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ÚVODEM 
 
Bulletin CPV od svého vzniku v roce 2003 poskytoval příležitost akade-

mické obci PdF MU, ale i ostatním zájemcům, vyjadřovat se k aktuálním 
pedagogickým problémům. V průběhu roku 2004 vyšlo 6 čísel, která, byť 
v omezeném rozsahu, tento záměr naplnila. Zvlášť potěšitelné je, že zprá-
vami, informacemi a sděleními do Bulletinu přispívali také doktorandi. Žá-
doucí by ovšem bylo, aby se v něm objevovaly i závažnější příspěvky, kte-
ré by se vyjadřovaly k dění na fakultě i ve společnosti, které mají vztah 
k výchovně-vzdělávací problematice. To se dařilo jen zčásti. 

Podněty k hlubšímu zamyšlení přineslo číslo 5, které vyšlo při příležitos-
ti celostátní konference Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském stu-
diu. Konference byla nepochybně úspěšná, ale bylo by žádoucí, aby se z ní 
vyvodily nezbytné závěry a praktická opatření k posílení úlohy oborových 
didaktik v přípravě učitelů. Velmi přínosné by také bylo, kdyby se podařilo 
prohloubit výzkumné přístupy v této oblasti, což by podpořilo postavení 
oborových didaktik ve vědecké komunitě. Naše fakulta se také iniciativně 
zapojila do úsilí podpořit na školách transformaci Rámcového vzdělávací-
ho programu do školních vzdělávacích programů a chystá v tomto směru 
další aktivity. V 6. čísle jsme se nad tímto úkolem zamysleli a poukázali 
jsme na některé problémy s tím spojené. 

Protože jsme zjistili, že k mnohým zájemcům se Bulletin nedostal, roz-
hodli jsme se jej přetisknout, aby byl dostupný většímu počtu zájemcům a 
tím také lépe plnil svoji základní funkci. Příští, lednové číslo 2005 chceme 
věnovat otázkám transformace české školy z hlediska nového školského zá-
kona. Dalším tématem v roce 2005 budou problémy spojené s kurikulem 
základní školy, a to v rámci řešení grantového projektu GAČR 406/05/0246 
Obsahová dimenze kurikula základní školy.  

Zapojte se, prosím, svými příspěvky, nápady, glosami, kritikou do spo-
lečné diskuse o moderní českou základní školu. Bulletin CPV k tomu 
nabízí příležitost a také (skromný) prostor. 

redakce 
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BULLETIN CENTRA PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU 

2004/1 (leden) 
 

 
Tímto číslem chceme dát podnět k trvalé diskusi o spolupráci na téma „pří-
prava tvořivého učitele“. Bulletin nabízí prostor, bohužel omezený, pro vaše 
názory, návrhy a připomínky. Uvítáme studie, informace, recenze apod. 

 
Vztah obecné a předmětové (oborové) didaktiky 

V průběhu vývoje lidské společnosti stále přibývají nové a nové poznatky, 
dnes hovoříme o jejich explozi. Nezbytné vybavení každého jedince původně 
tvořily základní poznatky o životě, které jako cenné zkušenosti a vědomosti se 
předávaly z generace na generaci. Jejich zobecnění později zajišťovala filozo-
fie (láska k moudrosti), od ní se postupně začaly vyhraňovat a osamostatňovat 
jednotlivé, vnitřně  spřízněné soubory poznatků – samostatné vědní disciplíny. 
V 19. století se emancipovala také věda o výchově – pedagogika, ale též ona 
prošla obdobnou diferenciací. V současnosti ji reprezentují četné pedagogické 
disciplíny, více nebo méně propojené s mateřským oborem. Na místě je otáz-
ka, jaký je vztah mezi filozofií a speciálními vědami, nás však ještě víc zají-
má, jaký charakter má vazba mezi pedagogikou, obecnou didaktikou a před-
mětovými (oborovými) didaktikami. 

Je zřejmé, že postupně dochází k uvolňování původní závislosti předmětové 
(oborové) didaktiky na obecných pedagogických disciplínách a k posilování 
orientace na odborně předmětové zaměření. Předmětová (oborová) didaktika 
konkrétního vyučovacího předmětu se stala typickou hraniční disciplínou, která 
představuje průnik základní mateřské vědy, tj. obecné didaktiky (pedagogiky) a 
příslušné speciální vědní disciplíny. Jde o to, zda je tento průnik symetrický, 
nebo asymetrický, neboť v případě asymetrie bude hraniční věda (předmětová 
didaktika) převažující komponentou výrazně poznamenána. 

Hlavním úkolem pedagogiky je zkoumat možnosti formování člověka, 
hledat cesty, jak každému jedinci pomáhat vyrůst v harmonickou osobnost, 
v tvořivého člověka. V pedagogice kromě dílčích konkrétních poznatků má 
také významnou roli otázka cíle, ideálu plného a zdravého lidství, smyslu 
života, což nelze vždy zařadit do formální struktury vědeckého systému. 
Jinak je tomu u oborů nepedagogických, jejichž cílem je zkoumat, pozná-
vat příslušný úsek reality bez hodnotového aspektu, jako např. fyzika, 
historie nebo jazykověda. Stane-li se daný úsek poznání součástí školního 
kurikula v podobě vyučovacího předmětu, děje se tak zprostředkováním 
předmětovou didaktikou, jejímž prostřednictvím se systém vědeckých 
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poznatků transformuje v systém pedagogický, v němž kromě nezbytného 
poznatkového fondu vystupují do popředí též zřetele cílového zaměření, 
obsahové přiměřenosti, psychického vývoje subjektu a další aspekty. Jestli-
že v předmětové didaktice převládne hledisko poznatkové faktografie a vě-
decké systematičnosti daného oboru, vytrácejí se aspekty pedagogické a 
psychologické, školní učebnice bobtnají a škola se stává místem nevlíd-
ným, ba až stresujícím. 

I když předmětové (oborové) didaktiky dosáhly poměrně značných úspěc-
hů v dílčích otázkách, celkové řešení výchovně-vzdělávacích problémů školy 
příliš nepokročilo. Byl sice např. zaveden nový termín pro regulaci rozsahu 
učiva – standard, ale jeho konkretizace v jednotlivých vyučovacích předmě-
tech vázne. Učitelé i nadále kritizují přeplněné osnovy a poukazují na to, že ze 
strany předmětových didaktik se jim nedostává potřebné pomoci a podpory. I 
když teoretická fronta připravila Bílou knihu a teze v ní uvedené jsou celkem 
přijímány pozitivně a s nadějí, chybí jejich rozpracování do konkrétní podoby 
v jednotlivých vyučovacích předmětech a stupních školy, jak o tom svědčí 
problémy se zaváděním Rámcového vzdělávacího programu. 

Jednou z příčin je zřejmě také jednostranná orientace předmětových didak-
tik na své odborné mateřské disciplíny ve smyslu zmíněné asymetrie. Je 
zajisté velmi obtížné zvládnout na vysoké úrovni hraniční disciplínu – 
předmětovou didaktiku tak, aby tato relativně mladá věda získala respekt ve 
vědeckém světě při řešení své problematiky. Pod tlakem stále nových 
poznatků své odborné disciplíny si někdy metodikové neuvědomují, že 
nezkoumají příslušný obor, nýbrž zákonitosti jeho zprostředkovávání dětem a 
mládeži ve vzdělávacím procesu. Jejich úkolem je řešit otázky pedagogické, 
nikoli odborně předmětové, i když ve vzájemné úzké návaznosti. Pokud se 
převážně zabývají zkoumáním jevů svého oboru, nejsou oborovými didaktiky, 
ale specialisty daného oboru. Je nepochybné, že jde o velmi komplikované 
vazby, ale zůstává-li didaktik v jednostranném zaujetí oboru, struktury jeho 
systému, obtížně se vžívá do vědeckého myšlení pedagogiky. 

Před předmětovými didaktikami stojí celá řada úkolů, které je třeba 
neodkladně řešit. Jsou to zejména otázky kurikula, neboť rozsah a výběr uči-
va, způsoby jeho zprostředkování žákům, evaluace dosažených výsledků a 
napojení na potřeby života se stávají limitujícím faktorem v dalším rozvoji 
školy. Těchto aktuálních jevů je v edukační práci mnohem víc, mnoho z nich 
patří také do kompetence předmětových didaktik, jako např. uplatňování 
účinných výukových metod a moderních didaktických prostředků, rozvíjení 
aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků, otázky výukové komunikace, 
osvojování vyšší kultury učení, problematika učebnic aj. Právě oboroví 
didaktikové mohou výrazně podpořit iniciativy a inovace učitelů, přispět 
k posílení étosu učící se společnosti a pomáhat hledat cesty k nové, tvořivé 
škole. 
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Některé konkrétní návrhy: 
• Hlubší spolupráce s pedagogikou a psychologií (ve výuce, v řešení grantů, 

v podpoře doktorandského studia, v pořádání společných seminářů a 
konferencí apod.). 

• Zvýšení počtu a kvality metodických publikací, učebnic (větší 
vzájemné poznání vědecké produkce na fakultě). 

• Posílení soustavné výzkumné práce v pedagogickém terénu 
(informovat o výsledcích ve studiích, recenzích). 

• Zkvalitňování pedagogické praxe na fakultních školách (užší 
spolupráce s učiteli i se studenty aj.). 

• Orientace na dosahování vědeckopedagogických hodností v oblasti 
didaktik (docent, profesor). 
          Josef Maňák 
 

Obecná didaktika a oborové didaktiky 

Obecná didaktika jako součást ped-psych. základu studia učitelství 
Obecná didaktika je jednou z důležitých disciplín učitelských studijních 

programů. Z dostupných údajů vyplývá, že na většině českých pedagogických 
fakult se Obecná didaktika vyučuje v týdenním rozsahu 1-2 hodin přednášek, 
na které navazuje zpravidla dvouhodinové cvičení (nebo seminář). Předmět je 
ukončen zápočtem a zkouškou. Domnívám se, že pokud na tuto disciplínu 
navazují skutečně kvalitní předmětové (oborové) didaktiky, lze uvedený  
(téměř standardní) rozsah Obecné didaktiky jako „všeobecného didaktického 
základu“ považovat za dostačující. Na ostatních fakultách s učitelskými pro-
gramy (např. přírodovědeckých, filozofických aj.) je rozsah výuky Obecné 
didaktiky zpravidla užší; výuka nezřídka probíhá jen formou přednášek. 

O efektivitě výuky Obecné didaktiky rozhoduje celá řada faktorů. Jedním z 
nich je i časové zařazení této disciplíny mezi ostatní pedagogické a psycholo-
gické studijní předměty a vzájemná koordinace. Je  žádoucí, aby studiu Obec-
né didaktiky předcházelo seznámení se základními pojmy pedagogiky a psy-
chologie; jako vhodné se tedy jeví zařazení Obecné didaktiky za disciplíny 
jako Úvod do pedagogiky (Základy pedagogiky apod.), Úvod do psychologie 
(Obecná psychologie apod.), Vývojová psychologie a Pedagogická psycholo-
gie. Chápeme-li Obecnou didaktiku (velmi zjednodušeně) jako obecnou teorii, 
jak v rámci vyučování navozovat a řídit proces učení žáka, jeví se  osvojení 
základní pedagogicko-psychologické pojmové mapy a znalost teorií učení 
jako nezbytná. Velmi vítané jsou vlastní zkušenosti studentů  z vyučování 
žáků, získané formou individuální pedagogické praxe nebo praxe řízené 
fakultou. Nový učitelský studijní program, který je na Pedagogické fakultě 
MU v Brně od roku 2002 experimentálně realizován, všechny výše naznačené 
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souvislosti plně respektuje; řada studentů  praktikuje na základních školách i 
mimo studijní program.  

Profil studijní disciplíny lze mj. charakterizovat prostřednictvím tzv. vý-
stupů. Na PdF MU v Brně je předmět Obecná didaktika ukončen zápočtem 
a zkouškou. K zápočtu se (kromě povinné účasti na cvičeních) vyžaduje 1-
2 aktivní vystoupení na cvičení (student může např. prezentovat údaje 
zjištěné šetřením ve škole, na základě studia literatury vysvětlit a porovnat 
stanoviska různých autorů k vybranému problému apod.); záznam z hospi-
tace ve vyučovací hodině, doplněný analýzou, interpretací a hodnocením, 
který je podle časových možností na cvičení prezentován, a vypracování 
přípravy na vyučovací hodinu (hodnoceno při zápočtu). Vzhledem k tomu, 
že do studijního programu byl zařazen nový předmět Pedagogická komuni-
kace, nevyžadujeme už k zápočtu tzv. komunikační vystoupení. V rámci 
studijní disciplíny Alternativní  výukové metody a postupy, která je zařaze-
na v novém studijním programu fakulty, rozšíříme spektrum obecně didak-
tických požadavků o vypracování výukového projektu a jeho pokusnou 
realizaci v rámci individuální pedagogické praxe; u některých studijních 
oborů předpokládáme návrh a realizaci výuky s využitím prvků dramatiza-
ce a prvků daltonského plánu.  

K zkoušce jsme zařadili následující okruhy: Výchova a vzdělávání; 
Vzdělávání–charakteristika, formy vzdělávání; Vzdělání – charakteristika, 
druhy vzdělání; Vyučování a učení; Proměny pohledů na vyučování a 
učení; Didaktický konstruktivismus; Cíle vyučování; Obsah vyučování, 
kurikulum, standardy, vzdělávací program, učební plán a učební osnovy. 
Národní kurikulum, Návrh rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ; 
Vědomosti, druhy, proces osvojování vědomostí a jeho řízení. Dovednosti, 
druhy dovedností, proces osvojování a jeho řízení. Postoje a kompetence; 
Aktivita, samostatnost a tvořivost. Charakteristika, typy, stupně, souvislos-
ti; Didaktické principy (zásady). Principy klasické; principy moderní 
didaktiky; Typy výuky; Fáze výuky; Metody výuky – charakteristika, 
rozdělení, celkový přehled;  Metoda výkladu a její formy (vysvětlování, 
popis, přednáška, vyprávění); Rozhovor, dialog, diskuse, beseda, brainstor-
ming; Otázka – její funkce, vlastnosti, typy otázek,  technika kladení otá-
zek;  Metody práce s textem, RWCT – čtením a psaním ke kritickému my-
šlení; Uplatňování prvků dramatizace, situační a inscenační metody; Názor-
ně-demonstrační výukové metody, školní obraz; Metody praktické, 
instruktáž; Metoda řešení problémů; Výukové projekty; Výuka s využitím 
prvků Daltonského plánu; Metody opakování a cvičení, druhy opakování, 
fixace a aplikace poznatků; Hodnocení, klasifikace – cíl, principy, atmos-
féra, účel. Klasifikace a slovní hodnocení; Ústní zkoušky – cíl, principy, 
průběh, atmosféra, efekt. Písemné zkoušky – cíl, principy, průběh, typy. 
Didaktické testy;  Formy výuky; charakteristika, klasifikace forem. Základ-
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ní jednotka výuky (vyučovací hodina, struktura, typy); Práce žáků ve 
skupinách, skupiny homogenní a heterogenní, specifika jejich práce;  
Diferenciace, individualizace a kooperace ve výuce; Učebnice – funkce, 
druhy, práce s učebnicí; Učební pomůcky – celkový přehled, funkce, zása-
dy používání. Počítače ve vzdělávání – možnosti a perspektivy jejich uplat-
nění; Plánování práce učitele, příprava na vyučovací hodinu a Pedagogické 
klima školy a třídy, “atmosféra“ vyučovací hodiny. 
 

Obecná didaktika a didaktiky předmětové (oborové) 

Ve studijním programu  PdF MU v Brně je ve shodě s názorem většiny dida-
ktiků zařazena výuka Obecné didaktiky před výuku didaktik předmětových. 
Vycházíme z předpokladu, že nejen základní didaktické pojmy, ale i řada témat 
a pasáží je všem předmětovým didaktikám společná; aktualizované sylaby 
Obecné didaktiky jsou katedrám  k dispozici a oboroví didaktikové se o ně ve 
své výuce opírají. Chceme tak pokud možno předcházet „překrývání“ výuky. 
Obecná didaktika má k dispozici řadu studijních materiálů ve formě celostát-
ních učebnic, např. Školní didaktika (Kalhous, Obst), Obecná didaktika (Skal-
ková) aj., i fakultních skript, např. Nárys didaktiky a Stručný nástin metodiky 
tvořivé práce ve škole (Maňák), Vybrané kapitoly z obecné didaktiky a Alterna-
tivní metody a postupy (Maňák aj.), Výukové metody (Maňák, Švec), Prakti-
kum didaktických dovedností (Švec aj.) a Úvod do školní didaktiky (Šimoník). 
Výběr studijních materiálů pro předmětové didaktiky je však zatím poněkud 
omezený. 

Didaktika – opora přeměn? 

Dnešní škola klade na učitele vyšší nároky. Přimět žáky k aktivní spolu-
účasti na práci ve třídě či skupině, k funkční  a vnitřně uvědomované činnosti, 
k samostatnému hledání, objevování a případně i k vytváření něčeho (byť 
relativně)  nového, vyžaduje netradiční pedagogickou přípravu. Mezi stále 
palčivější problémy učitelů v současné škole  patří rostoucí nekázeň žáků, 
spojená v některých případech s hrubým jednáním a vystupováním a přerů-
stající někdy až v šikanu. Mravní hodnoty tradičně propagované školou se  
často dostávají do rozporu s realitou tržní společnosti  a z vlažných až odmíta-
vých postojů některých žáků je zřejmé, že výchovná pozice školy je (a nejen v 
oblasti výchovy k hodnotám) vážně otřesena. Situaci školy ztěžuje též přezíra-
vý postoj některých rodičů k vzdělávací a výchovné  činnosti školy a malý zá-
jem o spolupráci s učiteli. Ve třídách stoupá počet dětí s nejrůznějšími postiže-
ními, k nimž by se mělo přistupovat individuálně. 

Dnešní žáci jsou přesycení množstvím různých podnětů z televize, videa 
a počítačových programů. Vzhledem k obrovskému rozmachu informova-
nosti žáků o všech oblastech života na Zemi (zejména vizualizaci jevů, dějů 
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a událostí z celého světa) je vyučování stále chudší na prvky obsahové no-
vosti a také v atraktivnosti prezentace nového učiva nemůže  škola s mimo-
školními medii soupeřit. Už z tohoto stručného  výčtu vyplývá, že je mnoh-
dy velmi obtížné žáky motivovat a zaujmout pro aktivní učební činnost. 
Požadavek celkového posílení pedagogicko-psychologické složky učitelské 
přípravy se proto  jeví jako oprávněný. 

Je nezbytné hledat nové přístupy k výuce obecné didaktiky i před-
mětových didaktik. Učitelé budou mít ve vyučování nepochybně větší 
pravomoci a proto potřebují získat i lepší dovednosti v tom, jak mají vybí-
rat, plánovat, vyučovat. Obecná didaktika i předmětové didaktiky mají 
v učitelském studiu velmi významnou úlohu a na její realizaci by se měly 
adekvátním způsobem podílet všechny katedry. Rezervy je   třeba hledat ve 
vnitřních inovacích, ve zlepšení kooperace mezi jednotlivými disciplínami 
a obory, v zavádění integrované výuky, v zefektivnění pedagogických praxí 
a ve větší studijní zainteresovanosti studentů, zejména v jejich aktivitě, 
samostatnosti a vyšší odpovědnosti  za přípravu k náročné učitelské profesi.  

Úlohu didaktik v procesu přetváření české školy nepodceňuji; oporou 
proměn výuky se však musí stát pregraduální učitelská příprava jako celek. 

            

Oldřich Šimoník 
 

Proč se vzájemně potřebujeme? 

