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Úvodem

Nový předmět, seminář tvůrčí didaktiky, je určený studentům 
magisterských oborů, kteří chtějí upevnit své teoretické 
znalosti z ostatních předmětů společného základu  
a prohloubit didaktické dovednosti tvůrčí aktivitou s jasným 
smyslem. 

Výstupy ze semináře jsou věnovány dalším studentům 
pedagogických oborů i učitelům a učitelkám z praxe, kteří je 
mohou převzít pro své vlastní hodiny či se jimi inspirovat.



Cíle předmětu

Studenti dokáží využívat teoretické znalosti předmětů 
společného základu a oborových didaktik v práci učitele. 

Studenti blíže poznají kurikulární dokumenty a umí 
aktivně pracovat s RVP. 

Studenti dokáží přistupovat k plánování výuky tvůrčím 
způsobem, pracovat v týmu a vytvářet metodicky správné a 
ucelené didaktické materiály. 



Výstupy 

Studenti zažijí přístup konstruktivistické pedagogiky  
a skupinovou práci. 

Studenti aktivně rozvíjí své profesní kompetence na základě 
Standardu kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 

Studenti vytvoří vlastní didaktické materiály, které  
si vyzkouší v praxi a následně reflektují. 

Didaktické materiály se po absolvování předmětu umístí  
na zřízené webové stránky pro další využití studenty 
pedagogických oborů i učitelů z praxe.



Ambice - Smysl - A proč?

Propojit akademickou půdu se školním prostředím a sblížit teorii  
s praxí.  

Motivovat studenty k tvorbě, jejíž smysl přesahuje získání kreditů. 

Vytvářet nový dostupný didaktický materiál určený studentům  
i pedagogům jako alternativu k učebnicím. 

Sblížit studenty různých kateder a podpořit důležitost spolupráce  
v pedagogických profesích. 

Učit zážitkem – aktivně využívat jinou než frontální výuku  
v univerzitním prostředí.



Začátek semestru a týmy

Studenti se rozdělí do týmů, ve kterých budou po dobu 
semestru spolupracovat. 

Tým si zvolí konkrétní učivo / téma a formu didaktického 
materiálu. 

Tým se zaměří na konkrétní kompetence, které budou 
didaktickým materiálem rozvíjeny.



Začátek semestru a téma

Tým používá RVP, určuje cíle a výstupy didaktického 
materiálu. 

Pokud jsou v týmu studenti stejné aprobace, vybírají téma 
pro zpracování ze svého oboru. 

Pokud jsou v týmu studenti z různých oborů, cílí především 
na mezioborovou spolupráci nebo průřezová témata.  

V ideálním případě je v každém týmu student výtvarné 
výchovy nebo informatiky.



Průběh semestru

Studenti společně tvoří didaktický materiál na zvolené 
téma. 

Vyučující předmětu studentské týmy vede, konzultuje  
s nimi, podává zpětnou vazbu a navrhuje případná řešení. 

Vyučující podporuje diskusi a řešení problémů napříč 
skupinami semináře. 

Po metodickém zpracování se studenti zaměří také  
na grafickou podobu didaktického materiálu.



Závěr semestru

Alespoň jeden člen týmu musí vytvořený didaktický 
materiál vyzkoušet ve své praxi. 

Tým na konci semestru prezentuje ostatním vytvořený 
didaktický materiál a reflektuje jeho užití v praxi. 

Součástí didaktického materiálu musí být také metodické 
pokyny pro učitele a cíle dle RVP v dopředu stanovené 
formální úpravě. 

Ostatní skupiny i vyučující poskytnou týmu zpětnou vazbu.



Webová stránka

Proces tvorby je uzavřen zpracováním zpětné vazby z finální 
prezentace do didaktického materiálu. 

Vyhovující didaktické materiály jsou umístěny na zřízenou webovou 
stránku. 

Zřízená webová stránka je funkčním systémem, kategorizuje 
didaktické materiály a umožňuje jejich další využití. 

Součástí každého didaktického materiálu je metodická část 
obsahující cíle a výstupy z RVP, časovou náročnost a postup práce. 

Na webové stránce je uvedeno, že se jedná o studentské práce 
daného semináře.



Možnosti webové stránky 

Webová stránka je primárně určena studentům učitelství  
a začínajícím učitelům, sekundárně i zájemcům z řad 
pedagogů. 

Webová stránka by mohla být založena a spravována 
studenty Katedry technické a informační výchovy.  

Webová stránka by později mohla propojovat tvorbu 
studentů dalších pedagogických fakult.



Zdroje

Zdrojem tohoto projektu je dlouhodobá spolupráce 
studentů a odborníků Pedagogické fakulty.  
Pouze na základě tohoto propojení dává realizace projektu 
smysl.



Závěrem

Nový seminář tvůrčí didaktiky poskytuje studentům Pedagogické 
fakulty prostor pro spojení kreativity, didaktiky a praxe. Didaktický 
materiál, který je výstupem předmětu, může sloužit nejen jeho 
absolventům. 

Ačkoliv databáze není nezbytnou součástí předmětu, dodává předmětu 
hlubší smysl. Webová stránka slouží nejen ke sdílení,  
k reflexi a inspiraci. Vytváří především komunitní prostor pro studenty 
a propojuje činnost na univerzitě s činností v praxi. 
  
Ve své vzdálenější vizi otevírá diskusi a propojuje studenty učitelství se 
zkušenými pedagogy. Webová stránka je věnována všem, kteří také 
chtějí učit jinak, avšak jim pro to něco chybí - motivace, čas, energie 
nebo nápad.



Závěrem

Jsem si vědoma skutečnosti, že návrh mého předmětu  není 
jeho finální podobou a jeho struktura vybízí k diskuzi.    

Věřím však, že seminář tvůrčí didaktiky je trefným způsobem, 
kterým lze obohatit výuku didaktiky na Pedagogické fakultě, 
podpořit učitelskou komunitu, plně užít potenciálu studentů a 
zároveň pomoci učitelům v praxi.

Bc. Tereza Pořízková


