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Úvodem 
 

Po tři roky, kdy vychází Bulletin CPV, lze pozorovat jeho kvantitativní i 
kvalitativní růst: v roce 2003 vyšla 2 čísla, v roce 2004 vyšlo 6 čísel, v roce 2005 
vyšlo 9 čísel. Úměrně tomu se zvyšoval i počet stran a autorů, pozitivním jevem 
bylo, že někteří čtenáři na příspěvky reagovali a nechali se vyprovokovat k odpo-
vědím. To je též trvalý zájem redakce – podnítit diskusi, překonat pasivitu a ně-
kdy i pohodlí a zapojit se do řešení cílů, které fakulta sleduje. 

V letošním ročníku se pět čísel zabývalo problematikou oborových didaktik, 
což svědčí o naplňování záměrů věnovat pozornost otázkám vztahujícím se k sle-
dovaným prioritám. V prvním čísle se připomněly výzvy, které přinesla celostát-
ní konference o oborových didaktikách v roce 2004, která znamenala silný im-
puls k oživení těchto aktuálních otázek. V dalších číslech se podněty z konferen-
ce propracovávaly, referovalo se např. o vybraných oborově didaktických časopi-
sech, objevovaly se recenze na některé publikace atd. Výrazně přibylo příspěvků 
od doktorandů, což je zvlášť potěšitelné. Za cenný přínos je možno považovat 
informace o reakcích německých oborových didaktiků na výsledky výzkumů 
PISA, neboť leccos napovídají o podobných problémech u nás. Dále byly uveřej-
něny příspěvky o problematice kurikula a o řešení grantového projektu GA ČR 
Obsahová dimenze kurikula ZŠ. Čtenáře obohatily zprávy o různých konferen-
cích, které se vztahovaly ke sledované problematice, ale též informace o zajíma-
vých sbornících a publikacích.  

Příští, čtvrtý ročník Bulletinu CPV chce pokračovat v nastoupeném kursu, ale 
chtěl by se ještě víc zaměřit na kvalitu příspěvků, aby mohl lépe plnit své poslání. 
Toho se ovšem nedá dosáhnout bez vnímavých čtenářů a ovšem především bez 
obětavých přispěvatelů. Redakce děkuje všem autorům za jejich angažovanost a 
znovu vyzývá fakultní veřejnost k aktivní spolupráci, již chce Bulletin CPV na-
pomáhat. 
 

Josef Maňák a Tomáš Janík 
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Bulletin Centra pedagogického výzkumu 
 

2005/1 (leden) 
 

 
 

Výzvy konference oborových didaktik 
 

Analýza příspěvků, které zazněly na konferenci Oborové didaktiky v pregraduální 
přípravě učitelů, provedená Tomášem Janíkem, přináší řadu zajímavých faktů, ale 
evokuje též mnoho otázek. Potvrzuje se zejména, že problematice oborových didaktik 
se na fakultách věnuje velmi mnoho odborníků, kteří řeší aktuální otázky těchto 
disciplín. Hlavní otázkou ovšem je, zda se toto úsilí dostatečně promítá do přípravy 
budoucích učitelů a nakolik se posléze odráží v efektivitě edukační práce na školách, 
např. při realizaci Rámcového vzdělávacího programu. Nemůže ujít pozornosti, že 
nejvíce příspěvků se zabývá obecnými problémy didaktik, ne vždy však z těchto úvah 
vyplývají konkrétní závěry. Kromě zájmu o didaktiku primární školy nejvíce příspěvků 
se zaměřilo na biologii, cizí jazyky, matematiku, zeměpis, technickou výchovu a též na 
didaktiku e-learningu. Nejsou humanitní obory v defenzívě? 

Právem lze očekávat, že nejvíce byli na konferenci zastoupeni pracovníci z naší 
fakulty – celkem 52. Je to nesporně úctyhodné číslo, avšak profiluje tato značná 
duševní kapacita také výrazně naší fakultu? Potěšitelné je, že značnou část aktivních 
účastníků představují doktorandi, kteří tak prokazují svou kompetenci i vědeckou 
úroveň. Vynořuje se ovšem další otázka: Mají doktorandi na katedrách vždy 
patřičnou podporu, pomoc a vedení ze strany vedoucích a školitelů? Všimněme si 
ještě aspoň metodologických problémů, které analýza odhalila. Neměly by se 
v tomto směru aktivity oborových didaktiků prohloubit a znáročnit, aby se už 
konečně oborové didaktiky považovaly odbornou veřejností za plně hodnotné 
vědecké disciplíny a mohly se ve všech směrech náležitě rozvíjet – např. 
v profesním růstu oborových didaktiků? 