Na brněnské PdF se společně s předmětovými (oborovými) didaktiky 
začínáme hlouběji zamýšlet nad některými aktuálními problémy výuky 
různých předmětů. Shodneme se zřejmě na  tom, že jedním ze společných 
závažných, klíčových  problémů je problematika kurikula. Při stanovování i 
zkoumání kurikula určitého předmětu se velmi často zamýšlíme nad kompe-
tencemi, kterými by měl žák disponovat, nad strukturou učiva atp. Vycházíme 
často z obecnějších didaktických zákonitostí, oboroví didaktikové navíc ještě 
ze znalostí obsahu daného předmětu. Máme rozpracována kritéria volby 
výukových metod, které umožňují – jsou-li vhodně zvoleny a zejména použity 
– společnou cestu učitele a žáků ke stanoveným výukovým cílům. V této 
oblasti se již začíná stále více potvrzovat nezbytnost spolupráce obecných a 
oborových didaktiků.  

Víme však o tom, co žák při „osvojování“ konkrétního učiva (podporo-
vaného třeba i aktivizujícími výukovými metodami) chápe a čemu naopak 
nerozumí? Možná to ví učitel, kterého zajímá, jak žáci vlastně (v jeho 
předmětu) myslí, co jim dělá potíže apod. Nezbytná je proto spolupráce 
s takovýmito učiteli, kterých jistě existuje na našich školách celá řada. 
Navíc je však potřebné přizvat ke spolupráci psychologa, který se zabývá 
učivem a jeho osvojováním z psychologického hlediska.  
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Pro ilustraci právě uvedeného požadavku na spolupráci aspoň jeden 
příklad. Ve výuce dějepisu patří k oblíbeným aktivizujícím výukovým meto-
dám vyprávění nebo inscenování příběhů, které jsou vybrány z historie. 
Psychodidaktické výzkumy však naznačují, že tyto příběhy zůstávají ahisto-
rické, pokud nejsou uspořádány na časové ose. Mnozí učitelé dějepisu namít-
nou, že přece s časovou osou pracují. Nejde však o to, abychom se žáky na 
časovou osu nakreslenou na tabuli vyznačovali historické události. Jde spíše o 
to, aby žáci dovedli dát historické události do souvislostí. Časovou osu by 
tedy měli vytvářet žáci, samozřejmě za přející pozornosti (a spolupráce) uči-
tele dějepisu.  

Aniž bych chtěl zabíhat do podrobností (nejsem ani učitel dějepisu, ani  
didaktik tohoto předmětu, ale jako obecný didaktik se zajímám o psychologii 
učiva a učení), si dovolím připomenout, že čas je dvojího druhu: jednak je to 
čas decentrovaný (který je na nás nezávislý, např. plynutí dnů, týdnů, měsíců, 
roků) a čas centrovaný (na nás závislý, neboť je spojený s našim prožitkem). 
A historický čas (dle J. Jiránka) je spojením těchto dvou časů. Proto, když 
chceme např. pochopit období, v němž žil Karel IV., musíme se „postavit“ 
(zaujmout stanovisko) do období a podmínek vlády Karla IV.  

Podobné příklady bychom našli i v jiných předmětech. Nejlépe jim 
rozumějí oboroví didaktikové, protože vycházejí ze specifického pohledu na 
věc, který je ovlivněn obsahem oboru a tedy i předmětu. A je zcela evidentní, 
že pohled chemika na svět je jiný než např. pohled historika. No a při 
týmovém psychodidaktickém rozpracovávání a výzkumu učiva je nezbytná 
spoluúčast takto orientovaného psychologa. U nás se těmito problémy zabývá 
např. doc. dr. Eva Vyskočilová, CSc., na naší fakultě s ní v oblasti rozvíjení 
didaktiky vlastivědy spolupracovala dr. Milena Machalová, CSc. z katedry 
pedagogiky. Obě kolegyně bychom proto rádi přizvali i k naší další 
spolupráci.      

Předpokládáme, že problematika kurikula bude v nejbližším období 
jedním ze stěžejních výzkumných směrů Centra pedagogického výzkumu. 
Rozpracovávat psychodidaktiku učiva a učení různých předmětů předpo-
kládá společnou výzkumnou činnost obecných a oborových didaktiků, 
učitelů těchto předmětů, psychologa zabývajícího se psychologií učiva a 
učení a v neposlední řadě i našich doktorandů, kteří se orientují na oboro-
vou didaktiku. Do této týmové spolupráce bychom měli vstupovat s tím, 
čím již disponujeme (se svými znalostmi, zkušenostmi), ale zároveň s vě-
domím, že k řešení tak závažného problému, jakým je kurikulum předmětu, 
potřebujeme i druhé kolegy z týmu.  

                            
Vlastimil Švec 
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Čím se liší učitel fyziky od fyzika? 
 

„Učitelé se liší od biologů, historiků, spisovatelů... nikoli nutně v kvalitě 
či kvantitě svých znalostí učiva, ale v tom, jak jsou tyto znalosti 
organizovány a používány. Například znalost zkušeného učitele přírodních 
věd z jeho vědního oboru je strukturovaná z perspektivy vyučování a je 
základnou pro učitelovu schopnost pomáhat žákům v porozumění určitým 
pojmům. Na druhé straně znalost vědcova je strukturována z perspektivy 
výzkumu a je základnou pro konstrukci nových poznatků v dané disciplíně.“ 
         

Cochran, King, DeRuiter 
 

Učitelé jako profesní skupina disponují určitými profesně specifickými 
znalostmi, jimiž se zároveň vyhraňují vůči jiným profesím. Americký 
vědec L. S. Shulman na případových studiích ukázal, že učitel využívá 
unikátního typu znalostí, které „...leží v průniku obsahu a didaktiky, ve 
schopnosti učitele transformovat své znalosti obsahu do forem, které jsou  
pedagogicky účinné, a přesto přizpůsobivé schopnostem žáků“ (Shulman, 
1987, s. 15). Shulman nazval tento typ znalostí „didaktickými znalostmi 
obsahu“ (pedagogical content knowledge) a chápal je jako slitinu či amal-
gam znalostí obsahu a znalostí didaktických. Tím, že Shulman svým 
konceptem nabídl učitelské přípravě určitý integrující komponent, pomáhal 
překonávat „do sebe zahleděný přístup“, kdy je kategorie obsahu chápána 
jako záležitost „oboru“, zatímco vyučování jako záležitost „pedagogiky“. 
 

Co jsou to didaktické znalosti obsahu? 
Didaktické znalosti obsahu zahrnují „...ty nejúčinnější analogie, ilustra-

ce, příklady, vysvětlení, slovní demonstrace, způsoby znázorňování a for-
mulování tématu, které jej učiní srozumitelným pro jiné“ (Shulman, 1987, 
s. 9). Jde o znalosti, které učiteli umožňují didakticky ztvárňovat obsahy, 
jimž se žáci mají učit. Jednotlivým tématům, problémům či otázkám 
daného učiva je dáván didaktický tvar, a to s ohledem na žáky. Zde vstupují 
do hry i učitelovy znalosti o žácích a jejich charakteristikách. Didaktické 
znalosti obsahu jsou tedy jistou zvláštní formu znalostí pro vyučování, 
které umožňují učiteli transformovat znalosti učební látky v kontextu 
facilitace žákova učení. Jejich hlavním zdrojem jsou zkušenosti z 
vyučování, přičemž adekvátní znalosti učiva se jeví jako jejich předpoklad 
(srov. Van Driel et al., 1998).  

Jak je patrné, ve slovním spojení didaktická znalost obsahu je obsažen 
atribut, který znalosti obsahu jistým způsobem kvalifikuje, tj. přiřazuje jim 
určitou kvalitu. Jde o kvalitu „didaktickou“, která je nezbytným předpokla-
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dem proto, aby „obsah“ byl „vyučovatelným“. Ve svých úvahách Shulman 
vychází z kategorie „obsahu“ a promýšlí ji v „didaktických“ souvislostech.  
 

Shulman a evropská didaktická tradice? 
Dodejme, že z pohledu evropské didaktické tradice nepředstavuje Shul-

manův koncept nic nového ani překvapivého. Již před zhruba 45 lety psal 
v německém Marburku Wolfgang Klafki svoji studii „Didaktická analýza 
jako jádro přípravy na vyučování“, která je dostupná i v českém překladu 
(Klafki, 1967). Otázku přípravy na vyučování chápe Klafki jako „návrh na 
jednu nebo více možností k plodnému setkání určitých dětí s určitými vzdě-
lávacími obsahy“ (Klafki, 1967, s. 121). První krok přípravy na vyučování 
vidí v rozboru „věci“, kdy si učitel klade otázku: „Co je to věc? Co je 
podstatou učební látky?“. Teprve potom následuje metodická analýza, tj. 
úvaha o tom, jak toto setkání žáků se vzdělávacími obsahy uskutečnit. 

V tomto momentu vidíme určitou paralelnost Shulmanova a Klafkiho 
pohledu na problematiku zprostředkovávání obsahu vzdělávání. Jak s vtipem 
podotýká Shulmanova přímá spolupracovnice Sigrun Gudmundsdottirová, 
„didaktická znalost obsahu není nic jiného než oborová didaktika – na 
americký způsob. Anglosaští pedagogové ji museli vytvořit, neboť většina 
z nich neovládala ani němčinu, ani žádný jiný skandinávský jazyk. A vytvořili 
ji způsobem, který pedagogové na západní polokouli nejlépe ovládají – 
empirickým výzkumem“ (Gudmundsdottir et al. 1995, s. 164-165). 

Nicméně je pravdou, že tradice německé oborové didaktiky (Fachdidaktik) 
je spíše filosofická než empirická, a proto lze koncept didaktických znalostí 
obsahu chápat jako obohacení oborové didaktiky o novou perspektivu. 

Z tohoto pohledu považujeme Shulmanův koncept didaktická znalost 
obsahu za významný zejména pro oborové didaktiky, které se etablují jako 
samostatné vědecké disciplíny. Pohled do zahraniční odborné literatury 
dosvědčuje, že Shulmanův koncept pedagogických znalostí obsahu vzbudil 
značnou pozornost v řadě oborů, v čehož důsledku začaly vznikat studie, 
které zkoumaly tento typ znalostí v matematice, v sociálních vědách, 
v anglickém jazyku, v přírodních vědách aj. 
 

Čím se tedy liší učitel fyziky od fyzika? 
Didaktické znalosti obsahu jsou pro učitele tzv. „profesně specifické“, a 

tudíž vykazují jistý distinktivní charakter v tom smyslu, že „jsou kategorií, 
která nejzřetelněji odlišuje chápání oborového specialisty od chápání 
učitele“ (Shulman, 1987, s. 8). Didaktickými znalostmi obsahu se tak např. 
učitel fyziky liší od fyzika, učitel matematiky od matematika atp.  
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K problematice výukových metod 
Brněnská pobočka České pedagogické společ-

nosti uspořádala 11. února 2004 besedu k publika-
ci Josefa Maňáka a Vlastimila Švece Výukové 
metody (Brno : Paido, 2003, 219 s.).  

V úvodu knihu představili sami autoři a v násled-
né diskusi, která se protáhla na několik hodin, se 
k problematice vyjádřilo mnoho přítomných. O zda-
řilém setkání na PdF MU v Brně, které moderoval 
předseda pobočky doc. V. Spousta, přinášíme struč-
nou informaci. Nejdříve v ní dejme slovo samotným 
autorům. 

 
Josef Maňák 

Výukové metody patří k frekventovaným tématům pedagogické teorie i 
praxe. Je to pochopitelné, vždyť cesty k žádoucím metám, k lepšímu životu 
hledáme všichni, hledá je každý živý organismus, jak potvrzuje filozof K. 
R. Popper (Auf der Suche nach einer besseren Welt). Napsat knížku o 
metodách výuky znamená navázat na předchozí autory, seznámit se 
s rozsáhlou odbornou produkcí u nás i ve světě a vypořádat se s mnoha 
problémy, které s tímto záměrem souvisejí. 

Pojetí výukové metody jako společné cesty učitele a žáka vychází ze 
současné didaktické teorie, která zdůrazňuje hledisko interakce, aktivity a 
kooperace. Složitost fenoménu staví autory před požadavek bohaté instru-
mentárium výukových metod logicky a přehledně uspořádat. Naše řešení 
zohledňuje množství a kvalitu vazeb a vztahů v systému působících faktorů 
a člení výukové metody na metody tradiční, aktivizující a metody komplex-
ní. Lze ovšem najít případy sporné, které není možné jednoduše zařadit do 
příslušné skupiny a patřičné kolonky. 

Důležitým rozhodnutím bylo správně zvolit adresáta a jemu podřídit cha-
rakter příručky, jazyk a styl podání. Zaměřili jsme se na vzdělaného učitele, 
který čte odbornou literaturu a získané podněty tvořivě zpracovává. Co se 
týče rozsahu, přiklonili jsme se ke stručné variantě, která více odpovídá 
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ekonomickým i časovým možnostem dnešního čtenáře. Považovali jsme za 
samozřejmé vybavit publikaci obrázky, rejstříky i četnými literárními odka-
zy pro náročnější účely. 

Asi jako každý autor jsme po dokončení spisu objevili i my četné nedo-
statky a možnosti dalšího vylepšování díla. Po teoretické stránce by si víc 
pozornosti zasloužilo přesnější rozlišení blízkých termínů, jako např. 
metoda – organizační forma – didaktický prostředek, poněvadž se v někte-
rých bodech těsně dotýkají nebo dokonce prostupují. Téměř zcela chybí 
hlubší vysvětlení vazby metod na učební obsah a z toho plynoucí důsledky 
pro záměrnou volbu optimálních metod v konkrétní vzdělávací situaci. 
Z praktického hlediska jsme čelili hrozbě encyklopedismu izolovaných 
hesel, z výše uvedených důvodů jsme do textu nezařadili četnější příklady 
uplatnění metod, ukázky jejich vhodných kombinací apod. 

Problematika výukových metod otevírá prostor pro hledání jejich dalších 
souvislostí a aplikací, pro přínosné inovace, pro tvořivé nalézání originálních 
řešení, pro celkové zkvalitňování edukačního procesu. K diskusi nabízíme 
poněkud provokativní náměty: nezbytnost metody při vytyčování nových 
obzorů, hledání nejlepší metody, oprávněnost víry v zázračnou metodu a 
skeptický názor o zbytečnosti metodických inovací. 

Zaujetí pro objevování nejlepší metody má u nás letitou tradici, zejména 
v cizojazyčné výuce. Už J. A. Komenský považoval svou synkritickou meto-
du (metodu podle analogie, srovnávací) za nejúčinnější cestu k trvalým vědo-
mostem. Starší generaci je známo úsilí F. Vymazala, který svými příručkami 
„Snadno a rychle“ vycházel vstříc naší potřebě bez námahy zvládnout cizí 
jazyky. Tímto způsobem i dnes někteří podnikavci bez hlubších vědeckých 
základů propagují „zázračné metody“ učení cizím jazykům, jako např. 
hypnopedii apod. Na druhé straně ani skepse, živená postmoderními názory o 
relativitě každé metody (Feyerabend: anythig goes) nepřispívá k realistickému 
vidění a řešení této složité otázky. 

Nové objevy ve vědě, obdivuhodné výtvory lidské činnosti ale též zkva-
litňování našich každodenních aktivit do značné míry závisí na cestě, 
kterou dokážeme najít a zvládnout k dosažení vytyčených cílů. Knihu Vý-
ukové metody nabízíme jako příspěvek a podnět pro cestu tímto směrem. 
 
Vlastimil Švec 

Když listuji publikací Výukové metody, k jejímuž spolautorství mne pan 
profesor J. Maňák přizval, vyvstávají v mé mysli různé otázky. Některé 
z nich se zde pokusím alespoň naznačit. Často, když se řekne „metoda“ (a 
to nejenom metoda výuková), tak mnozí  praktici, ale i teoretici daného 
oboru, v ní spatřují techniku, nástroj k dosažení něčeho (cíle). Ale výuková 
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metoda se stává účinným prostředkem pro dosažení cíle až v interakci 
učitele se žáky. Dalo by se říci, že určitý tvar, podobu dané metody spolu-
vytváří učitel společně se žáky.   

Stále se vracím k otázce, jak si výukovou metodu učitel nebo i student 
učitelství osvojuje. Tím, že si o ní něco přečte? Nebo že ji vyzkouší? Tato 
otázka u mne vyvolává dávnou zkušenost z jednoho pražského kurzu 
vysokoškolské pedagogiky. Setkal jsem se v něm s metodou tzv. „sněhové 
koule“ (v naší publikaci ji charakterizuji na str. 146). Toto setkání spočíva-
lo v tom, že jsem měl možnost uvedenou metodu vyzkoušet na sobě. 
Zahraniční lektor, který metodu objasňoval, ji totiž použil jako jednu 
z metod v komunikaci s námi – účastníky kurzu. Když jsem se vrátil do 
Brna, pokusil jsem se metodu sněhové koule vyzkoušet se svými studenty. 

Uvažováním o volbě výukových metod však může tvořivý učitel dospět 
k „nové“ variantě  metody, kterou použije v určité didaktické situaci, 
metoda se mu osvědčí a  on ji zařadí do svého vyučovacího instrumentária. 
Tipy pro zvládnutí nové metody můžeme získat i jinými způsoby, např. 
hospitací u kolegy, který pracuje s aktivizujícimi metodami, zhlédnutím 
videozáznamu vyučovací hodiny, v níž aktér-učitel uplatnil nový výukový 
postup atp.  

Experimentováním s výukovou metodou si vlastně učitel rozšiřuje pole 
svých pedagogických možností, komunikační prostor se žáky. Tím hlouběji 
proniká i do vyučovacího procesu, uvědomuje si, o co v dané metodě jde, 
jak by ji bylo možné uplatnit flexibilněji apod.  

Promýšlení nové výukové metody se tedy zřejmě neobejde bez sebere-
flexe učitele. Zdá se mi, že výukovou metodu, jejíž použití opakovaně 
variujeme v různých didaktických situacích a modifikujeme tak její tvar, 
můžeme považovat za šanci, jak se dostat blíže  k žákovi, jak s ním spolu-
pracovat. Proto vidím v našich Výukových metodách spíše inspiromat, který 
by měl ponoukat k vyzkoušení nových výukových postupů a provokovat ke 
zdokonalení popisovaných metod.  

Existuje nějaká zázračná metoda? Myslím si, že „zázračnou“ se může 
stát jakákoliv výuková metoda, pokud ji jako pedagogové tvořivě uplatní-
me a vtáhneme do ní své žáky nebo studenty. Může to tedy být nejen 
„superaktivizující“ metoda, ale i již vyzkoušená a osvědčená klasická 
metoda. Cítím , že i např. použití klasické výukové metody (rozhovoru, 
diskuse apod.) může v určité pedagogické situaci (v níž se vytvoří splupra-
cující, tvořivá atmosféra) u žáků vyvolat větší změny, než jsme původně 
předpokládali, např. nadchnout žáky, probudit jejich poznávací zájmy i 
schopnosti apod. (tzv. „motýlí efekt“ – zjednodušeně řečeno – relativně 
malá změna na vstupu může vyvolat větší změnu na výstupu, např. ve 
vědomostech žáka).  
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Nestalo se vám někdy, že vás použití zvolené výukové metody příjemně 
překvapilo, že vyvolalo účinek, o kterém jste předem ani neuvažovali? Stalo 
se možná něco, co můžeme nazvat „malým pedagogickým zázrakem“.  
Často se ptáme (nebo se mnozí ptají nás pedagogů), která výuková meto-

da je efektivní, účinná nebo dokonce nejúčinnější v daných podmínkách. 
Lze na tuto otázku jednoznačně odpovědět? Lze vůbec obecněji posuzovat 
účinnost určité výukové metody nebo spíše kombinaci metod? Když nad 
touto otázkou uvažuji, vybavuje se mi jedna z inspirativních myšlenek pana 
profesora Ivana Vyskočila, který v jednom rozhovoru řekl: „Máte-li radost, 
prožitek ze setkání, ze hry, pak jde stranou veškeré hodnocení, vědění a 
psychologie… ta nastoupí většinou až když dojde k narušení komunikace, 
k problému…“  Není to výstižná  odpověď na právě  položenou otázku? 
Zdá se, že výuková metoda se stává účinnou nebo dokonce „zázračnou“ až 
ve „hře“ se žáky (kdy vystupujeme  jako učitelé autenticky a když vyvolá-
me svým jednáním autentickou odezvu žáků nebo studentů), v určitém 
momentu, který nás může  překvapit, tedy – aniž dopředu víme, co daná 
metoda vyvolá. Když totiž dopředu uvažujeme o tom, která metoda je 
(bude) více nebo méně účinná (efektivní), tak se možná i zbavujeme 
možnosti tu kterou metodu tvořivě použít.  A to je škoda, nezdá se vám?    
 

