konceptu, je sledován formou historického exkursu. V návaznosti na to je podán
p"ehled výzkum$ zam#"ených na didaktické znalosti obsahu a metodologických problém$, s nimiž
jsou tyto výzkumy spojeny. N#které poznatky o struktu"e a povaze didaktických znalostí obsahu jsou
prezentovány formou p"ípadových studií, které autor v posledních letech realizoval. V záv#ru

monografie je "ešena otázka, jakou roli mohou didaktické znalosti obsahu sehrávat p"i tvorb#
kurikula a jak lze tyto znalosti rozvíjet v u!itelském vzd#lávání.
Další d#ležité výsledky "ešení projektu:
Pro spolupráci na problematice didaktických znalostí obsahu se poda"ilo v pr$b#hu let 2006)
2008 získat ke spolupráci na t"i desítky spoluautor$ z %eské republiky i ze zahrani!í. V roli
(spolu)autor$ jsou to: Pavel Brebera, Rainer Bromme (Univerzita Münster), Maja Brückmannová
(Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften, Kiel), Monika %erná, Lubomír Dobrý, Dominik
Dvo"ák, Michaela Dvo"áková, Sv#tlana Hanušová, Alena Hošpesová, Marcela Janíková, Pertti
Kansanen (Univerzita v Helsinkách), Ulrich Kattmann (Univerzita Oldenburg), Petr Knecht, Klára
Kostková, Andrea Lajdová, Jind"ich Lukavský, Hana Lukášová, Nataša Mazá!ová, Petr Najvar,
Michaela Píšová, Rudolf Psotta, Renate Seebauerová, Jan Slavík, Na'a Stehlíková, Vlastimil Švec,
Marie Tichá a Josef Trna. V roli recenzent$ jsou to: Josef Ma&ák, Iva Stuchlíková, Patrícia
Jelemenská (Univerzita Víde&) a Zuzana Haláková (Univerzita Komenského Bratislava).
Problematiku didaktických znalostí obsahu "ešitel prezentoval na "ad# konferencí a seminá"$
v %R (PdF UHK Hradec Králové 2006, IAHE Brno 2006, Svato&ova Stráž 2006, %PdS Brno 2007,
PdF TU Liberec 2007, PdF MU Brno 2008, PdF TU Liberec 2008) i v zahrani!í (ECER Ženeva 2006,
ESERA Malmö 2007, Univerzita Salzburg 2007, Hochschule für Sport Magglingen 2008,
Pädagogische Hochschule Wien 2008).
Na pracovišti "ešitele (CPV PdF MU) bylo v pr$b#hu let 2006)2008 uspo"ádáno n#kolik
metodologicky orientovaných seminá"$ k problematice zkoumání didaktických znalostí obsahu.
V rámci výzkumu didaktických znalosti obsahu byly navázány kontakty se školami a u!iteli, kte"í
tvo"iv# p"istupují k zavád#ní nových kurikulárních dokument$.
Souhrnem lze konstatovat, že "ešená problematika byla v rámci projektu rozpracována do té
míry, že je evidentní její potenciál pro oborové didaktiky, kurikulární výzkum a vývoj, u!itelské
vzd#lávání. Na základ# toho lze koncipovat navazující výzkumné a vývojové projekty.
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