Jak je zřejmé, konference nastolila závažnou problematiku, kterou je nezbytné dále 
rozvíjet. Proto nesmíme připustit, aby tyto podněty zapadly nebo byly zasunuty 
denními provozními záležitostmi. Mimo jiné se potvrdilo, že oboroví didaktikové se 
mohou důrazněji vyslovovat k práci fakulty, školy i k teoretickým otázkám pedagogic-
kých oborů, že by se však měli také více realizovat v publikacích a ve výzkumné oblas-
ti. Příležitostí je dnes už dost – i na fakultě probíhá řada projektů, grantů a výzkumných 
záměrů, na nichž by měli výrazněji participovat. Iniciativa, kterou naše fakulta na 
podporu rozvoje oborových didaktik projevila a na konferenci dobře prezentovala, 
zřejmě našla v našich řadách mnoho nadějných spolupracovníků. Myslím, že nelze 
nepokračovat.  

Josef Maňák  
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Oborové didaktiky v pregraduální přípravě učitelů: analýza příspěvků z konference1

 

1. Kontext analýzy 
 

Brněnská konference Oborové didaktiky v pregraduální přípravě učitelů (13. a 
14. září 2004) byla charakteristická tím, že usilovala o mezioborové setkání předsta-
vitelů didaktik různých oborů, které se pěstují na fakultách připravujících učitele. 
Její tématický záběr byl velice široký, čehož dokladem je i CD-ROM sborník (Janík, 
Mužík, Šimoník, 2004). Věříme, že čtenář mezi 127 příspěvky vyhledá a prostuduje 
ty, které se týkají jeho oboru; je však pravděpodobné, že ostatní příspěvky patrně ne-
chá bez povšimnutí, a to je škoda, neboť tak nedojde k cenné mezioborové inspiraci, 
která byla deklarována jako jeden z cílů této konference. 

Záměrem našeho příspěvku je vydat se napříč jednotlivými příspěvky a podat 
„komprimovaný“ obraz o tom, co na konferenci odeznělo. Budeme přitom postu-
povat v následujících krocích: nabídneme jmenovitý přehled o účastnících konfe-
rence a jejich pracovištích (kap. 1), představíme předmět a postup analýzy a sez-
námíme s jejími výsledky (kap. 2), pokusíme se formulovat některé závěrečné 
postřehy (kap. 3). 

Konference se zúčastnilo přes 170 kolegyň a kolegů z různých institucí z Čes-
ké republiky, ze Slovenska a z Rakouska. Nikoliv všichni účastnící vystoupili 
s příspěvkem. Abychom získali adresný přehled o tom, kdo na konferenci vy-
stoupil, předkládáme následující tabulku (tab. 1).  
 

Instituce Příspěvky a jejich autoři2 Počet 
přísp. 

Česká republika 
PdF MU Brno H. Babyrádová; S. Barányová, S, Novák, T. Janík; M. Bartoňová; 

I. Bělohoubková, J. Novotná; J. Beránek; I. Blažková, R. 
Blažková; A. Brychová; B. Fabiánková; H. Filová; Z. Friedmann; 
R. Grenarová; S. Hanušová; J. Havel, V. Krátká; H. Horká; P. 
Chalupa; J. Janás; T. Janík; H. Jedličková, L. Hradilová; B. 
Knopová; J. Kollárová; D. Kráčmar, D. Foltýnová; H. 
Kyloušková; J. Maňák; J. Matyášek; J. Mihola; M. Miková; V. 
Mužík; P. Najvar; V. Navrátil; J. Němec; K. Ondrášková; M. 
Pavlovská; M. Pavlovská, P. Žabková; P. Pecina; B. Rychnovský, 
E. Hofmann; E. Sedláčková; J. Skácelová; H. Stadlerová; S. 
Střelec; H. Svatoňová; O. Šimoník; J. Škrabánková; J. Šťáva; K. 
Štěpánek; V. Švec; P. Váňa; T. Váňová; M. Vaňurová; K. 
Vlčková; J. Zítková; P. Žabková;             