Výukové metody v diskusi 

Na koho se má kniha obracet? 
JM: Hledali jsme adresáta, aby to odpovídalo českému učiteli, který hledá, 
přemýšlí, ale který potřebuje mít přehled o tom, co je, protože všechno to 
nestačí přehlédnout, prostudovat. A tak my mu to nabízíme. 
Jaký zvolit jazyk knihy? 
JM: Tady bylo důležité odhadnout, aby ten adresát to přijímal. Tomu 
zaměření na takového vyspělého učitele odpovídalo, že to bude jazyk 
odborný a ne populárně vědecký. 
Volit obšírnou publikaci nebo stručnou? 
JM: Šlo nám o to, vytvořit stručný a výstižný přehled, který si čtenář může 
doplňovat a zaujímat k němu stanovisko. Ale aby měl dost informací. Čili 
rozhodli jsme se spíš pro stručnost. 
Jaké kritické připomínky jsme dosud zaznamenali? 
JM: Jedna z těchto připomínek říká, že tam není dostatečně jasně vyřešeno 
teoretické pojetí metody směrem k organizační formě. My se na ty metody 
chceme podívat očima učitele.  A pro učitele často není důležité, aby on určitý 
svůj postoj pojmenoval, jednoznačně zaškatulkoval, nýbrž pro něho to často 
splývá… 
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JM: Dále by tam měl být vysvětlen vztah metody a učebního obsahu. Ale to 
by vyžadovalo další kapitoly, které by tam pochopitelně byly velmi dobré, 
ale vyžadovaly by hlubší zpracování. My jsme tolik prostoru neměli.  
JM: Také by se mělo ukázat, jak to obrovské množství metod spolu souvisí. 
Záměrně jsme vynechali i příklady. Neboť u každé metody bychom mohli 
uvádět mnoho a mnoho příkladů. Nabízíme učitelům celou řadu dílčích 
prostředků, které on sám už  musí aplikovat tvořivě do této široké 
problematiky.  
JM: Objevují se hlasy, které říkají, že musíme úplně změnit pohled, 
zejména na didaktiku. Mluví se hodně o e-didaktice, e-learningu atd. 
Otázkou zůstává,  zda tyto zázračné prostředky mohou plně nahradit 
tisíciletou tradici – komunikaci z očí do očí. Přívrženci nadšení technikou 
jsou úplně bez sebe. Otázkou je, jestli bychom se  neměli víc  zaměřit na to, 
jak ty informace podat? 
JM: Poslední kritickou připomínku, kterou jsme zaznamenali, že kriticky 
posuzujeme učitele, že na všechny ty výukové metody nestačí. Takovéto 
postoje jsme zjistili jako dost uplatňující se na školách. Domnívám se, že 
však učitelé dělají maximum… 
VŠ: Jak si člověk osvojil určitou metodu? Já si tu metodu musím prožít. 
Osvojit si metodu znamená s ní experimentovat, pracovat a používat ji. 
Jestliže pracujete s novou metodou, umožňuje to jít hlouběji k žákovi. 
Prostřednictvím metody můžete poznávat žáky. Přes to poznání si člověk 
uvědomuje řadu vazeb, které si neuvědomuje, když o té metodě pouze čte. 
Metoda otevřela šance dostat se blíže k žákovi. Podle mě je zázračná 
metoda ta, která plní v daný okamžik svůj záměr. 
VŠ: Metody – věc stále otevřená. 
VŠ: Jak zkoumat metodu? Jak se učitel přesvědčí, že ta metoda zabrala? 
Zřejmě podle žáků – v té oblasti znalostí, ale mohou to být i postoje. 
JM: Co je přínosem této knihy?Neznám učebnici metod ani pedagogiky, 
která klade takový důraz na nápodobu – my to tam dáváme jako speciální 
přístup, který by se měl pěstovat, který by se měl využívat. 
MP: My musíme studentům na pedagogické fakultě nabídnout spoustu 
prostředků a ten student si musí vybrat.  
JM: Dostat se někam k cíli musím pomocí nějaké metody. Sledovali jsme 
otázku, aby to bylo inspirující pro všechny, kteří nás budou následovat. 
Ocitovali jsme všechny myšlenky, které nás oslovily.  
JM: Domnívám se, že tato kniha je psána pro učitele. My se tam na 
několika místech obracíme na učitele, aby šli svou vlastní cestou a 
rozvíjeli… 
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JB: Která metoda je efektivní? Které metody jsou perspektivní a vzhledem 
k čemu? Jak vlastně zkoumat metody? Je několik možností – když učitel 
nasadí nějakou metodu, tak on navodí určitý proces učení a ten proces 
učení vede k výstupu – to je to, co se zkouší ve škole, to je ta baterie těch 
určitých vědomostí nebo dovedností, ale pak rozlišujeme ještě určitou 
efektivitu a učitel by si měl položit otázku, jaké efektivity jsme dosáhli a 
ještě bych to prodloužil dál – na ty kompetence. Protože komparativní 
výsledky ukázaly, že u našich žáků jsou docela dobré výsledky, ale už je 
horší efektivita vzdělávacího procesu. Tím je naznačeno, že moderní 
kompetence nejsou úplně rozvíjeny.  
JB: K čemu vztahujeme metodu? V  tomto případě ji můžeme vztáhnout k  
procesu, výstupu, efektu, kompetencím, to je jedna rovina. My ji můžeme 
také vztahovat k různým předmětům nebo různým cílům. Od toho se odvíjí 
druhá věc – vzdělávání učitelů. Jak nasazovat ty metody a proč? Je potřeba 
vztahovat metodu ke kognitivním a učebním stylům.  
JB: Jestli je správné tvrzení, že nejefektivnější metoda je ta, kterou si učitel 
nejlépe osvojí a s kterou rezonuje? Učitel to většinou vztahuje pouze k tomu 
výstupu – on je musí něco naučit.  
JB: Dále strategie nasazování metod. Všechno vyúsťuje do problému, jak 
se vlastně žák učí, jak se vyvíjí jeho učení.  
 
Legenda: 
JM: Josef Maňák 
VŠ: Vlastimil Švec 
MP: Marie Pavlovská 
JB: Jan Beran 

    Zaznamenali: Marcela Miková a Tomáš Janík 

 

 

 21



BULLETIN CENTRA PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU 

2004/3 (červen) 
 

 
 

Profily zahraničních institucí zabývajících se pedagogickým výzkumem 

V tomto čísle Bulletinu nabízíme pohled do dílny některých zahraničních 
institucí, které se zaměřují na výzkum pedagogické problematiky. Každé 
pracoviště se zaměřuje na jiné otázky, avšak všem je společná spolupráce 
s příbuznými obory, což se projevuje mimo jiné i v tom, že do řešení dané 
problematiky zapojují též zahraniční odborníky. Neméně významné je též 
napojení na život škol, na výchovně-vzdělávací praxi. Inspirující je zej-
ména otevřenost celoevropské problematiky a úzké propojení teorie s praxí. 

Uvádíme jejich výzkumné plány, které se mohou stát podnětem k našim 
výzkumným aktivitám a takto k intenzivnější spolupráci s těmito i obdobnými 
pracovišti. Tomuto cíli mají sloužit také internetové odkazy na některé 
instituce a asociace, které se zabývají pedagogickým výzkumem a mohou pro 
nás být inspirací. 
          Josef Maňák 
 

IPN – Institut pro didaktiku přírodních věd (Kiel, Německo) 

Posláním Institutu pro pedagogiku přírodních věd (IPN) v německém 
Kielu je rozvíjet a podporovat pedagogiku přírodních věd na výzkumném 
základu. IPN se zabývá řešením hlavních otázek cílů vzdělávání se zřete-
lem na základní přírodovědné vzdělávání. Výzkumné projekty jsou řešeny 
interdisciplinárně týmem přírodovědců, oborových didaktiků, pedagogů a 
psychologů. 

Na IPN se zkoumají předpoklady, podmínky, procesy a výsledky přírodo-
vědného vzdělávání u všech věkových kategorií, v různých pedagogických 
zařízeních, stejně jako v neformálních oblastech učení. Jelikož zkladní poro-
zumění přírodovědným souvislostem a přístupům ve značné míře závisí 
na škole, je předmětem prominentního zájmu IPN přírodovědné vyučování. 
Toto vyučování výrazně ovlivňuje představy o přírodních vědách a současně i 
postoje k nim. Především však připravuje děti na rozhodování, zda se budou 
přírodními vědami vůbec zabývat. 

Impulsy pro aktuální směry výzkumu v přírodních vědách přinášejí mimo 
jiné i srovnávací výzkumy TIMSS a PISA, které poukazují na nedostatky 
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německých žáků v této oblasti, a současně naznačují, co se stane, když se 
zanedbá kritické zkoumání vzdělávacích procesů prostřednictvím výzkumu. 

V centru výzkumného zájmu IPN stojí analýza vzájemné interakce procesů 
vyučování a učení, přičemž se zkoumá také jejich účinnost. Analýzy se 
zaměřují jak na psychologické předpoklady, tak na sociální kontextové 
faktory. Zkoumání podmínek a účinnosti procesů vzdělávání v přírodních 
vědách vyžaduje interdisciplinární výzkumný přístup. Tato skutečnost se 
promítá také do organizační struktury IPN, která vypadá takto: 
 

• Oddělení pedagogiky provádí výzkum vyučování a učení se zvláštním 
zřetelem na podmínky, procesy a výsledky přírodovědného vzdělávání. 

• Oddělení didaktiky biologie provádí výzkum vyučování a učení 
biologie. Realizuje projekty, které překračují obor biologie a spojují ji 
s dalšími obory. Akcent je kladen na neurobiologii a využití médií ve 
výuce. Koordinuje mezipředmětový projekt přírodních věd a geografie 
nazvaný „Systém Země“. Koordinuje mezinárodní biologické olympiády 
a iniciativy oborově didaktických společností v Německu. 

• Oddělení didaktiky chemie se zaměřuje na podporování výuky che-
mie. Podílí se na vypracování, aplikaci a ověřování inovativních kon-
cepcí výuky (projekt Chemie v kontextu). Zkoumají se podmínky a 
účinnost nových výukových technologií – výukové prostředí podporo-
vané webem.  

• Oddělení didaktiky fyziky se zabývá analýzou procesů vyučování a 
učení ve fyzice. Realizuje programy k monitorování vzdělávání a mode-
lové programy zlepšování kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd. 

• Oddělení pedagogicko-psychologické metodologie je zaměřeno na 
tvorbu, rozvoj a aplikaci postupů pro analyzování empirických dat v peda-
gogickém výzkumu (vícedimenzionální testové modely v pedagogicko-
psychologické diagnostice, měření změny u kategoriálních dat aj.). 

 

Z plánu výzkumu IPN na období 2004-2006 

IPN se orientuje na důležité a aktuální problémy a usiluje o získání po-
znatků, které směřují k objasňování a řešení těchto problémů. Jde o těchto 
šest problémových oblastí: 

• Cíle a perspektivy přírodovědného vzdělávání – výzkumné práce 
spadající do této oblasti se zaměřují na vyjasňování cílů – snahou je 
uvést do vzájemného souladu aspekty přírodovědného vzdělávání, které 
jsou zkoumány v jiných oblastech. Pracuje se na rekonstrukci a analýze 
konceptů přírodovědného vzdělávání. Vznikají práce k problematice 
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scientific literacy. Pozornost je věnována také modelům utváření 
kompetencí a vzdělávacím standardům. Vybrané projekty: Scientific 
Literacy; Modely kompetencí a standardy přírodovědného vzdělávání. 

• Modely vyučování a učení v přírodních vědách – na jedné straně se 
zkoumají procesy učení, na nichž se budují přírodovědné kompetence a 
zájem o tuto oblast, na druhé straně se sledují podmínky, které tyto 
procesy podporují či brzdí. Objasňování vzájemné interakce procesů 
vyučování a učení je významné, pokud chceme vytvářet takové učební 
prostředí, které podněcuje a podporuje procesy vzdělávání v přírodních 
vědách. V centru této oblasti stojí videoanalýzy vyučování fyzice. Dále 
se zkoumá využívání videa při profesionalizaci učitelů. Vybrané 
projekty: Analýza procesů vyučování a učení ve fyzice; Podmínky vy-
užívání videa v profesionalizaci učitelů. 

• Inovativní koncepty přírodovědného vyučování – současný stav 
poznání v přírodních vědách, teorie a nálezy výzkumu učení a 
vyučování v přírodních vědách dávají podnět k vytváření, implementaci 
a evaluaci nových koncepcí vyučování. Součástí vzdělávání se stávají 
nové obsahy orientované na budoucnost. Empiricky se ověřuje účinnost 
výukových přístupů. Realizují se výzkumy „kontextualizovaného 
učení“. Vybrané projekty: Kontextualizované učení v chemii; Kontextu-
alizované učení ve fyzice; Kontextualizované učení v biologii; Systém 
Země. 

• Nová média – vytvářejí se nové výukové technologie a zkoumají se 
podmínky a způsoby jejich efektivního využívání. Vybrané projekty: 
Počítač jako nástroj pro vytváření reprezentací a modelů; Platformy 
učení založené na sítích. 

• Monitoring vzdělávání a výzkum metod – předpokladem pro podpo-
ru přírodovědného vzdělávání jsou spolehlivé a reprezentativní poznat-
ky o dosaženém stavu kompetencí a zájmu. Analyzují se požadavky 
kurikula. Při zkoumání výsledků přírodovědného vyučování je žádoucí 
monitorovat a kontrolovat strukturální podmínky vzdělávacích procesů. 
Vybrané projekty: Mezinárodní srovnávací studie přírodovědného 
a matematického vzdělávání (IGLU, PISA). 

• Zajišťování a rozvíjení kvality přírodovědného vyučování – postupy 
zajišťování a rozvíjení kvality jsou cestou ke zlepšování vyučování. Má-li 
být jejich aplikace účinná, je třeba objasňovat podmínky a způsoby jejich 
zavádění. Vybrané projekty: Rozvoj kvality ve školách; Mimoškolní učeb-
ní prostředí 

 
Podle www.ipn.uni-kiel.de zpracoval Tomáš Janík 
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Výzkum dalšího vzdělávání na Univerzitě v Kremži (Rakousko) 

V prostorách bývalé tabákové továrny v rakouské Kremži byla v roce 
1994 založena Dunajská univerzita (Donau Universität Krems). Pro Evropu 
představuje jakýsi unikát – specializuje se totiž na další vzdělávání na 
postgraduální úrovni, tzn. že zde mohou studovat pouze takoví studenti, 
kteří již mají ukončeno jedno studium a kteří se chtějí i v dospělosti dále 
vzdělávat. 

Ojedinělost Dunajské univerzity tkví také v tom, že i když byla zřízena 
státem (je to státní univerzita), je řízena podle soukromých hospodářských 
kritérií. Nabízí magisterské studijní programy v oblastech hospodářství, 
managementu, telekomunikace, informací a médií, evropské integrace, 
lékařských věd, životního prostředí a kulturních věd. Pro univerzitu je 
charakteristická snaha o vysokou kvalitu odborného vzdělávání, výzkumu a 
poradenství.  

Vedle praktické realizace dalšího vzdělávání v uvedených oblastech 
klade univerzita velký důraz na vědecko-výzkumnou činnost, již reprezen-
tují především tři hlavní projekty, které se dále člení do několika dílčích 
projektů. Každý z hlavních projektů se věnuje jedné výzkumné oblasti. O 
jednotlivých oblastech se nyní stručně zmíníme.  
 
Oblast 1: Celoživotní rozvíjení kompetencí – další vzdělávání 
• Proč zkoumat další vzdělávání? Jelikož se dunajská univerzita speciali-

zuje na další vzdělávání, dostává se tato oblast do popředí výzkumných 
aktivit univerzity. Ve prospěch výzkumů dalšího vzdělávání mluví i 
fakt, že vědecko-výzkumná činnost univerzity studium dalšího vzdělá-
vání nejen provází, ale i podporuje (svou roli zde hraje i sebereflexe 
univerzity) a přispívá k jeho zkvalitňování.  

• Výzkumy studujících – ke zvláštním úkolům výzkumu dalšího vzdělávání 
patří evaluace učebních procesů studentů dalšího vzdělávání, přičemž 
zkoumanými jsou sami studenti a tento výzkum je provází během celého 
jejich studia. S nastíněnou formou výzkumu dalšího vzdělávání se příliš 
často nesetkáváme, je proto pochopitelné, že tato oblast je prozatím málo 
zmapována. Cílem výzkumu studujících je podat obraz jejich subjektiv-
ních studijních situací; zaměřuje se na otázky typu: Jak vnímáte studium 
na univerzitě v kontextu vašeho osobního a profesního života? Jak 
hodnotíte své studijní výsledky? Kvalitativně orientované výzkumné šetře-
ní zároveň nabízí studujícím možnost sestavit si „na míru“ plán studia a 
případnou koncepci dalšího vzdělávání do budoucnosti. 
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Oblast 2: Inovační učební a učení podporující kultury – rozvoj kvality a 
evaluace 
• Kvalita – co je kvalita, jak ji měřit a jak ji zlepšovat, to je otázka, která 

prostupuje do mnoha oblastí vzdělávání. Ačkoliv se o kvalitě na 
vysokých školách hodně diskutovalo především na konci 90. let 20. 
století, její aktuálnost přetrvává i dnes (viz např. četné publikace o 
tomto tématu). Platí to zejména pro kvalitu dalšího vzdělávání. Ve 
snaze o uplatnění adekvátních strategií zajišťujících kvalitu vzdělávání 
se každoročně konají mezinárodní konference věnované otázkám 
rozvoje kvality v dalším vzdělávání na postgraduální úrovni. Záměrem 
konferencí je mimo jiné podporovat výměnu zkušeností na mezinárodní 
úrovni a vytvářet fórum pro národní a mezinárodní kooperaci.  

• Evaluační výzkum a výzkum studujících během jejich studia – viz 
výše výzkumy studujících. 

• Kooperace a vytváření sítí – Dunajská univerzita nabízí širokou paletu 
studijních oborů dalšího vzdělávání, k jejichž zabezpečení potřebuje řadu 
odborníků. Tento strukturální problém je do jisté míry řešen kooperací a 
vytvářením sítí (propojováním) s dalšími (mezi)národními vzdělávacími 
institucemi. Přínos těchto opatření je následující:  

• Sítě tvoří organizační odpověď na komplexnost životních situací a 
potřeb cílových skupin.  

• Propojování vícedimenzionálních problémových situací vyžaduje 
spolupráci a vzájemně souhlasné postupy.  

