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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

děkujeme Vám za odezvy, které jsme zaznamenali po odeslání prvního 
čísla Newsletteru Didactica viva. Mezi mnoha vyjádřeními solidarity  
a podpory našemu úsilí nás obzvlášť potěšil přípis pana kolegy doc. Petra 
Urbánka (FP TU v Liberci), který se rovněž jako my domnívá, že progresivita 
a konzervativní postoj jsou dobře slučitelné a že stabilita školy není 
bariérou, ale spíše předpokladem pozitivních posunů v její práci. V tomto 
duchu bychom chtěli působit i nadále. 

Nové číslo Newsletteru přináší několik odkazů na nové příspěvky  
a informace o aktuálním a budoucím dění. Zároveň (níže a vpravo) 
připomíná pojetí Newsletteru a představuje hlavní programové teze iniciativy 
Didactica Viva. 

Tomáš Janík 

 

 Nechcete-li Newsletter Didactica viva odebírat, zašlete prosím e-mail 
ve znění „vyřadit z adresáře“ na adresu: IVSV@ped.muni.cz 

 

Newsletter Didactica viva bude na pozadí aktuálního dění ve vzdělávací 
politice přinášet:  

 Odkazy na podnětné příspěvky (studie, analýzy, bilance, rozvahy, 
komentáře) z oblasti didaktiky, kurikula a učitelského vzdělávání. 

 Informace o dění v profesním společenství učitelů, oborových didaktiků, 
pracovníků ve výzkumu vzdělávání. 

 

 

 Didactica viva je zastřešujícím označením 
pro snahy směřující k zpřístupnění a oživení 
didaktiky.  

 Didactica viva reaguje na nové poznatky 
pedagogických, psychologických a didaktických 
výzkumů a pokouší se je zhodnotit pro školní praxi. 

 Didactica viva staví na kazuistickém přístupu – 
pracuje s případovými studiemi, které vzejdou 
z rozvíjejících hospitací. 

 Cílem rozvíjejících hospitací je podporovat učitele 
ve zlepšování výuky, a tudíž v jejich profesním 
rozvoji. 

 Rozvíjející hospitace pracují na principu metodiky 
3A: anotování – analyzování – alterování 
výukových situací. 

 Rozvíjející hospitace se realizují v profesních 
společenstvích, které vedle praktiků zahrnují 
i teoretiky a výzkumníky. 

 Profesní společenství pracují např. formou 
profesních (video)klubů, které jsou na PdF MU 
nabízeny jako příležitost pro profesní rozvoj učitelů, 
nebo inkubačních center, které působí na PedF UK.  

 Didactica viva prezentuje své aktivity 
prostřednictvím DiViWebu. 

 DiViWeb je prostředím pro komunikaci a sdílení 
didaktického vědění, slouží k podpoře profesního 
společenství při zkvalitňování výuky. 

http://www.ped.muni.cz/didacticaviva/

 

ODKAZY NA PŘÍSPĚVKY 

 Výzkumným příspěvkem k problému reformy školy je studie Dominika Dvořáka, Karla Starého a Petra Urbánka s názvem  
Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy uveřejněná v časopise Pedagogická orientace. 

 Kurikulární a didaktické problémy kolem standardů vzdělávání jsou diskutovány na stránkách časopisu Pedagogika v textech: 
Standardy základního vzdělávání pro výuku chemie (M. Rusek) a Standardy: jak si je uděláme, takové je budeme mít (D. Dvořák). 

 Dalším výzkumným příspěvkem – tentokrát z oblasti didaktiky – je studie Kláry Šeďové Moc v dialogickém vyučování 
uveřejněná rovněž v časopise Pedagogická orientace. 

 V časopise Komenský a na DiViWebu byla zveřejněna didaktická kazuistika Marie Stodolové First read it and then complete it 
aneb Jak rozvíjet žákovu autonomii při výuce angličtiny. 

 Počátkem roku 2015 byla zveřejněna Analytická zpráva z mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS – v gesci České 
školní inspekce na ní spolupracoval Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU. 

 Technická univerzita v Liberci vydala knihu Dany Kasperové Výchova průmyslového člověka a firma Baťa v meziválečném 
Zlíně. Pozornosti laskavého čtenáře doporučujeme pasáže o výuce na Masarykově pokusné měšťanské škole v Zlíně,  
o Baťově škole práce a mnohé další. 
 

 Na DiViWebu byly zveřejněny první dva videoreferáty: Josef Maňák hovoří na téma Vzdělávání ve společnosti vědění  
a Tomáš Janík přednáší referát O poznávání a sdílení v profesním společenství: příspěvek k diskusi o kvalitě výuky. 
 

INFORMACE O DĚNÍ 

 26.–27. března 2015 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnila výroční konference 
České pedagogické společnosti s názvem Škola a její křižovatky: http://www.cpds.cz/konf15.htm   

 1.–2. června 2015 se na Technické univerzitě v Liberci uskuteční konference Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního 
myšlení a systémů: http://vychova-vzdelavani-totalita.fp.tul.cz/cz/ 

 16.–18. září 2015 se na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni bude konat konference České asociace 
pedagogického výzkumu s názvem Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu: http://capv-
2015.webnode.cz 
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