• Propojování zlepšuje komunikaci mezi účastníky, usnadňuje 
společné plánování dalších postupů ve vzdělávání a zajišťuje další 
nabídky vzdělávání.  

• Propojování přispívá k větší účinnosti ve vzdělávání. 

• Propojování slouží k zajišťování kvality ve vzdělávání. 

• Propojování směřuje k společnému působení ve vzdělávání.  
 

Oblast 3: Mezinárodní kooperace ve vzdělávání – srovnávací výzkumy 
• Univerzita v kontextu dalšího vzdělávání – v rámci mezinárodního pro-

jektu dalšího vzdělávání, na kterém participuje pět latinskoamerických a tři 
evropské univerzity (Dunajská univerzita je koordinátorem projektu), se 
diskutuje o otázkách didaktiky dospělých a specifikách dalšího vzdělávání. 

• Mezinárodní „kolegiální charakter“ projektů – pojem mezinárodní 
„kolegiální charakter“ naznačuje, že na řešení projektů se podílí i zahra-
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niční vědečtí pracovníci. Vzniká tak možnost vzájemných setkávání, 
odborných diskusí, výměny zkušeností, realizace srovnávacích výzkumů aj. 

 

Stručný přehled výzkumných oblastí bychom mohli dokreslit úkoly, které 
si stanovili vědečtí pracovníci univerzity:  
• zkoumat další vzdělávání z národní i mezinárodní perspektivy 

(komparace); 
• zpracovat vědecká zjištění v oblasti dalšího vzdělávání (zejména nově 

koncipované a v praxi ověřované procesy učení v dalším vzdělávání); 
• identifikovat výzkumné oblasti a stimulovat výzkumnou práci; 
• budovat odborné komunity; 
• rozvíjet kvalitativní standardy vzdělávání; 
• vytvořit koncepci dalšího vzdělávání s orientací na budoucnost; 
• podporovat nové učební a vyučovací kultury a rozvíjet didaktické 

koncepce. 
 

K úspěšnému splnění těchto úkolů přispívají i dobře promyšlené formy práce:    
• realizace výzkumných projektů nejen v rámci jednoho státu, ale i 

mezinárodně; 
• publikování a dokumentace výzkumných výsledků; 
• organizování odborných setkávání vědeckých pracovníků; 
• kooperativní propojení nejen s národními, ale i mezinárodními vědeckými 

pracovišti. 
 

Přístup Dunajské univerzity v Kremži k dalšímu vzdělávání by se v mno-
ha směrech mohl stát inspirativní pro všechny vzdělávací instituce, zejmé-
na pak pro univerzitní, resp. fakultní (výzkumná) pracoviště. Zvláštní po-
zornost si podle našeho názoru zasluhuje propojení praktické stránky studia 
s výzkumnou činností, jejichž společným cílem je zkvalitňování studia.  

 
Podle www.donau-uni.ac.at zpracovala Marcela Miková 
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ICLON (Leiden, Nizozemí) 

Pedagogická škola (Graduate School of Education) ICLON při Univerzi-
tě v nizozemském Leidenu se zaměřuje na pregraduální a postgraduální 
vzdělávání učitelů, které se zde současně stává předmětem intenzivního 
zkoumání. Od roku 1996 se na ICLONu realizuje výzkumný program 
k problematice poznatkové báze učitelství (knowledge base of teaching). 
Myšlenka, že učitelé jako profesní skupina disponují určitými profesně spe-
cifickými znalostmi, jimiž se odlišují od příslušníků jiných profesí, je zá-
kladem těchto výzkumů. Výzkumný program ICLONu je inspirativní a pří-
nosný jak pro učitelské vzdělávání (problematika poznatkové báze učitels-
tví, profesního rozvoje učitelů, hodnocení učitele), tak pro oborové didakti-
ky (zkoumání didaktických znalostí obsahu). 

V současné době zde probíhá 15 projetků, z nichž 5 je realizováno v rámci 
disertačních prací. Každoroční bilance ukazuje, že výzkumný produkt 
ICLONu obnáší přes 100 publikací uveřejněných v mezinárodních časopisech 
pro pedagogický výzkum a pedagogickou praxi. Výzkumný program „Poznat-
ková báze učitelství“ sestává ze tří vzájemně provázaných výzkumných témat, 
kterým budeme věnovat pozornost dále. 
 

1.  
Znalosti učitele jako 

esenciální komponenta 
poznatkové báze 

učitelství 

2.  
Role učitelových 
znalostí v jeho 

profesním rozvoji 

3.  
Hodnocení učitele  

a jeho znalostí 
 

 
1. Znalosti učitele jako esenciální komponenta poznatkové báze učitelství 

Předmětem zájmu je zkoumání společných elementů znalostí začínajících a 
zkušených učitelů. Výchozí myšlenkou je identifikovat a adekvátně kodifikovat 
tyto společné elementy, aby se mohly stát součástí celkové poznatkové báze 
učitelství. Některé z projektů se zaměřují na doménově specifické aspekty uči-
telových znalostí, zejména na didaktické znalosti obsahu (pedagogical content 
knowledge) např. ve výuce mateřského jazyka či přírodních věd. Jiné projekty 
se vztahují k učitelově profesionální identitě a jeho pojetí výuky. Součástí 
většiny projektů je rovněž vytváření adekvátních výzkumných procedur a ná-
strojů. Výzkumné téma bylo a je neseno těmito projekty: 

• Využívání analogií v jazykovém vyučování. 
• Učitelé francouzštiny a jejich pojetí o vyučování poslechu 

s porozuměním. 
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• Znalosti učitelů o modelech a modelování v přírodovědném 
vyučování. 

• Znalosti učitelů o vyučování kultuře a umění. 
• Učitelovo pojetí autoregulovaného učení. 
• Profesní identita učitele jako rámec pro vzdělávání učitelů. 

 
2. Role učitelových znalostí v jeho profesním rozvoji 

V rámci tohoto výzkumného tématu jsou studovány různé aspekty rozvíjení 
znalostí učitele. Některé projekty se zaměřují na rozvíjení didaktických znalostí 
obsahu u učitelů přírodních věd, jiné věnují pozornost aktivitám budoucích 
učitelů v interakci s jejich mentory (cvičnými učiteli). Další projekty studují pro-
fesní rozvoj praktikujících učitelů při kolegiální spolupráci s mentory. Konkrétně 
se jedná o tyto projekty: 
• Stávání se reflexivním učitelem biologie: doménově specifická 

perspektiva rozvíjení didaktických znalostí obsahu. 
• Rozvíjení praktických znalostí zkušených učitelů v kontextu inovací 

ve vzdělávání. 
• Rozvíjení pedagogických znalostí obsahu u budoucích učitelů chemie. 
• Jak se učitelé učí při kolegiální spolupráci? 
• Role mentora a učební aktivity budoucích učitelů. 
• Portfolio budoucího učitele jako nástroj reflexivního myšlení. 
• Vliv hodnocení na profesní rozvoj učitele. 
 
3. Hodnocení učitele a jeho znalostí 

Výchozím předpokladem tohoto výzkumného tématu je, že znalosti uči-
tele jsou rozhodující složkou jeho kompetence. Právě proto mají znalosti 
hrát ústřední roli v posuzování a hodnocení učitele. Tato otázka je řešena 
v rámci projektu: Tvorba a evaluace nástrojů pro hodnocení kompetencí 
začínajících učitelů. 
 

Podle www.iclon.leidenuniv.nl zpracoval Tomáš Janík 
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Odkazy na instituce a asociace zabývající se pedagogickým výzkumem 

 
CPV Centrum pedagogického výzkumu 

PdF MU v Brně 
www.ped.muni.cz/wedurese
arch 

ČAPV Česká asociace pedagogického 
výzkumu (odkaz na 11. 
konferenci ČAPV) 

www.ped.muni.cz/capv11
 

NÚOV Národní ústav odborného 
vzdělávání

www.nuov.cz  

PSŠE Pražská skupina školní etnografie www.pedf.cuni.cz/~www_
kpsp/etnografie/frame.htm 

VÚP Výzkumný ústav pedagogický 
Praha

www.vuppraha.cz

ÚIV Ústav pro Informace ve 
vzdělávání

www.uiv.cz

ÚVRŠ Ústav výzkumu a rozvoje školství   
(PedF UK Praha) 

www.pedf.cuni.cz/uvrs/cz/i
ndex2.htm 

AERA American Educational Research 
Association (Americká asociace 
pedagogického výzkumu) 

www.aera.net 

CIDREE Consortium of Institutions for 
Development and Research in 
Education in Europe (Konsorcium 
ústavů pro výzkum a vývoj 
vzdělávání v Evropě) 

www.cidree.org 

BERA British Educational Research 
Association (Britská asociace pro 
výzkum ve vzdělávání) 

www.bera.ac.uk 

DGFE Deutsche Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft 
(Německá společnost pro vědu o 
výchově) 

www.dgfe.de 

EARLI European Association for 
Research on Learning and 
Instruction (Evropské asociace 
pro výzkum učení a vyučování) 

www.earli.eu.org 
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EERA European Educational Research 
Association (Evropská asociace 
výzkumu ve vzdělávání) 

www.eera.ac.uk 

ICLON Graduate School of Education 
(Výzkumný program zaměřený na 
učitelské vzdělávání na 
Pedagogické škole při Univerzitě 
v Leidenu, Nizozemí) 

http://www.iclon.leidenuni
v.nl 

IPN Leibnitz-Institut für Pädagogik der 
Naturwissenschaften (Leibnitzův 
institut pro didaktiku přírodních 
věd Kiel, Německo) 

www.ipn.uni-kiel.de 

ÖFEB Österreichische Gesellschaft für 
Forschung und Entwicklung im 
Bildungswesen (Rakouská 
společnost pro výzkum a rozvoj 
vzdělávání) 

www.oefeb.at 

SGBF Die Schweizerische Gesellschaft 
für Bildungsforschung (Švýcarská 
společnost pro výzkum ve 
vzdělávání) 

www.sgbf.ch 
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BULLETIN CENTRA PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU 

2004/4 (srpen) 
 

 
 

Profily vybraných českých a zahraničních didaktických časopisů 

V novějších číslech časopisu Pedagogika (např. ročník 2002 a 2003) 
vycházely portréty pedagogických časopisů v zahraničí. Tyto portréty nás 
inspirovaly k záměru zmapovat didaktické časopisy a provést pokus o 
určitou sebereflexi jednotlivých oborových didaktik, v jejichž gesci se tyto 
časopisy nacházejí.  

V tomto čísle Bulletinu představujeme profily těchto časopisů:  
• České časopisy (Komenský, Biologie-Chemie-Zeměpis). 
• Časopisy v angličtině (English Teaching Forum, The Reading Teacher, 

Learning and Instruction). 
• Časopisy v němčině (Deutsch als Fremdsprache, 

Unterrichtswissenschaft, Zeitschrift für Didaktik der 
Naturwissenschaften). 
Děkujeme všem autorům, kteří připravili portréty jednotlivých časopisů 

a přejeme všem zde představeným časopisům, aby si našly svoji cestu ke 
čtenářům. 

 

Komenský – odborný časopis pro učitele základní školy 

Země původu: Česká republika 
Nakladatel: PdF MU 
Počet stran: 48 každé číslo 
ISSN: 0323-0449 
Periodicita: 5x ročně (září – červen) vyjma letních prázdnin  
Ročník: v roce 2004 vychází 129. ročník 
Kontakt na redakci: PdF MU, Poříčí 31, 639 00 Brno, e-mail: 
komensky@ped.muni.cz 

 
Časopis Komenský, jehož vydavatelem se od roku 1992 stala Pedagogic-

ká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, je nejstarším pedagogickým pe-
riodikem v České republice – v září letošního roku vstoupí již do 129. 
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ročníku. Tento časopis je určen především učitelům základní školy, studen-
tům učitelství, sociální a speciální pedagogiky a široké pedagogické veřej-
nosti. Přináší odborné články a statě, zkušenosti a náměty z praxe, zprávy o 
nejrůznějších akcích, glosy a postřehy, recenze českých, ale také zahranič-
ních článků a knih.  

Orientuje se na moderní výchovně-vzdělávací trendy, inovativní přístupy 
ve školní praxi, alternativní školy, problematiku integrativní pedagogiky s 
ohledem na evropskou dimenzi v těchto oblastech. Poskytuje prostor pro pre-
zentaci kvalitních odborných příspěvků a podporuje výměnu zkušeností učite-
lů z praxe a vytváří tak platformu k diskusi široké veřejnosti k současným pro-
blémům české školy. 

V minulých letech, kdy byla existence časopisu ohrožena, bylo nutno ře-
šit složité problémy spojené s jeho vydáváním a konsolidovat situaci jed-
nak ve smyslu ekonomickém, ale především v rovině odborné a vzdělávací 
tak, aby svou úrovní odpovídal reprezentativnímu univerzitnímu periodiku, 
jehož posláním je, s ohledem na evropský kontext, především poskytovat 
informace o moderních trendech české pedagogické vědy. Zde, v kontextu 
s obecnými principy mediální pedagogiky, spatřujeme základní cíle pro 
orientaci tohoto odborného periodika.  

V podmínkách „učící se společnosti“ je třeba snažit se využít všech 
možností pro vzdělávací a osvětovou činnost, umožnit lidem přístup k infor-
macím a práci s informačními zdroji. V této souvislosti oslovujeme prostřed-
nictvím časopisu Komenský čtenáře z řad odborné pedagogické veřejnosti 
všech věkových skupin, pro něž se také postupně vytváří elektronická podoba 
tohoto časopisu. Hlavním cílem v této oblasti je pak zvláště práce se studenty 
učitelství, sociální a speciální pedagogiky a s mladými aktivními učiteli, kteří 
mohou učitelskou praxi obohatit o nové moderní přístupy a poznatky.  

V souladu s dlouhodobým záměrem Pedagogické fakulty MU zkvalitnit 
publikační činnosti a nadále zabezpečit vydávání časopisu Komenský a 
současně v návaznosti na dlouhodobý záměr Masarykovy univerzity pod-
porovat proces celoživotního vzdělávání a rozvoj učitelských vzdělávacích 
programů, klademe v této oblasti důraz především na integraci teoretického 
zázemí vysokých škol a praxe s důslednou orientací na rozšíření nabídky 
sebevzdělávacích aktivit v oblasti rozvoje osobnosti a profesních dovedností 
pedagogických pracovníků. 

Po koncepčních změnách přijatých v roce 2002 redakční radou je časopis 
obsahově členěn na rubriky, jež nesou názvy Komenského významných 
spisů. Tímto gestem chtěli členové redakce nejen přiblížit formální stránku 
časopisu osobnosti J. A. Komenského, ale projevit také svůj vztah k tradici, 
víře a filosofii, které se jménem Komenský spojují učitelé v českých 
zemích i za jejich hranicemi. 
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Časopis Komenský se tedy člení na tyto rubriky: 

• Chtěl bych takovou školu, obsahuje zpravidla úvodník, který krátce předs-
tavuje hlavní téma diskutované na dalších stránkách, a krátkou stať 
věnovanou aktuálnímu problému (např. ve 128. ročníku Rámcovému 
vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání). 

• Obecná porada o nápravě věcí lidských je rubrikou, v níž se autoři zabý-
vají moderními pedagogickými trendy (např. reflexe reformní pedagogiky 
v současné evropské pedagogické teorii a praxi v ročníku 128. nebo 
přehled netradičních vyučovacích koncepcí v roč. 127).   

• V rubrice Brána jazyků otevřená čtenáři mohou objevit příspěvky z oblasti 
českého jazyka, psaní a literatury i dalších cizích jazyků věnované např. 
jazykové komunikaci (např. O kladení otázok alebo vieme sa pýtať? 1/128 
nebo Nebojte se vyjmenovaných slov na 1. stupni ZŠ 5/127). 

• Do teoretických i praktických otázek společenských i přírodních věd se 
snaží nahlédnout Labyrint světa – rubrika, jejímž smyslem je alespoň 
zčásti postihnout a čtenářům přiblížit přínos lidského poznání do každo-
denního života (např. Tolerancia 3/127, Učitelem v Evropě – učitelem pro 
Evropu 3/128. 

• Podobně jako se předchozí rubrika zaměřuje na spíše teoretické otázky, 
Umění umělého vyučování je rubrikou, v níž se široce diskutují především 
prakticky zaměřená didaktická témata. Příspěvky v této rubrice by měly 
učitelům přinášet nové neotřelé nápady a náměty pro oživení jejich 
vyučování (Environmentálna výchova v škole v prírode 5/127, Tutorské 
učení 1/128). 

• Na stránkách rubriky Svět v obrazech se objevují krátké články a zprávy, 
které přinášejí novinky a zajímavosti z okolního světa (Domácí vzdělávání 
ve Velké Británii 2/127, Návrat ze studentské expedice PERU 2003 2/128, 
Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu 3/128). 

• Pohled do světa her přináší čtenářům rubrika Škola hrou, v níž lze najít 
inspiraci pro obohacení školní i mimoškolní činnosti – náměty na hry, 
zajímavé projekty a další aktivity, které pedagogům umožňují navázání 
přirozenějších kontaktů s dětmi (Království zprostředkovaného žití 2/127, 
Napříč školou III aneb napříč profesemi 1/128). 

• Rubrika Vševýchova se utváří v přímé návaznosti na projekt „Škola pro 
všechny“ řešený na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. Jsou zde publi-
kovány články, které se věnují především integraci jedinců se speciálními 
potřebami do společnosti (Integrace z pedagogického pohledu 3/127, 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – charakteristika 
jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami 2/128). 
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• Recenzím a postřehům z oblasti odborné literatury a beletrie se věnuje 
rubrika Zprávy a naučení (Učitel. Současné poznatky o profesi 4/127, 
Vyučování dramatu 2/128, Zlatá brána 3/128). 

• Příspěvky závěrečné rubriky Cesta světla jsou věnovány významným 
postavám světové i české vědy a kultury. V krátkých medailonech se zde 
představují osobnosti, u kterých lze hledat inspiraci a poučení (L. 
Wittgenstein – filozof presného jazyka 3/127, Vzpomínka na Františka 
Lýska a jeho 100. výročí narození 5/128). 

 

Časopis Komenský je otevřen různým názorům, přístupům a metodám, o 
nichž se v dnešní škole diskutuje a nabízí své stránky všem, kdo chtějí vyjádřit 
svůj názor či odborné stanovisko. V souladu s přijatou obsahovou koncepcí se 
i nadále bude orientovat na aktuální problematiku pedagogické teorie a její 
reflexe v moderní školní praxi. 

Alena Jůvová 
 

 

Biologie-Chemie-Zeměpis 

Země původu: Česká republika 
Nakladatel: Fortuna, SPN 
Počet stran: 240 stran celý ročník 
ISSN: 1210-3349 
Periodicita: 5 x ročně 
První ročník: v roce 2004 vychází 13. ročník 
Kontakt na redakci: spn@spn.cz 

 

Časopis Biologie-Chemie-Zeměpis je věnován výuce přírodovědných 
předmětů na základní a střední škole a svým obsahem se snaží přispět k za-
chování dobré tradice jejich výuky, navazuje na čtyřicetiletou tradici Pří-
rodních věd ve škole. 

Obsah jednotlivých článků čísel časopisu je sestaven jednak z příspěvků od 
čtenářů a dále z článků „objednaných“ u odborníků. Časopis tvoří pravidelně 
tyto oddíly: Přírodovědné vzdělávání; Ekologická výchova; Biologie; 
Chemie; Zeměpis; Informace o odborných setkáních, programech a jiných 
akcích, recenze, nové publikace, životní jubilea, o významných osobnostech, 
inzerce, „víte, nevíte…“ 
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Stručně představím celkovou charakteristiku časopisu a oddíly Chemie a 
Zeměpis a vzhledem k mému biologickému zaměření více přiblížím pro-
blematiku uváděnou v ostatních oddílech. 
Časopis reaguje na aktuální témata k ekologické výchově, přírodovědné-

mu vzdělávání a ke školství. Zabývá se problematikou obsahu a efektivity 
nabízených našich i zahraničních výukových programů. Součástí časopisu 
jsou seriály na určitá témata, diskuse o dalším vzdělávání učitelů, diskuse o 
pojmech, termínech a názvech či jménech, v jejichž používání nebo inter-
pretaci panuje nejednotnost. 

Pravidelnou součástí časopisu jsou články, které reagují na nepřesnosti, 
neúplnosti a nepravdy v tisku, v televizních reklamách, v učebních podkla-
dech. Časopis reaguje na dotazy a náměty k odborné a didaktické tematice 
výuky – mezipředmětové vztahy, efektivní používání tradičních a inovač-
ních metod a forem výuky, problematika učebnicových textů, konkrétní 
příklady malé srozumitelnosti a nadbytečných pojmů, problematika nepři-
měřené nebo zdařilé popularizace výkladu. 

Od roku 2000 (tj. od 9. ročníku) jsou v časopise uvedeny praktické ná-
měty pro práci žáků ve volitelném předmětu Seminář a praktika 
z přírodovědných předmětů. 13. ročník (2004) se vzhledem k tvorbě Škol-
ního vzdělávacího programu podle Rámcového vzdělávacího programu pro 
ZŠ zaměří na problémy, které s tvorbou ŠVP souvisejí nebo vyvstávají. 
Minimálně jednou za rok, k příležitosti studentské konference katedry 
biologie PdF MU, je v časopise uveden přehled odborné činnosti studentů 
katedry biologie PdF MU v Brně. 

V oddílu „Chemie“ se čtenář může pravidelně seznámit s chemickým prů-
myslem v ČR, řešit úlohy z učebnic chemie pro gymnázia a vyzkoušet si nabíze-
né náměty na pokusy.  

V oddílu „Zeměpis“ se dozví o jednotlivých zemích Evropy, najde zde 
náměty ke geologicko-geografickému poznávání zajímavých či chráněných 
regionů naší vlasti a může se aktivně účastnit diskusí k novým učebnicím 
zeměpisu, seznámit se s novinkami a zajímavosti od nás i ze světa. 

Provedla jsem rozbor obsahu 7 ročníků časopisu Biologie-Chemie-Zeměpis 
(oddíly ekologie, přírodovědné vzdělávání a biologie) a z této analýzy vzešly 
velice zajímavé údaje, které ukazují počty článků věnovaných jednotlivým oblas-
tem biologie (viz tabulka). 
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Obor či oblast biologie Počet příspěvků Z toho cvičení 
Botanika 50 4 
Ekologie 33 0 
Zoologie 25 5 
Jiná praktická cvičení  7 7 
Teoretická pedagogická témata 17 0 
Informace o učebnicích 14 0 
Houby 8 1 
Biologie člověka 7 0 
Geologie 6 0 
Genetika 5 0 
Mikroorganismy 5 5 
Buněčná biologie 3 0 
Viry 2 0 

 

Považuji za účelné blíže specifikovat problematiku oddílu „O přírodo-
vědném vzdělávání“, který informuje o aktuálních pedagogických téma-
tech např. o standardech (Výukové standardy nebo učební osnovy? 8/99), 
metodách vyučování (Metoda učení – aktivní konstrukce poznatků žáka – 
aplikovaná ve výuce 3/2001, Neobávejte se projektového vyučování v pří-
rodovědných předmětech v základní škole 4/2001, Nahradí multimédia 
práci učitele biologie? 4/2001), dále upozorňuje na aktuální odborné a 
didaktické problémy či novinky např. Testování experimentálních doved-
ností žáků 4/95, O dalším vzdělávání učitelů 9/2000, Evaluace výsledků 
základního vzdělávání 9/2000, K celoživotnímu vzdělávání učitelů přírodo-
vědných předmětů 12/03). Značná část textu je také věnována problematice 
učebních pomůcek a učebnic, diskusi o biologickém vzdělávání naší 
populace a  rozporům ve výkladu biologických poznatků. 

Oddíl „O ekologické výchově“ se věnuje legislativě. V cyklu seriálů 
představuje CHKO v ČR, podává návrhy aktivit ve školní a mimoškolní 
ekologické výchově, seznamuje s palčivými ekologickými tématy a 
činností středisek ekologické výchovy, zamýšlí se nad ekologickým a 
environmentálním vzděláváním ve školách.  

V oddílu „Biologie“ jsou představovány vhodné didaktické typy orga-
nismů, zajímavosti o rostlinách a živočiších kolem nás a náměty úloh do 
praktických cvičení, zkušenosti s novými učebnicemi pro výuku přírodo-
vědy, přírodopisu a biologie. Dále máme možnost se seznámit s novinkami 
a výzkumy z oblasti protidrogové výchovy, za pozornost stojí seriály, např. 
na téma: Žijí s námi, aniž chceme, Zelenina teoreticky a prakticky, 
Predátoři v říši rostlin, K fylogenezi člověka. 
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Redakční rada časopisu si pro příští čísla článků klade za cíl (3/2004): 
• více se soustředit na návrhy konkrétních odborných nebo didaktických 

problémů pro úroveň základního vzdělávání, 
• rozsahově omezit informace o vysokoškolských aktivitách, 
• nadále zařazovat aktuální informace z vědních a technických oborů a 

snažit se o jejich přiměřené podání, 
• stručnou informaci o vyšlé knize užitečné pro výuku na ZŠ a SŠ 

zařazovat pouze tehdy, obdrží-li redakce k posouzení recenzní výtisk. 
Osobně považuji časopis za velmi zajímavý a přínosný pro praxi. Je na 

dobré odborné úrovni a reaguje na aktuální témata. Přesto v podílu praktic-
kých námětů a příspěvků z oblasti didaktiky časopis Biologie-Chemie-
Zeměpis podle mého názoru mírně zaostává za již neexistujícím časopisem 
s dlouholetou tradicí „Přírodní vědy ve škole – časopis pro teorii a praxi 
vyučování přírodním vědám a zeměpisu“, který byl „nabitý“ články přínos-
nými pro učitelskou praxi.  

Jitka Reismannová 
 

Biologie-Chemie-Zeměpis – z pohledu vyučujícího zeměpisu 

Od roku 1991 do konce roku 2003 bylo publikováno v časopise Biolo-
gie-chemie-zeměpis celkem 62 didakticko-zeměpisných článků. V následu-
jícím příspěvku se pokoušíme stručně zhodnotit obsah a tematické zamě-
ření zde publikovaných textů.  
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Mezi nejčastěji zde publikující autory patří vyučující katedry geografie 
PdF MU E. Hofmann nebo S. Novák (oba celkem osm příspěvků), z dal-
ších autorů pak jmenujme E. Kočárka, J. Herinka a další.  

Zhodnotíme-li zaměření jednotlivých příspěvků, nejpočetněji jsou za-
stoupené učební texty a pomůcky usnadňující výuku. Jde celkem o 14 pří-
spěvků. Týkají se zejména těch míst ve školních osnovách, které mohou 
z nejrůznějších důvodů činit při výuce učitelům či žákům určité potíže. 
Objevuje se tu proto např. učební text o Společenství nezávislých států 
určený pro 7. třídu ZŠ (autor A. Gajdoš v č. 1/1993), geografická termino-
logie (J. Nevrtal v č.5/1998 a J. Herink č. 2/2002), chyby a omyly při 
výkladu poznatků meteorologie (J. Bednář – č. 1/1998, č. 2/1998 a č. 
3/1998) nebo celá řada učebních textů pro výuku geologie (autoři Z. 
Kohnová – č.1/1996, M. Janoška – č. 2/1998, E. Kočárek – č. 5/1998 a č. 
1/1999). 

Dvanáct článků je věnováno problematice zeměpisných učebnic. Obje-
vují se zde nabídky či recenze na nově vyšlé publikace určené pro výuku 
zeměpisu, hodnocení cizojazyčných učebnic, ale i komentáře k novým vi-
deoučebnicím a výukovým filmům.  

Osm článků se pak zabývá otázkami školní kartografie. Krom nabídky 
nejrůznějších druhů map se příspěvky např. S. Nováka (č. 1/1996, č. 
5/1998, č. 5/1999, č. 3/2000, č. 5/2003) zabývají i nejrůznějšími způsoby 
jejich využití v geografické výuce. S tímto tématem bezprostředně souvisí i 
pět dalších článků týkajících se využití počítačů ve výuce, především pak 
GIS a internetu (články J. Kolejky v č. 3/2001, H. Svatoňové – č. 5/2001 a 
č. 3/2002 a opět S. Nováka - č. 3/2001, č. 1/2002). 

Mezi další nejčastější témata příspěvků v tomto časopise patří terénní 
vyučování (pět příspěvků – nejvíce E. Hofmann), vyučovací metody (rov-
něž pět příspěvků – např. od J. Šupky) nebo diskuse nad učebními osnova-
mi (čtyři příspěvky). Další se pak týkají postavení zeměpisu ve školní 
výuce, geografické výuky v zahraničí, zeměpisného výzkumu (vše po dvou 
příspěvcích), problematice učebního prostředí a zeměpisné olympiády 
(obojí jeden příspěvek). 

Závěrem lze říci, že počet příspěvků k didaktice geografie publikova-
ných v časopise Biologie-Chemie-Zeměpis od roku 1991 je sice dostateč-
ný, avšak využitelnost řady příspěvků v učitelské praxi je z našeho pohledu 
značně problematická. Vzhledem k častým obsahovým změnám ve výuce 
ztratilo mnoho článků na aktuálnosti, chybí nám zde více článků představu-
jící nové vyučovací metody a informační technologie včetně ukázek jejich 
konkrétního zařazení do výuky. Přesto však považujeme tento časopis za 
velmi užitečného pomocníka v každodenní učitelské praxi. 
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TEMATICKÝ PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ K DIDAKTICE GEOGRAFIE 
V ČASOPISE Bi–CH–Ze 
(v letech 1991-2003) 

Témata příspěvků Počet příspěvků 
Učební texty 14 
Učebnice zeměpisu 12 
Kartografie ve škole 8 
Terénní vyučování 5 
Vyučovací metody 5 
Využívání počítačů ve výuce zeměpisu 5 
Učební osnovy 4 
Postavení zeměpisu v českém školství 2 
Výuka geografie v zahraničí 2 
Geografický výzkum 2 
Učební prostředí 1 
Zeměpisná olympiáda 1 
Úvodník k prvnímu číslu B – CH - Z 1 
Celkem příspěvků 62 

 

                                                     Dušan Kráčmar, Darina Foltýnová 
 

The Reading Teacher 

Země původu: USA 
Nakladatel: International Reading Association 
ISSN: 1096-1232 
Periodicita: 8x ročně 
Ročník: v roce 1951 vychází 1. ročník 
Kontakt na redakci: journals@reading.org 

 

Časopis The Reading Teacher byl poprvé představen v roce 1951 jako 
bulletin Mezinárodního výboru pro zlepšování metod výuky čtení (Interna-
tional Council for the Improvement of Reading Instruction). Od roku 1956 
již toto odborné periodikum vychází pod záštitou Mezinárodní čtenářské 
asociace (International Reading Association – IRA) pravidelně osmkrát 
ročně a je zaměřeno na praxi, vývoj a trendy ve výuce podporující rozvoj 
gramotnosti a na příbuzná témata. Společnost IRA se od roku 1956 rozšíři-
la do 99 zemí světa a nyní má 300 000 členů. 

The Reading Teacher je určen především učitelské a vědecké odborné 
veřejnosti, ale i individuálním předplatitelům. Stěžejním tématem tohoto 
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periodika je problematika gramotnosti dětí do 12 let. The Reading Teacher 
se především snaží identifikovat nejefektivnější výukové metody čtení, 
ověřené praxí, získat vhled a pochopení výzkumů čtení a jejich aplikace do 
praxe ve školách, vytvořit strategie pomoci pomalejším žákům a definovat 
role výchovné technologie ve výuce podporující rozvoj gramotnosti. Časo-
pis se stal platformou diskuse odborníků z celého světa, a tak se zde setká-
me s články a studiemi autorů nejčastěji z USA, Japonska, Číny, Finska, 
Švédska, Velké Británie, ale i odjinud. 

Každé číslo časopisu je rozděleno do několika částí. Nejrozsáhlejší částí 
jsou Články. Zde jsou příspěvky v rozsahu 5 – 10 stran. Tyto statě se zabývají 
různými problematickými oblastmi spojenými se čtením a čtenářskou gramot-
ností:  
• speciálně didaktickými (Kulturní význam použité metody čtení v Číně, 

Projekt na podporu profesionálního rozvoje učitelů podporujících ranou 
gramotnost žáků); 

• pedagogicko – metodologickými (Pozadí výsledků testů: Co problémoví 
čtenáři opravdu potřebují); 

• obecně – pedagogickými (Čtenářské taktiky – ideologie a strategie 
politické práce).  

 

Další část časopisu tvoří tzv. Sekce. Zde nalezneme pravidelné rubriky 
(Tipy pro vyučování, Recenze metodických a odborných materiálů, Žáci 
s problémy ve čtení, Knihy pro děti), ale i rubriky příležitostné (Gramot-
nost v rodině, Technologie rozvoje gramotnosti, Hodnocení, Problémy a 
trendy v oblasti rozvoje gramotnosti). 

Časopis The Reading Teacher je dostupný i na internetu, a to na webové 
adrese: http://www.reading.org/publications/rt/. Tato webová stránka obsa-
huje informace o časopisu i společnosti IRA, zajímavé odkazy a plné verze 
některých uveřejněných článků. Je zde i archiv článků uveřejněných od 
roku 1988. Přístup do tohoto archivu je zpoplatněn. 

Veronika Krátká 
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English Teaching Forum 

Země původu: Spojené státy americké 
Nakladatel: United States Department of State 
Počet stran: jedno číslo cca 60 
Periodicita: 4xročně (leden, duben, červen, říjen) 
První ročník: v roce 2004 vychází 42. ročník 
Kontakt na redakci: http://exchanges.state.gov/forum/ 

 

English Teaching Forum – A journal for the teacher of English outside 
the United States je periodikum vydávané „ministerstvem zahraničí“ 
(Department of State) Spojených států a je určeno učitelům angličtiny jako 
druhého nebo cizího jazyka. Mimo území Spojených států provádějí jeho 
distribuci ambasády USA, kde je také možno si zasílání časopisu bezplatně 
objednat.  

Na svých internetových stránkách vydavatelé časopisu uvádějí, že Forum si 
klade za cíl přispět k profesnímu rozvoji svých čtenářů tím, že jim nabízí 
odborné články, které odrážejí současnou teorii a praxi vyučování anglickému 
jazyku. Převážná část příspěvků se věnuje vyučovací praxi, přesto teoreticky 
orientované články nebývají výjimkou.  

Mezi hlavní témata diskutovaná v současné době patří principy a metody 
vyučování jazyku; aktivity a techniky vhodné k vyučování jazykových 
dovedností a dílčích dovedností; praktické studie a akční výzkum; analýza 
potřeb, design kurikula; hodnocení, testování a evaluace; příprava učitelů; či 
tvorba učebnic.  

V letech 2000 – 2003 byl vedoucím redaktorem William P. Ancker, 
v roce 2004 jeho funkci převzala Max Koller. Redakční radu tvoří zpravid-
la odborníci ze Spojených Států a Kanady. Autory většiny článků otiště-
ných v časopise jsou sami čtenáři časopisu, jehož každé číslo je v nákladu 
přes 60 000 výtisků distribuováno do sta zemí světa, tzn. učitelé angličtiny, 
didaktikové a pedagogičtí odborníci jednak ze Spojených Států, Kanady a 
Spojeného Království, ale i z Brazílie, Japonska, Číny, Singapuru, Egypta, 
Rwandy, Francie, Polska a desítek dalších zemí.  

Jednotlivá čísla časopisu nezachovávají pevnou strukturu rubrik, objevují 
se zde jak články teoretické (Psychologie, lingvistika a výuka jazyků – 
Psychology, Linguistics and Language Teaching), tak praktické (Hry na 
procvičování slovní zásoby – Vocabulary Practice Games), jak zeměpisně 
specifické (Vzdělávání učitelů: Potřeba kateder anglického jazyka ve 
Vietnamu – Teacher development: A real need for English departments in 
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Vietnam), tak články obecnější povahy (Motivace studentů modifikací metod 
hodnocení – Motivating Students by Modifying Evaluation Methods).  

Vydavatelé také pravidelně připravují antologie vybraných článků (A Fo-
rum Anthology), ve kterých jsou nejzajímavější statě, vydané v ETF v daném 
období, uspořádány do zastřešujících rubrik (Perspektivy a teorie – Per-
spectives and Theory, Základní jazykové dovednosti – The basic skills, 
Příprava a hodnocení – Preparation and Evaluation, apod.). První z těchto 
antologií vyšla pod názvem The Art of TESOL a shrnovala články z let 1963 
až 1972.  

Poslední číslo roku 2003 (October 2003) je monotematické; věnuje se 
problematice profesní přípravy učitelů angličtiny. Shrnuje statě publikované 
v ETF mezi lety 1994 a 2000, věnované didaktikům a učitelům vzdělávajícím 
učitele (Didaktika v novém tisíciletí – Methodology in the New Millenium, 
Vedení učitelů – Teacher Supervision, Mikrovyučování – Microteaching, a 
další). 

Petr Najvar 
 

Deutsch als Fremdsprache 

Země původu: Německo 
Nakladatel: Langenscheid 
Počet stran: přibližně 65 každé číslo 
ISSN: 0011-9741 
Periodicita: čtyřikrát ročně 
První ročník: v roce 2004 vychází 41. ročník 
Kontakt na redakci:  dafred@rz.uni-leipzig.de
WWW stránky:  http://www.uni-leipzig.de/daf/

http://www.langenscheidt.de/deutsch/produkte/zeitschriften/
 

Časopis, který stručně představíme, nese v překladu do češtiny název 
Němčina jako cizí jazyk – Časopis k teorii a praxi vyučování německé-
ho jazyka pro cizince. Zabývá se, jak z názvu patrno, didaktikou němčiny 
coby cizího – popř. i specifiky druhého jazyka (DaF) a mnoha různými 
okruhy, které s danou oblastí blízce souvisí. 
Časopis vychází čtyřikrát ročně v Německu pod záštitou univerzity 

v Lipsku, a to již 41. rokem, ve formátu o něco větším než A5, v rozsahu 
přibližně 65 stran na číslo. Je vydáván v německém jazyce známým na-
kladatelstvím Langenscheid, které vydává i řadu dalších publikací z oblasti 
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cizích jazyků. Hlavní redakci časopisu tvoří dva významní němečtí 
akademici – prof. G. Helbig a dr. B. Skibitzki. Roční předplatné časopisu 
v SRN činí 32 Euro a k tomu je třeba připočítat poštovné 4 Euro po 
Německu, případně 6,80 do zahraničí. Bližší informace o možnostech 
objednání časopisu, stejně jako požadavky na rukopis příspěvků lze najít na 
uvedených webových stránkách. 

Současný časopis má velmi přehlednou strukturu a již na svrchní obálce 
nalezneme stručný přehledový obsah každého čísla. Časopis začíná vždy 
několika hlavními příspěvky z oblasti jazykovědy, jazykové politiky, 
didaktiky jazyka apod. Významnější články mívají často své pokračování 
v dalším čísle. Poté následují vícestránkové recenze – diskuse obvykle 2 
nových učebnic či studijních materiálů, např. pro distanční či kombino-
vané vzdělávání v oblasti výuky německého jazyka coby cizího jazyka, 
popř. výročním představením formy a úspěchů vybraného dálkového kurzu 
v oblasti DaF apod. Nakonec na obvykle asi 15 stránkách následují o něco 
stručnější, cca. dvoustránkové recenze nejvýznamnějších publikací ponej-
více z oblasti teorie a didaktiky němčiny vydané obvykle v posledních 
dvou letech.  
Časopis má velmi dobrou teoretickou úroveň, články jsou nicméně vhod-

né jak pro teoretiky, tak pro učitele. Mnoho článků je vhodných také i pro 
oborové didaktiky jiných jazyků a lze je vzhledem k dobrému výběru témat 
(aktuálnost, významnost témat) skutečně vřele doporučit. Zajímavá pro 
lingvodidaktiky jiných jazyků může být např. téma nových médií, jazykové 
politiky, rozvoje jazykové komunikační kompetence, prezentace výzkumů 
v oblasti lingvodidaktiky atd. 

Mezi autory článků nalezneme významné německé akademiky (např. G. 
Henrici, G. Helbig, L. Götze, I. Schreiter aj.), ale i autory z nejrůznějších 
koutů světa, včetně několika českých. Také recenzované publikace nejsou 
jen z německé oblasti, nýbrž i ze zahraniční, i když recenze publikací 
k DaF z německy mluvících zemí převažují. 

Obsahy aktuálního čísla časopisu, ale i předchozích čísel (od roku 1991) 
a nejnovějšího plánovaného čísla naleznete na webových stránkách časopi-
su. V následujících odstavcích bude přiblížen konkrétnější obsah nejaktuál-
nějších čísel časopisu. 

Publikovaná témata v roce 2003 a prvních dvou kvartálech roku 2004: 
V oblasti jazykové politiky časopis reflektuje význam evropského rámce 
v podpoře učení cizímu jazyku, publikován byl článek na pokračování 
diskutující otázky jazykové politiky v Evropě z hlediska DaF nebo např. 
články A1-A2-B1-B2-C1-C2 – společný evropský rámec či článek v 2. a 3. 
čísle z roku 2004 Evropské jazykové portfolio. Diskutovány byly také 
vývojové tendence v současné němčině a s tím související normy v oblasti 
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DaF nebo otázky současné ortografie. Zajímavým tématem byla také 
cizinecká jazyková kultura a politika ve sjednoceném Německu zaměřená 
na hlavní problémy, očekávání, ale i možné šance. Vzhledem k 10. výročí 
vzniku interDaF se objevil i článek představující tuto instituci, její historii a 
činnost.  

Nejrozsáhlejší částí časopisu bývají články zaměřené na teorii didaktiky 
němčiny coby cizího jazyka s tématy jako nová média (mediální podoba 
výuky cizích jazyků, evaluace a software, žáci jako zákazníci – informační 
technologie v každodenním používání, digitální vyučování DaF), konstruk-
tivistická didaktika (nová média a distanční vzdělávání – úkoly v konstruk-
tivistické kultuře učení, kognitivní lingvistika, chápání metafor – současná 
kognitivní lingvistika), nabývání jazykové kompetence (výuka němčiny 
jako cizího jazyka v podmínkách senegalského bilingvismu, model koope-
rativního učení pro dálkový kurz DaF, fáze učení a nabývání cizojazyčné 
komunikativní kompetence ve třídě) či z oblasti výzkumu (rozlišení jedno-
duchých a obtížných pravidel DaF ve výzkumu osvojování druhého jazyka, 
hypotéza performance a protihypotéza kompetence – kritika „nadvlády“ 
psané formy jazyka).  

Mnoho článků je zaměřeno na gramatiku a její zprostředkování (gramatika 
mluvené řeči – kolik gramatik žák snese?, gramatika v kontextu výzkumu 
osvojování druhého jazyka, výuka obsahového významu časů, reflexivní pasi-
vum a mediopasivum v němčině, rozvoj německé inverze a slovosledu ve ve-
dlejších větách u australských studentů, nabývání znalosti rodů v DaF, 
dokonavost v němčině, slovesa s prefixy v DaF, koláž jazykových fragmentů 
v celek, systémy modálních sloves v němčině a italštině). 

V sekci diskuse učebnic se objevily publikace jako Passwort Deutsch (nová 
učebnice pro základní školy), geni@l – DaF für Jugendliche (němčina pro 
mládež), Profille Deutsch, Wirtschaftsrecht im DaF (hospodářské právo). 
Z učebnic pro dálkové studium učitelství němčiny jako cizího jazyka byly 
analyzovány materiály týkající se např. hospitací a hodnocení chování učitele, 
autoregulace učení a strategií učení DaF, počítačů ve výuce němčiny aj.  

V poslední sekci časopisu byly recenzovány publikace s tématy jako 
jazyková politika v NDR, DaF jako vědecká disciplína, jména v literárních 
dílech, syntaktické a sémantické analýzy přívlastků, regionální standardy a 
jazykové varianty, řízení cizojazyčné komunikace, psycholingvistika, texto-
vá lingvistika, interkulturní lingvistika, stylistika, autoregulované učení DaF 
aj. Recenzovány bývají také různé encyklopedie, slovníky a gramatiky apod. 

 
Kateřina Vlčková 
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Learning and Instruction 

Země původu: Evropa 
Nakladatel: Elsevier 
Počet stran: přibližně 100 stran v jednom čísle 
ISSN: 0959-4752 
Periodicita: 6x ročně 
První ročník: v roce 2004 vychází 14. ročník 
Kontakt na redakci: schnotz@uni-landau.de
WWW adresa: http://www.elsevier.com  

 

Časopis Learning and Instruction (vyučování a výuka) je časopisem 
Evropské asociace pro výzkum učení a vyučování (EARLI). Profiluje se 
jako mezinárodní, mnohooborový časopis, který nabízí prostor pro publi-
kování vysoce kvalitních výzkumných sdělení z oblasti učení a vyučování. 

V současné době je vedoucím redaktorem časopisu W. Schnotz z Univerzi-
ty Koblenz-Landau v Německu. Jeho redakční rada je mezinárodní a zřetelně 
přesahuje hranice Evropy. Česká republika ani Slovensko v ní bohužel 
zastoupeny nejsou. Skutečnost, že časopis Learning and Instruction představu-
je opravdovou špičku ve svém oboru, se promítá do jeho vyšší ceny. Roční 
předplatné pro evropské země činí 530 Euro. Členům EARLI je časopis 
zasílán zdarma, resp. je zahrnut do členského příspěvku. 
Časopis vychází šestkrát do roka a každé jeho číslo čítá okolo 100 stran. 

V roce 2004 vychází jeho 14. ročník. Na webových stránkách 
http://www.elsevier.com lze získat základní informace o tom, jaké typy 
příspěvků jsou v něm uveřejňovány: zprávy z originálního empirického 
výzkumu a replikace předešlých důležitých výzkumů; kritické, integrativně 
teoretické a metodologické příspěvky; shrnující přehledové studie. Příspěv-
ky mohou reprezentovat různé teoretické perspektivy a metodologické 
přístupy (kvantitativní i kvalitativní). Mohou se obracet na libovolnou 
věkovou skupinu (od žáků mateřské školy až po dospělé) v různém 
prostředí (třída, odborná praxe i neformální edukační prostředí). Příspěvky 
jsou publikovány v anglickém jazyce. Jejich rozsah se pohybuje mezi 15 až 
25 normovanými stranami. Součástí každého příspěvku je abstrakt o maxi-
málně 100 slovech. 

Přesto, že se časopis Learning and Instruction primárně orientuje na 
uveřejňování prací z evropského prostředí, uvítá i příspěvky neevropských 
odborníků. Při posuzování a výběru rukopisů hraje rozhodující roli důleži-

 46

mailto:schnotz@uni-landau.de
http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/


tost příspěvku pro oblast učení a vyučování na straně jedné a jeho tech-
nická kvalita na straně druhé.  

Pro představu, čtvrté číslo dvanáctého ročníku (2002) tohoto časopisu 
bylo věnováno problematice zájmu ve vztahu k učení a vyučování. Ve 
druhém čísle z roku 2003 byly publikovány příspěvky vztahující se ke 
kognitivním strategiím a k učení se z reprezentací a vizuálních prvků. 

Svým vysokým standardem dokumentuje časopis Learning and Instruc-
tion nároky, které jsou v současné době kladeny na výzkum učení a vyučo-
vání. Určitě stojí za to, abychom se s ním důkladně seznámili.   

Tomáš Janík 
 

Unterrichtswissenschaft 
Země původu: Německo 
Nakladatel: Juventa 
Počet stran: 96 stran v jednom čísle 
ISSN: 0340-4099 
Periodicita: čtvrtletník (vychází v lednu, dubnu, červenci a říjnu) 
Ročník: v roce 2004 vychází 32. ročník 
Kontakt na redakci: doerr@ph-weingarten.de
WWW adresa: www.juventa.de  

 

Jedním z reprezentativních časopisů na pomezí didaktiky a pedagogické 
psychologie v německy mluvící oblasti je časopis Unterrichtswissenschaft 
[věda o výuce]. Podtitul „časopis pro výzkum učení“ naznačuje akční pole 
časopisu, jehož doménou jsou příspěvky věnované problematice vyučování 
a učení situované do oblasti školy, profesního vzdělávání a volného času. 
Posláním časopisu je přispívat k tomu, aby se vědecké poznatky získané 
teoretickou reflexí aplikovaly v praxi.  

V redakční radě časopisu jsou zastoupeni přední odborníci z oblasti pedago-
giky a pedagogické psychologie z různých výzkumných pracovišť a univerzit 
v Německu (F. Achtenhagen, J. Baumert, H. Mandl, M. Prenzel aj.) i ve Švý-
carsku (R. Dubs, F. Oser). Rakousko v redakční radě zastoupeno není. 
Výkonným redaktorem je G. Dörr, z Vysoké pedagogické školy ve Weingartenu. 

V roce 2004 vychází 32. ročník časopisu Unterrichtswissenschaft. Za rok 
vyjdou čtyři čísla, která jsou v posledních několik letech více méně monote-
matická. Jednotlivé číslo časopisu stojí 21 Euro, předplatné na celý rok činí 67 
Euro. Studentům je nabízeno zvýhodněné předplatné ve výši 45 Euro na rok. 
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Tento časopis uveřejňuje originální empirické práce, kratší příspěvky, 
přehledové studie, zprávy a sdělení a recenze na knihy. S podrobnými 
informacemi o požadavcích na rukopis příspěvků se lze seznámit na inter-
netové adrese: www.juventa.de.  

Zajímavý je způsob, jakým redakce pracuje s tematickou náplní a zamě-
řením časopisu. Pro jednotlivá budoucí čísla redakce naplánuje a vyhlásí 
témata, k nimž se mají vztahovat příspěvky. Každé číslo časopisu je v gesci 
některého ze členů redakční rady, který zpravidla také napíše úvodník 
vztahující se k pojednávanému tématu. Celé číslo potom vypadá přibližně 
tak, že je otevřeno úvodníkem k tématu, na nějž navazují zpravidla tři te-
matické studie, dále následuje tzv. obecná část časopisu, v níž jsou další 
příspěvky (tentokrát bez vztahu k tématu) a poté – jak kdy a v jakém rozsa-
hu – přijdou na řadu recenze a zprávy.  

Pro představu, na rok 2003 byla vyhlášena tato témata: Učení a média/in-
ternet (1/2003), Analýza videozáznamů výuky (2/2003), Srovnání výuky 
matematiky v Německu a ve Švýcarsku (3/2003), Utváření osobnosti (4/2003).  

Osobně považuji za velmi zdařilé číslo 3/2003, ve kterém jsou publikovány 
výsledky rozsáhlého kulturně srovnávacího výzkumu výuky matematiky, 
s nimiž se můžeme seznámit v příspěvcích, jako jsou např. Kvalita výuky a 
matematické chápání (mathematisches Verständnis) v mezinárodním srovná-
ní; Profesionální znalosti učitele, poznání sebe sama a vnímání školního pro-
středí (u učitelů matematiky); Výukové skripty ve švýcarské a německé výuce 
matematiky. 
Časopis Unterrichtswissenschaft patří mezi kvalitní pedagogické časopisy, 

což se promítá do jeho vyšší ceny. Ta je však vyvážena skutečností, že na 
stránkách tohoto časopisu lze získat cenné poučení a značnou inspiraci nejen 
pro výzkum, ale i pro pedagogickou praxi. 

Tomáš Janík 
 

Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften 
Země původu: Německo 
Nakladatel: IPN Kiel 
Počet stran: 150-250 celý ročník 
ISSN: 0949-1147 
Periodicita: 1 x ročně 
Ročník: v roce 2004 vychází 10. ročník 
Kontakt na redakci: schanze@ipn.uni-kiel.de
WWW adresa: www.ipn.uni-kiel.de  
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Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften je časopisem pro didak-
tiku přírodních věd – konkrétně pro biologii, chemii a fyziku. Volba těchto 
tří oborů není náhodná. Tento časopis je totiž vydáván na Institutu pro 
didaktiku přírodních věd (IPN) v německém Kielu, což je pracoviště, které 
se zaměřuje na výzkum právě v oblasti didaktiky biologie, chemie a fyziky 
a jejich hraničních oborů. Mají-li být výsledky výzkumu komunikovány 
směrem k teorii i praxi vzdělávání, je zapotřebí provozovat médium, které 
tuto komunikaci umožní – toho si jsou na IPN velmi dobře vědomi.  

Redakční rada časopisu je utvořena mezioborově a nadnárodně. Jsou v ní 
zastoupeni představitelé didaktiky biologie (H. Bayrbuber), didaktiky 
chemie (V. Scharf), didaktiky fyziky (R. Duit) a mnoho dalších odborníků 
nejen z Německa, ale i ze skandinávských zemí a z USA. Výkonným 
redaktorem časopisu, na něhož lze adresovat příspěvky do tohoto časopisu, 
je Sascha Schanze (IPN). 

V roce 2004 vychází 10. ročník Časopisu pro didaktiku přírodních věd, 
který si získal značné renomé mezi pedagogicko-psychologickými časopi-
sy. Od roku 2000 je tento časopis on-line dostupný na webové adrese: 
http://www.inp.uni-kiel.de/zfdn, kde lze číst všechny příspěvky daného 
ročníku ve formátu pdf. Vždy na konci kalendářního roku jsou plné texty 
příspěvků z internetu staženy a v průběhu dalšího roku jsou zde zveřejňo-
vány příspěvky nového ročníku časopisu. Finančně je tato on-line verze 
časopisu podporována různými odbornými společnostmi a svazy pro 
didaktiky biologie, chemie a fyziky. Tištěná verze časopisu vychází jednou 
ročně v podobě sešitu o 150-250 stranách ve vydavatelství IPN. Cena 
časopisu, který vychází tiskem jako sešit obsahující příspěvky za celý rok, 
je 23 Euro, pro předplatitele 18 Euro. 
Časopis pro didaktiku přírodních věd se profiluje jako vědecký časopis, 

který publikuje originální teoretické a empirické vědecké práce. Jde o pře-
hledové studie, jejichž posláním je shrnout stav výzkumu v určité oblasti 
didaktiky přírodních věd (do 50 000 znaků včetně odkazů); teoretické a 
empirické práce opřené o výsledky výzkumu v didaktice přírodních věd (do 
50 000 znaků včetně odkazů); krátké zprávy o menších projektech, před-
běžná sdělení nebo zprávy o stavu didaktiky přírodních věd v jiných ze-
mích (do 10 000 znaků); recenze, které kriticky hodnotí nové publikace 
v didaktikách přírodovědných oborů (do 10 000 znaků); diskusní příspěv-
ky, v nichž se zaujímá stanovisko k příspěvkům publikovaným v tomto ča-
sopise či k aktuálním tématům didaktiky přírodních věd (do 10 000 znaků); 
informace a zprávy o aktivitách, seminářích a výsledcích z oblasti didakti-
ky přírodních věd. Všechny texty jsou publikovány v německém jazyce (s 
několikařádkovým abstraktem v angličtině). Ve zvláštních případech jsou 
překládány anglické texty. 
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Co se obsahové náplně časopisu týče, nejvíce patrně napoví, když se 
podíváme na konkrétní příspěvky publikované v roce 2003. V tomto roce 
bylo vedle krátkých zpráv uveřejněno celkem 12 studií, z nichž pro 
ilustraci zmiňujeme následující. Kontury žádoucího vzdělávání v chemii 
podle názorů veřejnosti; Vzdělávání v chemii mezi přáním a skutečností; 
Oborově didaktický couching pro vyučující fyziky; Obecná a oborově spe-
cifická kompetence k řešení problémů; Význam myšlení v modelech…; Pro-
cesuální analýzy kvality vzdělávání při výuce fyzice; Výsledky dotazníko-
vého šetření k učebnicím fyziky; Diagnostický test žákovských pohledů na 
fyziku a učení se fyzice; Výzkum vyučování a učení v didaktice přírodních 
věd: deficity a desiderata. 

Svým oborově didaktickým zakotvením v  přírodních vědách se Časopis 
pro didaktiku přírodních věd stává platformou pro fundovanou diskusi o 
pojetí, cílech a podmínkách přírodovědného vzdělávání ve školách i v mi-
moškolním prostředí. Existence takového časopisu je dokladem toho, že se 
oborové didaktiky v Německu s úspěchem etablují jako vědní disciplíny, tj. 
že začínají splňovat náročná kritéria, která jsou na vědu kladena. Jedním 
z nich je vytvoření platformy pro vědeckou diskusi opřenou o výzkum 
v oboru, což se daří mj. také v podobě časopisu, o němž zde byla řeč. 

Tomáš Janík 
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BULLETIN CENTRA PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU 

2004/5 (září) 
 

 
 

V tomto čísle Bulletinu se pokoušíme zachytit současný stav oborových didak-
tik na Pedagogické fakultě MU v Brně a poukázat na problémy, s nimiž se 
potýkají. Cílem  našeho příspěvku je podnítit diskusi k aktuálním problémům 
oborových didaktik a podpořit jejich emancipační snahy. Současně bychom 
rádi poděkovali všem, kteří se zúčastnili diskusí, v jejichž ohnisku bylo téma 
oborových didaktik a jejich dalšího směřování. 

 

Od metodiky k didaktice 

Teorie oborových didaktik vzniká postupně z edukačních aktivit v proce-
su výuky s cílem dosáhnout kvalitnějších a efektivnějších výsledků při 
osvojování poznatků a rozvoji dovedností. Konstituování oborových didak-
tik je úzce spojeno se společenskými požadavky na vzdělání i s úrovní 
výuky, prochází však též, podobně jako jiné disciplíny, stupňujícím se zvě-
dečťováním a vyzráváním. Protože jde o pomezní disciplínu mezi pedago-
gikou (psychologií) a příslušným oborem, buduje si oborová didaktika svůj 
systém výpovědí o sledované realitě průnikem obou těchto oblastí se zdůraz-
něním edukačních hledisek.  

Situace oborových didaktik je ovšem značně složitá, dlouhodobě ji charak-
terizuje oscilace mezi zpřístupňováním poznatkového obsahu příslušného 
oboru na jedné straně a sledováním výchovně-vzdělávacích zřetelů osob-
nostního rozvoje v rámci reprezentovaného oboru na straně druhé. Opti-
málním řešením je konstituování relativně samostatných vědeckých discip-
lín s vyhraněným pedagogickým posláním, dominantním cílem oborových 
didaktik je totiž pedagogické působení, nikoli objevování poznatků ve 
svém mateřském oboru, ale ani jen jejich pouhá popularizace. Ve stupni 
emancipace jednotlivých oborových didaktik jsou značné rozdíly, všem je 
však společný zákonitý vývoj k relativnímu osamostatnění, mají-li se vý-
razněji prosadit mezi ostatními vědními disciplínami. 

Už nejprimitivnější výuku v dávných dobách tehdejší vyučující musel 
doprovázet aspoň jednoduchou úvahou, jak předat zkušenosti a jak podle 
daných podmínek hledat vhodné metody a prostředky. Na vyšší úrovni tak 
vznikla metodika, která získané zkušenosti zobecňovala v pravidla. Protože 
později převládla snaha osvědčené metodické postupy formulovat a vyhlá-
sit jako závazné principy, získala metodika pejorativní označení jako meto-
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dikaření. Dnes se tento termín nahrazuje souslovím oborová (předmětová) 
didaktika, ovšem přídavné jméno metodický se používá stále.  

Oborové didaktiky si již v mnoha státech získaly renomé uznávaných 
vědních disciplín (např. v Německu), u nás však stále o svůj vědecký status 
bojují. Při zvyšujících se nárocích na výsledky výuky to však způsobuje znač-
né potíže, poněvadž chybí všestrannější teoretická reflexe specifik, která vý-
uka jednotlivých vyučovacích předmětů musí řešit. Do popředí tak vystupuje 
problém zvědečťování oborových didaktik a otázka, co tvoří zábranu, že 
oborové didaktiky nejsou uznávány jako plně hodnotné vědní obory. 

Nejdřív je však třeba si ujasnit, co to je vlastně věda, vědecký přístup, 
vědecké řešení, jaké jsou znaky vědy, jak se rozpozná tzv. zralá věda. Také 
pojetí vědy se vyvíjí, proto všechny její definice a peripetie zde nelze 
sledovat. Uveďme např. jen, že věda se chápe jako organizované vědomos-
ti, jako proces systematického poznávání, jako odhalování zákonů, vytváře-
ní teorií, jako společenská instituce atd. O tom, co je vědecké, často rozho-
dují různé instituce (vědecké rady, akreditační komise, grantové agentury 
apod.) a někdy jsou jejich rozhodnutí značně sporná, neobjektivní.  

Někteří autoři upozorňují, že pedagogická praxe chápe vědu jako soubor 
hotových poznatků, určených k výuce a že v metodikách příslušných věd-
ních disciplín jsou často pozorování a experiment interpretovány v duchu 
pozitivistické verifikační báze. Někteří bojovníci za „vědeckost“ zastávají 
karteziánsko-newtonovské paradigma vědy a nepovažují za vědecké, co 
není matematizovaným vyjádřením zkušenosti. Z tohoto hlediska se spole-
čenské vědy a zejména oborové didaktiky posuzují velmi kriticky pro ne-
dostatečně přesné zvládání experimentů a statistické zpracování naměře-
ných výsledků. 

Za těchto okolností se oborové didaktiky jako vědní disciplíny obtížně 
konstituují a také zdlouhavě vyzrávají. Přece však lze vést hranici mezi 
metodickými a oborově didaktickými přístupy k sledované realitě a stano-
vit kritéria vědeckosti dosahovaných výsledků. Obecně lze konstatovat, že 
metodika převážně jen poskytuje rady a udílí pokyny, kdežto oborová 
didaktika jako věda odhaluje a řeší problémy. Oborová didaktika na své 
cestě k vědecké disciplíně musí splňovat několik obecně platných požadav-
ků na vědeckou práci. Jde především o jasně vymezený předmět svého 
zájmu, který musí být vyhraněně specifický, tvořící její výhradní doménu. 
Oborová didaktika proto nemůže být jen interpretem, aplikačním polem 
nebo populárnějším pandánem ani pedagogiky, ani odborné disciplíny, 
musí se soustředit na svou vlastní problematiku, tj. na proces osvojování 
příslušných speciálních poznatků (dovedností atd.). V tomto prostoru musí 
zmapovat všechny hlavní problémy a ze zjištěných faktů musí vytvořit 
nerozporný systém. Dále je nutno mít k dispozici ucelený soubor studií, 
které tyto skutečnosti dokumentují a umožňují poznatky vědeckými meto-
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dami rozšiřovat a prohlubovat. A pochopitelně musí mít uznávané repre-
zentanty svého oboru, kteří garantují jeho vědeckou úroveň a zajišťují kon-
tinuitu rozvoje. 

A právě zde je kámen úrazu, neboť oborové didaktiky mají v současnosti 
u nás nedostatek uznávaných a oficiálně potvrzených odborníků – profeso-
rů a docentů. Přitom z minulosti známe celou řadu mimořádných představi-
telů oborových didaktik, ale i v současnosti působí v těchto disciplínách (i 
když rozptýleně) nemalý počet vynikajících pracovníků, kteří však pro 
svou nepočetnost v jednom oboru nemohou vytvořit kompaktní početnější 
pracoviště, na němž by mohli vyrůstat mladí vědečtí pracovníci. Na tomto 
příkladu je vidět, že věda opravdu funguje také jako instituce, tvoří totiž 
nezbytnou základnu i zázemí pro vědeckou práci a pro zajištění kontinuity 
oboru. Avšak rozhodujícím činitelem ve zvědečťování oboru jsou tvůrčí 
pracovníci, kteří jej svou činností vytvářejí, profilují a svými publikacemi 
reprezentují. 

 

O oborových didaktikách s jejich představiteli: výzkumná sonda 
V rámci příprav na konferenci „Oborové didaktiky v pregraduálním uči-

telském studiu“ (Brno, 13. – 14. září 2004) jsme realizovali malou výzkum-
nou sondu s cílem reflektovat současnou situaci oborových didaktik na 
základě diskuse s jejich představiteli na naší fakultě. K problematice se 
vyjádřili zástupci téměř všech oborů, které se na fakultě studují (někteří 
kolegové zaslali své odpovědi písemně, protože se z časových důvodů 
nemohli diskusí zúčastnit). V průběhu dvou dnů jsme diskutovali ve čty-
řech skupinách se zástupci: 1) didaktik společenskovědních oborů, 2) di-
daktik přírodovědných oborů, 3) didaktik výchovných předmětů, 4) peda-
gogiky a psychologie.  

Použili jsme kvalitativní výzkumnou metodu diskuse v ohniskových 
skupinách (Morgan, 2001). Tato metoda je založena na skupinovém 
rozhovoru a osvědčuje se jako vhodná pro získání vhledu do témat, na něž 
se zaměřuje (ohnisko). Protože jsou diskuse v ohniskových skupinách 
založeny na skupinové interakci, mají dynamiku a může při nich docházet 
jak k otevřeným konfrontacím, tak ke sdílení názorů. 

Naše diskuse, v jejímž ohnisku bylo téma oborových didaktik, byla 
částečně usměrněna otázkami, které jsme účastníkům zaslali předem. Šlo 
např. o otázky: Čím se v současné době ve svém oboru zabýváte? Jak vidíte 
budoucí vývoj oborových didaktik? O jaké metody se ve svém oboru 
opíráte? Tyto rámcové otázky vymezovaly pole našeho badatelského 
zájmu a staly se podnětem pro zahájení diskuse ve skupině, kterou jsme 
nahrávali na magnetofon a následně analyzovali. S některými jejími vý-
sledky se nyní seznámíme – zaměříme se přitom na didaktiky společensko-
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vědních a přírodovědných oborů a krátkou poznámku připojíme též ke 
vztahu pedagogiky a psychologie a oborových didaktik.   

 
Didaktiky společenskovědních oborů 

Ve skupině didaktiků společenskovědních oborů se sešli představitelé 
anglického jazyka, německého jazyka, ruského jazyka a dějepisu. Mezi 
hlavní oblasti zájmu didaktiků cizích jazyků na naší fakultě patří otázky 
spojené s problematikou osvojování cizího jazyka, strategií učení se cizímu 
jazyku, alternativních metod cizojazyčné výuky. Záměrem jedné doktorské 
práce z oblasti lingvodidaktiky je hodnocení efektivnosti rané výuky cizího 
jazyka. V současné době jsou aktuální diskuse o místu a pozici cizích jazy-
ků v rámci kurikula základní školy. Zatímco angličtina se bezkonkurenčně 
stává prvním cizím jazykem, němčina, francouzština a ruština zaujímají 
místo druhého cizího jazyka. V souvislosti s tím se otevírá problematika, 
od kterého ročníku vyučovat druhý cizí jazyk.  

Také didaktika dějepisu má řadu svých aktuálních témat, problémů a 
očekávání. Její představitelé na naší fakultě vnímají dějepis jako efektivní 
socio-kulturní předmět. V současné době je v didaktice dějepisu aktuální 
kategorie „historické vědomí“, které je od 90. let předmětem výzkumného 
zájmu členů katedry historie PdF MU, jak o tom svědčí mimo jiné i 
publikace Mládež a dějiny (Klíma a kol., 2000). Dále se na katedře sledují 
otázky využití didaktického videozáznamu a jiné. 

Jaké jsou výhledy oborových didaktiky cizích jazyků a dějepisu na jejich 
profilování jako vědeckých disciplín? Podle názorů diskutujících by se při 
emancipaci oborových didaktik jako relativně samostatných vědeckých 
disciplíny neměl ztratit kontakt s oborem.  
 
Didaktiky přírodovědných oborů 

Diskuse o didaktikách přírodovědných oborů se účastnili představitelé 
didaktiky fyziky, chemie a technické a informační výchovy. Tuto skupinu 
dále doplňovala didaktika matematiky. Významným diskusním tématem 
v této skupině bylo téma mezioborové integrace, se kterým aktuálně přichá-
zí mimo jiné také Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 
Zmiňovány byly dlouholeté snahy didaktiků naší fakulty o mezipředmětové 
vazby v přírodních vědách realizované prostřednictvím týmového vyučování. 
Otevřena byla také otázka, jaké je místo oborových didaktik v dalším 
vzdělávání učitelů, a diskutovalo se o vztahu pedagogických fakult a pedago-
gických center. 

Reflektována byla dále skutečnost, že v řadě školních vyučovacích 
předmětů se dnes uplatňují určité „aktualizační tendence“, které se zpětně 
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promítají do oborových didaktik. Jako příklad lze uvést vyučovací předmět 
Technická výchova, ve kterém v poslední době došlo k významnému 
posunu akcentů – praktické činnosti se ze škol pomalu vytrácejí ve pros-
pěch informačních technologií. Má-li oborová didaktika a vzdělávání učite-
lů pružně reagovat na tyto posuny akcentů, musí měnit úhel pohledu, 
orientovat se na nové perspektivy a hledat svoji aktuální podobu. Také 
v dalších vyučovacích předmětech je pociťována potřeba přistupovat k nim 
nově. Platí to např. pro fyziku, která by do svého obsahu i realizace měla 
více zahrnovat současný moderní svět. 

V didaktice matematiky se jako problematické u studentů jeví zvládnutí 
náročného abstraktního obsahu, který je v matematice na vědecké úrovni 
transformován do systému přiměřeného žákům. Zdůrazňován byl dvojí 
požadavek: studenti musí zvládnout odbornou podstatu matematiky a k to-
mu její metodické ztvárnění ve výuce. Značné nároky na práci učitele 
matematiky vyplývají z toho, že se zaměřuje na různé skupiny žáků (žáci 
s poruchami učení, žáci v matematice talentovaní aj.). Dále se v rámci 
didaktiky matematiky na naší fakultě sledují témata vztahující se k využí-
vání aplikačních matematických úloh, mezipředmětových vztahů, výpočet-
ní techniky aj.  

Pro tuto diskutující skupinu byla příznačná aktivní snaha hledat cesty 
budoucího směřování oborových didaktik. Diskutovalo se zejména o 
možnostech kvalifikačního růstu v oborových didaktikách (doktorská studia, 
habilitační a profesorská řízení). Diskutující ocenili snahu fakulty spočívající 
v realizaci doktorského studia pedagogiky se zaměřením na oborovou 
didaktiku, současně však poukazovali na to, že není snadné vyvážit např. 
doktorské práce tak, aby je bylo možné považovat za skutečně oborově 
didaktické (asymetrie – jednou směrem k oborové disciplíně, jindy směrem 
k pedagogice a psychologii). Poukazovalo se také na to, že životaschopnost 
oborových didaktik je třeba prokazovat a dokládat konkrétními publikacemi 
vědeckého charakteru a dalšími vědeckými aktivitami. 

 
Pedagogika s psychologií a jejich vztah k oborovým didaktikám 

Z řady postřehů a podnětů diskutujících v této skupině se pouze některé 
explicitně vztahovaly k oborovým didaktikám. Zvláštní pozornost si podle 
našeho soudu zaslouží minimálně dva podněty:  

 

1. Snahy o koncipování studijního předmětu Epistemologická východiska 
vyučování ve studijním programu učitelství pro 1. stupně ZŠ. V tomto 
předmětu je pozornost zaměřena na oblast poznávacího procesu, kdy jsou 
v duchu psychodidaktiky tematizovány otázky, jak žák určitého věku 
poznává svět, jak se učí – a v návaznosti na to, jak organizovat aktivity 
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žáků, aby docházelo k autentickému učení. Jelikož jsou v rámci předmětu 
Epistemologická východiska vyučování studentům zpřístupňovány základ-
ní kategorie (prostor, čas, číslo aj.), lze jej chápat jako propedeutiku pro 
jednotlivé oborové didaktiky ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 

 

2. Koncipování studijního předmětu Integrovaný vědní základ ve studiu 
učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V rámci tohoto předmětu se usiluje o integraci 
ve třech rovinách, jako integrace přírodovědného a společenskovědního 
základu k odborným předmětům (klíčová témata z biologie, geografie, 
fyziky, chemie a historie), jako integrace psychodidaktické přípravy 
budoucích učitelů (předmět epistemologická východiska vyučování) a jako 
integrace didaktik uvedených předmětů (předmět didaktika prvouky, 
vlastivědy a přírodovědy). V rámci integrovaného vědního základu dochá-
zí k úzké spolupráci vyučujících kateder, které se na něm podílejí (srov. 
Fabiánková, 2002). 

 
Závěrem  

Lze konstatovat, že oboroví didaktikové projevili o diskutovanou proble-
matiku velký zájem a že ve svém oboru vyvíjejí značnou aktivitu. Příznačná 
byla zejména ochota radit se, ujasňovat si svá stanoviska, přispívat k rozvoji 
svého oboru.  

Při analýze výpovědí jsme zjistili, že se převážně vztahují k metodické-
mu zabezpečování výuky budoucích učitelů, že oboroví didaktikové jsou 
plně vytíženi provozními záležitostmi a výukovou organizační činností. To 
je zajisté nezbytná stránka profese vysokoškolského učitele, ale je třeba 
realizovat též druhou část pověření této profese, totiž transformovat denní 
profesní zkušenosti do teoretické roviny, a tím přispívat k rozvoji daného 
oboru. Ze zjištěných údajů vyplývá, že obě části jsou často nevyvážené, 
disproporční, vědecká činnost, výzkumná šetření a teoretická zobecnění 
jsou v menšině.  

K nejčastějším aktivitám oborových didaktiků patří: hledání možností apli-
kace poznatků příslušného oboru, sledování novinek v oboru, promýšlení a 
výběr výukových metod, zkvalitňování komunikace ve výuce, tvorba nového 
pojetí výuky, inovace sylabů a koncepcí, promýšlení Rámcového vzdělávací-
ho programu, příprava, resp. přepracování skript a různých výukových 
materiálů, využívání videa, práce s učebnicí aj.  

Značnou část pracovní kapacity oborovým didaktikům zabírá příprava 
různých metodických seminářů, účast na konferencích (často mezinárod-
ních), dále je to organizování nebo účast na metodickém školení učitelů 
atd. Oboroví didaktikové se také podílejí na organizování soutěží, na 
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vypracovávání projektů, na přípravě akreditačních materiálů a jen málo na 
realizaci výzkumů. 

Diskuse o metodologických otázkách, o spolupráci s jinými vědními dis-
ciplínami, o teoretických východiscích svého oboru měla většinou povšech-
ný charakter, samostatné tvůrčí promýšlení teoretických základů a perspek-
tiv oboru se vyskytovalo málo. Nebyly zaznamenány žádné zmínky o studi-
ích a publikacích z naší nebo zahraniční literatury nebo reakce na podněty a 
problémy v nich rozpracovávané. Ve více případech se zdůrazňovala vazba 
na mateřskou oborovou disciplínu a nutnost sledovat v ní nejnovější 
poznatky a novinky, což se v žádném případě nevztahovalo na pedagogiku 
a psychologii. Také poukazy na vlastní teoretický přínos oboru, na výsled-
ky výzkumů, na vlastní publikace byly sporadické. 

Otázkou také je, jaká pedagogika a jaká psychologie je pro oborové 
didaktiky potřebná a užitečná. Chtějí-li být pedagogika s psychologií po-
mocnou rukou oborovým didaktikám, měly by si být dobře vědomy toho, 
co od nich oborové didaktiky potřebují. Na druhé straně by oboroví didak-
tikové měli formulovat své potřeby, a to jak směrem ke svým oborovým 
disciplínám, tak i k pedagogice a psychologii. 

Přesto, že v těchto diskusích nebyly zastoupeny všechny obory, které se 
na fakultě studují, podařilo se získat alespoň orientační přehled o tématech, 
otázkách a problémech, které se v oborových didaktikách otevírají. 
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BULLETIN CENTRA PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU 

2004/6 (listopad) 

 
 

K problematice Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
 

V tomto čísle Bulletinu nabízíme úvahu nad otázkou transformace Rámco-
vého vzdělávacího programu (RVP) ve školní vzdělávací program (ŠVP). 
Následuje příspěvek J. Kratochvílové, který z pohledu lektorky vzdělávacích 
seminářů k RVP analyzuje obtíže učitelů při tvorbě ŠVP. 

Problematice RVP hodláme věnovat pozornost i v příštím ročníku Bulle-
tinu CPV, rádi bychom touto cestou oslovili své kolegy na naší fakultě, aby se 
k této problematice vyjádřili z pohledu svého odborného zaměření. 

 

Od Rámcového vzdělávacího programu ke školnímu vzdělávacímu programu 

Rámcový vzdělávací program (RVP) vstoupil novým školským záko-
nem do života našich škol. Je přijímán různě: od nadšeného uvítání jako 
splnění snu o moderní demokratické škole až po skepsi a obavy ze zvýšené 
náročnosti na výchovně-vzdělávací práci a ze snížení úrovně absolventů. 
Nejvíce ze všeho je však třeba k RVP přistupovat pozitivně, dělně a hlavně 
pomáhat jej uvádět do každodenní praxe. Není pochyb o tom, že RVP při-
náší řadu zásadních, ale nezbytných změn, které je nutno provést, zejména 
tam, kde se zabydlela stagnace, rutina, pohodlnost nebo apatie. Naše škola 
si sice udržuje celkem dobrou úroveň díky své tradici, ale z hlediska nároků 
moderní společnosti na vzdělání se začínají objevovat nedostatky a problé-
my, které by se bez reformy dále zvětšovaly a prohlubovaly. Mezinárodní 
srovnávací výzkumy naše zaostávání v poslední době potvrzují.  

Na cestu školských reforem se evropské demokracie vydaly už dávno, 
jejich školské systémy se průběžně přizpůsobovaly novým trendům, i když 
často také s určitými obtížemi. Naše zaostávání způsobil zejména násilně 
přerušený vývoj reformního pedagogického hnutí, které se ve svobodném 
světě intenzívně podílelo na řešení edukační problematiky. Systém centrál-
ního direktivního plánování a řízení se také ve školství projevil ztrátou ini-
ciativy a tvořivosti, spoléháním na pokyny a nařízení, tendencí nevzbuzo-
vat pozornost a starat se jen o své záležitosti, neupozorňovat na sebe. 

Občan, učitel, ale též žák, který si na tuto atmosféru totálního dirigování 
a striktního vymezení kompetencí zvykl a přizpůsobil se jí, je dnes ve zcela 
nové, nezvyklé a nepříjemné situaci, kdy se po něm vyžaduje vlastní rozho-
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dování, zodpovědnost, samostatné řešení problémů, ochota k přiměřenému 
riziku, podnikavost a odvaha hledat lepší řešení daných problémů. Ukazuje 
se, že právě tato dlouhodobě vynucovaná poslušnost a podrobování se poli-
tickému tlaku představuje zábranu pro aktivní postoj k radikálním změnám, 
která naše škola musí realizovat. 

RVP vychází z oficiálního státního dokumentu Bílá kniha, konkretizuje 
společenské požadavky na základní školu tím, že vymezuje základní rámec, 
cíle, obsah a výstupy v oblasti základního vzdělávání. Jak ukazuje V. Spilko-
vá (2004), zejména vytyčuje novou hierarchii cílů vzdělávání, a to v proti-
kladu k dřívějšímu důrazu na rozsah vědomostí a na pamětné osvojování poz-
natků staví na první místo požadavek všestranné kultivace osobnosti, tedy 
nejen získávání poznatků, ale též zvládání metod poznávání, rozvoj myšlen-
kových operací, vybavení žáka soustavou životně důležitých kompetencí, 
osvojování si demokratických a humanitních hodnot, vytváření postojů a 
přesvědčení. Progresivním pedagogům nejsou tyto cíle cizí, protože naše ško-
la se k nim v návaznosti na J. A. Komenského, K. Havlíčka, T. G. Masaryka a 
jiné významné osobnosti vždy otevřeně nebo skrytě hlásila. Novým prvkem 
Bílé knihy a RVP je však požadavek, aby se na realizaci této koncepce 
aktivně podílel každý učitel, aby ji přijal za svou a ve spolupráci s učitelským 
kolektivem ji přeměnil v život, v každodenní skutečnost. 

Při přetváření RVP do školního vzdělávacího programu, v němž se mají 
obecné vzdělávací cíle konkretizovat, přizpůsobit místním podmínkám, kdy 
mají pedagogové převzít značnou odpovědnost za dosažení těchto cílů, kdy 
mají projevit aktivitu, iniciativu a prokázat tvořivost – se ve velké míře 
objevují realizační problémy, bezradnost, ale i nechuť pracovat a myslet no-
vým způsobem. Důvody a příčiny jsou známé, ale jde o to změnit desetiletími 
vytvářený návyk plnit jen shora nařízené směrnice a neprojevovat svůj názor, 
iniciativu a nevybočovat z řady. To je podle našeho názoru hlavní překážka 
při přeměně RVP ve školní vzdělávací program. Na druhé straně je třeba 
konstatovat, že se dosud učitelům málo v tomto směru pomáhalo, poněvadž se 
podcenila houževnatost a retardující síla pozůstatků totalitního období naší 
země, a to nejen u učitelů, nýbrž i ve veřejném životě.   

Naléhavým úkolem je proto tuto omezující bariéru co nejrychleji 
překonat, navázat na nejlepší naše tradice a společným úsilím dohnat 
Evropu. V tisku se objevily kritické připomínky na adresu pedagogických 
fakult, že se v reformě školy málo angažují a že dostatečně nepřispívají 
k orientaci učitelů na řešení aktuálních otázek spojených se zaváděním 
RVP. Na poradě u kulatého stolu SKAV děkan PdF MU, V. Mužík 
vysvětlil (2004), co je v silách a kompetenci fakulty a naznačil cesty k vy-
tvoření lepších podmínek pro přípravu učitelů a k hlubší koordinaci fakult 
se školami při změně stylu výchovně-vzdělávací práce. Poukázal zejména 
na skutečnost, že pedagogické fakulty jako celky nebyly k tvorbě kurikulár-
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ních dokumentů přizvány, což je příčinou nežádoucího časového skluzu 
mezi tvorbou, ověřováním a zaváděním RVP do praxe a změnou koncepce 
vzdělávání učitelů na fakultách.  

Zájemcům o tuto problematiku doporučujeme Učitelské listy 4/2003-04, 
kde je naznačena odpověď na otázku: „Čím pedagogické fakulty podporují 
kurikulární reformu?“ Vedle řady aktivit, které na fakultách k problematice 
RVP běží (ustavení mezioborových rad dle vzdělávacích oblastí RVP, 
analýza oborově didaktických předmětů na fakultách a modernizace jejich 
obsahu, projekty k RVP atp.), jsou zde zmíněny i problémy, které v této 
souvislostí pedagogické fakulty tíží (časový skluz, MŠMT nezpracovalo 
vzdělávací politiku směrem k přípravě učitelů, nedostatečná podpora 
kurikulárního výzkumu, tlak na změny ve struktuře studia učitelství versus 
požadavky kurikulární reformy, nízké finanční koeficienty na učitelské 
obory, koordinace v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, prakticky neprobíhá 
diskuse o přípravě učitelů středních škol atp.). 

I když se Pedagogická fakulta MU v Brně snaží všestranně přispívat 
k realizaci těchto cílů v rámci svého působení, je zajisté možné toto úsilí 
prohloubit i rozšířit. Naznačme aspoň v bodech některé z těchto možností, 
zejména ty, které směřují k překonání obtíží při transformaci RVP v školní 
vzdělávací programy. 

 

Ve všech disciplínách důsledně orientovat studenty na progresivní pojetí 
edukačních aktivit  

RVP přichází s novými výzvami, na které je třeba budoucí učitele připra-
vovat. Jedná se zejména o problematiku projektování kurikula na úrovni ško-
ly, klíčové kompetence a učivo jako prostředek k jejich dosahování, koncipo-
vání obsahu vzdělávání do širších vzdělávacích oblastí a s tím související me-
zioborovost, problematika hodnocení kvality výuky aj. 

 

Seznamovat se průběžně se situací na školách a více s nimi spolupracovat  
Zdá se, že naší fakultě chybí kvalitní kontakt s praxí základních škol, 

zejména takových, které se v reformě více angažují. Pilotními školami, 
které ověřují tvorbu ŠVP dle RVP ZV, jsou ZŠ Horníkova Brno, z blízkého 
okolí potom ZŠ Šlapanice u Brna, ZŠ Morávkova Vyškov a ZŠ Lysice. 
Seznam těchto škol naleznete na: www.vuppraha.cz  
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Zkoumat problematiku spojenou s transformací kurikula a školy, připra-
vovat a realizovat granty, projekty, výzkumné záměry atd.  

Opakovaně se poukazuje na to, že pedagogický výzkum by měl pro-
vázet, reflektovat, vyhodnocovat a korigovat zavádění RVP do praxe 
škol (implementační výzkum). Problém však je v tom, že zavádění RVP 
je počinem tak rozsáhlým, že jeho doprovodný výzkum nemůže být zá-
ležitostí jednotlivců, nýbrž velkého výzkumného týmu. Jisté možnosti se 
v tomto směru na naší fakultě nabízejí v souvislosti s grantem GAČR 
(406/05/0246) Obsahová dimenze kurikula ZŠ, který bude na PdF řešen od 
ledna 2005 pod garancí a koordinací CPV. 

 
Pořádat na fakultě porady a semináře o problematice školské reformy  

Dění kolem RVP je místy provázeno jistým informačním šumem, jak o 
tom tu a tam svědčí např. články v denním tisku. Toto dění je třeba průběž-
né sledovat (v této roli se osvědčila kolegyně Mgr. Kateřina Vlčková 
z KPd), tematizovat na fakultních poradách, vyhodnocovat je a vyvozovat 
z něj důsledky pro práci na úrovni kateder, fakulty i univerzity. Neměl by 
přitom převážit pouze „praktický pohled na věc“, jako univerzitní pracoviš-
tě bychom měli usilovat také o teoretickou reflexi „problému kurikula ZŠ“. 
Je naším záměrem věnovat těmto otázkám další semináře v rámci doktor-
ského studia pedagogiky a oborové didaktiky na PdF MU. V rámci grantu 
Obsahová dimenze kurikula ZŠ se plánuje celostátní seminář s názvem 
Orientace české základní školy (červen 2005). Zájemce žádáme, aby si pro 
seminář připravili vystoupení a příspěvek do sborníku. 

O výsledcích všech důležitých aktivit, zejména výzkumných šetření psát 
do učitelského a odborného tisku zprávy a studie. Prostor se nabízí v Bulle-
tinu CPV, v časopisech Komenský a Pedagogická orientace. Dále ve sbor-
nících ze seminářů a konferencí, které budou k této problematice uspořá-
dány. 
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Obtíže učitelů při tvorbě školního vzdělávacího programu 

Platnost Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání je 
téměř „za dveřmi“ a to z pohledu časového prostoru pro tvorbu školního 
vzdělávacího programu. Školní rok 2007/2008 odstartuje totiž  nový model 
kurikula, nový model výchovy a vzdělávání na našich školách. Vytvořit 
však školní vzdělávací program není příliš jednoduché. O tom se přesvědči-
ly nejen pilotní školy, ale také již  mnoho škol dalších, které se po absolvo-
vání několika vzdělávacích seminářů do tvorby svého vlastního školního 
vzdělávacího programu pustily. 

Z pozice lektorky vzdělávacího semináře zaměřeného na práci s peda-
gogickým sborem při tvoření svého vlastního školního vzdělávacího pro-
gramu  jsem měla jen v tomto roce možnost setkat se s více než tisíci učiteli 
z několika desítek škol. Všechna setkání byla pro mě velmi cenná a oboha-
cující o mnoho zkušeností a vážím si otevřenosti a obrovského úsilí  učite-
lů, které vynaložili při vlastním semináři, ale i úsilí, které vynakládají nadá-
le a plynule v tvorbě školního vzdělávacího programu pokračují. S tvorbou 
je totiž spjato mnoho obtíží, které se většinou objevují na všech školách. 
Někdy ve větším či menším rozsahu, ale to, že se stále vyskytují, pro mě 
znamená se nad nimi zamyslet a pokusit se je pojmenovat. Jejich uvědo-
mění může být impulsem pro hledání cest, jak současným, ale i budoucím 
učitelům pomoci v jejich přípravě pro zvládnutí nelehkého úkolu, kterým je 
spolupodílení se na tvorbě školního vzdělávacího programu. 

Obtíže se týkají mnoha oblastí – zasahují do roviny kompetenční – 
dotýkají se znalostní, dovednostní, ale i postojové vybavenosti učitele, do 
roviny organizační i roviny podmínek nastavených pro tvoření školního 
vzdělávacího programu. Podívejme se na některé z nich. 

 
Postoje učitelů 
Přijetí změny 
• Základem mnoha obtíží jsou postoje učitelů k potřebě změny v oblasti 

výchovy a vzdělávání a tím i k novému modelu kurikulárních dokumen-
tů. Řada učitelů si klade stále otázky: „Proč přijímat nový model? Proč 
měnit něco osvědčeného? Proč, proč, proč…“ Odpovědět na tyto stále 
se opakující otázky se pokusil náměstek VÚP Praha PaedDr. Jan Tupý 
v sedmi poznáních, kterými popisuje, v čem dosavadní vzdělání nevy-
hovuje (časopis Komenský, č. 1/2003). Důvodů, proč měnit současný 
vzdělávací systém, by se našlo samozřejmě více. To ale není významné. 
Podstatné je, zdali naši učitelé – současní, či budoucí (dnešní studenti) 
tuto potřebu změny přijímají a zdali k ní zaujímají kladný postoj. Zdali 
pociťují potřebu změny jako nezbytnou, či jako nutné zlo dané nově pří-
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chozí legislativou. Pozitivní postoj ke změně je totiž základem úspěchu 
při této rozsáhlé koncepční změně ve škole. 

• Přijmout nový model v procesu výchovy a vzdělávání – model  osob-
nostně sociálního rozvoje dítěte a opustit model čistě akademický, 
který soustředil svoji pozornost jen na učivo a opomíjel dětské potence, 
potřeby a možnosti rozvoje dětské osobnosti. Potřebu této změny učitelé 
všeobecně vítají, přijmout ji však do svého nitra, naučit se podle ní 
jednat, přizpůsobit tomu výchovně vzdělávací proces nelze mávnutím 
kouzelného proutku, to vyžaduje nejen určitý čas, ale i potřebné argu-
menty, znalosti, dovednosti a především zpětnou vazbu. S tím rovněž 
úzce souvisí přijetí principu individuálního přístupu k osobnosti dí-
těte a úroveň vybavenosti učitele strategiemi umožňujícími tento prin-
cip ve výuce uplatňovat, a to na základě diagnostiky dítěte. Do popředí 
tedy vystupuje diagnostická role učitele a kvalitní profesní příprava na 
její zvládnutí. 

 
Znalosti a dovednosti učitelů 
• Porozumět filozofii Rámcového vzdělávacího programu základního vzdě-

lávání prostřednictvím důkladného seznámení se s celým programem. 
V prvotním plánu se učitelé zabývají detailně vzdělávací oblastí či oborem, 
který je jim blízký, což je samozřejmě nezbytně nutné. Často však 
opomíjejí „zasadit“ svůj obor do celkového rámce a nahlédnout na něj 
„shora“ s nadhledem, aby se jejich obor stal právě tím významným 
prvkem celé mozaiky školního vzdělávacího programu. S obtížemi někdy 
promítají obecné cíle a klíčové kompetence do svých oborů a oblastí.  

• Vlastní zaměření školy, její vize, od níž se odvíjejí cíle školního vzděláva-
cího programu požadují nároky na koncepční uvažování sboru jako cel-
ku. Učitelé hledají společnou cestu, směr, který většinou cítí, ale obtížně 
stručně a jasně pojmenovávají. 

• Směřování k devíti obecným cílům – předpokládá, že si sbor společně 
definuje a prodiskutuje své  možné cesty, jak k jednotlivým cílům smě-
řovat, a to ve zcela konkrétní rovině – např. jak konkrétně budeme na 
naší škole podněcovat žáky k řešení problémů, tvořivému myšlení a lo-
gickému uvažování, jak konkrétně vedeme žáky k všestranné, účinné a 
otevřené komunikaci. Jak konkrétně umožníme žákům osvojit si strate-
gie učení – to je cíl, o němž zpravidla učitelé vědí nejméně a diskutují  
nejvíce, to je slabé místo učitelů. 

• Utváření a rozvíjení šesti klíčových kompetencí vyžaduje pojmu 
kompetence dobře porozumět a uvědomovat si a rozlišovat rovinu vědo-
mostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. K nejobtížnějším v ka-
tegorii kompetencí patří definování postojů a hodnot, a to na všech 
úrovních (škola, vzdělávací oblasti, obory). 
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• Práce s očekávanými výstupy v jednotlivých obdobích v rámci oborů 
představuje velmi obtížnou fázi v tvorbě školního vzdělávacího programu. 
Vyžaduje porozumění výstupům – zaměření se na jejich pojmenování  
(co to znamená, že žák vyznačí… začlení… rozliší… zprostředkuje… pro-
jevuje…). Jedná se o část školního vzdělávacího programu, která potřebuje 
výbornou didaktickou připravenost učitele. Učitel musí být rovněž scho-
pen provést si analýzu určitého výstupu na konci daného  období, proto-
že nemá pevně stanoveno, co má žák umět na konci každého ročníku. Vý-
stup je tedy třeba přetransformovat na základě svých zkušeností a didaktic-
ké vybavenosti do ročníků v rámci školního vzdělávacího programu. 
K těmto výstupům je pak třeba zvolit obsah – prostředek k jejich  dosaže-
ní. Jde o časově i profesně nejnáročnější část práce na školním vzděláva-
cím programu. 

• Úspěšnost práce na školním vzdělávacím programu souvisí velmi úzce 
s komunikačními dovednostmi členů pedagogického sboru a s úrovní 
týmové práce. Ta se samozřejmě většinou snižuje s velikostí sboru – 
s počtem učitelů. Učitelé jsou mezi sebou zvyklí komunikovat, ale spíše 
se jedná o komunikaci v užší, blízké skupině osob, o dílčí problémy. 
Školní vzdělávací program vyžaduje komunikaci všech mezi sebou, 
vyžaduje rovněž komunikaci a týmovou spolupráci dílčích týmů a hlav-
ně komunikaci související s koncepčními otázkami. Mnoho škol se 
v uplynulém roce i dnes připravuje na školní vzdělávací program přes 
rozvoj týmové spolupráce a komunikace, což vede ke změně klimatu 
školy a otevírá plodnou půdu pro vlastní tvorbu školního vzdělávacího 
programu. 

 
Podmínky pro tvorbu školního vzdělávacího programu 
• Podpora sboru vedením školy a motivace pro účast na tvorbě školní-

ho vzdělávacího programu je jednou z nezbytností úspěchu vlastního 
procesu utváření. Mnohdy však ve škole chybí. Ne zcela všichni vedou-
cí pracovníci jsou o této myšlence dvojstupňového kurikula v této podo-
bě přesvědčeni a dávají to otevřeně najevo. Obtížně pak získávají sbor 
pro spolupráci, či otevřeně předpokládají, že sami školní vzdělávací pro-
gram tvořit nebudou.  

• Obtíže jsou mnohdy dány velikostí sboru. Malé školy a školy málo-
třídní mají sice výhodu ve velmi dobré komunikaci mezi učiteli vzájem-
ně a v týmové spolupráci, na pokrytí všech devíti vzdělávacích oblastí a 
jednotlivých oborů je jich však málo. Musí tak volit priority a strategii, 
jak postupně zvládnout celý školní vzdělávací program. V těchto ško-
lách mnohdy chybí více pedagogů k odborné diskusi nad určeným vzdě-
lávacím oborem. Školy nad 40 pedagogů mívají často problémy opač-
ného charakteru.  
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• Na nedostatek času na zpracovávání, diskusi mezi učiteli, hledání, další 
vzdělávání… si stěžují nejen učitelé, ale i ředitelé škol, kteří jsou stále 
více pod tlakem úkolů souvisejících s řízením školy a administrativní 
činností. Někteří učitelé se věnují mnoha projektům, volnočasovým 
aktivitám s dětmi a dalším činnostem, které souvisejí bezprostředně 
s vlastním vyučováním. Právě tito učitelé mají většinou zájem zodpo-
vědně na školním vzdělávacím programu pracovat. Tvořit školní vzdělá-
vací program po „chvílích odpoledne“ nelze. Koncepční a tvořivá 
činnost vyžaduje, aby se učitelé mohli zastavit, oprostit se od běžných 
starostí, soustředit se, přemýšlet, diskutovat, zkoušet, uvažovat. Vyžadu-
je hlavně určitou dobu zrání myšlenek a jejich uvedení do života. Toto 
obrovské nasazení si zaslouží i tomu odpovídající ocenění a uznání. 

 

Z uvedeného výčtu obtíží, které považuji za zásadní, je zřejmé, že školy 
čeká nelehký úkol. Z vlastní zkušenosti však mohu říci, že pokud školy 
uchopí tvorbu školního vzdělávacího programu jako příležitost vytvořit si 
v rámci jisté pedagoggické autonomie program pro své žáky, rodiče i sebe 
samé, práce se jim postupně daří a mají radost z dosaženého výsledku. 
Naskýtá se zde však jedna zásadní otázka: „Jak dnešním a budoucím 
učitelům v tomto nelehkém úkolu můžeme a umíme pomoci?“ 

Jana Kratochvílová 
 

 
Se schválenou verzí RVP ZV se lze seznámit na webových stránkách 

VÚP: www.vuppraha.cz  
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