52 

PdF UK Praha M. Černochová; J. Folprechtová; L. Heclová; T. Kočí; J. 
Kosová; J. Kotásek; M. Kubínová; E. Marádová; D. Mudrák; 
H. Mukařovská; J. Slavík; V. Spilková; H. Váňová; V. Ziegler; 

14 

� 
1 Příspěvek T. Janíka z konference Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. 
2 Jednotlivé příspěvky oddělujeme středníkem, spoluautory téhož příspěvku oddělujeme čárkou. 
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PdF OU Ostrava J. Karaffa; H. Šimíčková; V. Vaněk, H. Vaňková; A. Wahla;  4 
PdF JU České Budějovice A. Poláchová; J. Tesař; 2 
PdF UHK Hradec Králové V. Ducháč; J. Rychtera a kol.; 2 
PdF ZČU Plzeň J. Dokoupil, A. Matušková; V. Holeček;  2 
PdF UJEP Ústí nad Labem P. Doulík, J. Škoda; A. Šerberová;  2 
PdF UP Olomouc M. Prášilová; 1 
PdF TU Liberec L. Hrabáková;   1 
FF UK Praha Z. Beneš; V. Čapek; A. Mištinová; J. Šlédrová; 4 
FF MU Brno J. Zounek;  1 
FF Ostrava B. Gracová;  1 
PřF UK Praha K. Blažová; V. Čížková; J. Pavelková; M. Švecová; 4 
PřF OU Ostrava S. Kubicová; M. Solárová; 2 
FHS UP Pardubice M. Píšová, M. Černá; 1 
FTK UP Olomouc K. Frömel; 1 
FSpS MU Brno V. Vilímová, Š. Maleňáková;  1 
MFF UK Praha E. Svoboda;  1 
MZLU Brno N. Pomazalová; 1 
DAMU Praha E. Vyskočilová; 1 
ČZU Praha R. Dytrtová; 1 
LFF Hradec Králové J. Mareš; 1 
FEKT VUT Brno L. Neuwirthová; 1 
FaME UTB Zlín J. Ostravský; 1 
SOU Telč E. Janoušková; 1 
VÚP Praha J. Herink; 1 
Sociologický ústav AV J. Straková; 1 
Slovenská republika 
PdF UMB Banská Bystrica  L. Čellárová; A. Doušková, M. Trnka; M. Gašparová; D. 

Hanesová; B. Kasáčová; B. Kosová; D. Melicharčíková; 
7 

PdF UK Bratislava  M. Bubelíniová; S. Kršjaková; D. Kuracina; A. Wiegerová;  4 
PdF PU Prešov  A. Petrasová, J. Liba; M. Portik;  2 
PdF TU Trnava  M. Špánik; 1 
FiF Bratislava  Š. Švec;  1 
PrF UK Bratislava  M. Droščák, L. Turanová, M. Uherková (Št. šk. inspekci 

Bratislava); L. Turanová;   
2 

PrF UKF Nitra A. Marenčík, A. Sandausová; A. Sandausová, A. Marenčík; 2 
FHPV PU Prešov  M. Tulenková (2x); 2 
FHV UMB Banská Bystrica  J. Belko;  1 
Štátná šk. inšpekcia Bratislava  M. Uherková; 1 
Rakousko 
Spolková ped. akademie Vídeň  R. Seebauerová; 1 
Celkem  127 
 
Tab. 1: Počet příspěvků z jednotlivých pracovišť 
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Výše uvedená tabulka odráží zastoupení jednotlivých fakult a pracovišť na 
brněnské konferenci. Jak je vidět, oborová didaktika je doménou pedagogic-
kých fakult. Přibližně tři čtvrtiny příspěvků (94) pochází od autorů, kteří půso-
bí na pedagogických fakultách. Zbývající čtvrtina příspěvků pochází od kole-
gů z dalších fakult připravujících učitele. Zastoupení učitelů z terénu (základ-
ní, střední školy) je minimální. 
 
2. Předmět, postup a výsledky analýzy  
 

Jednotlivé příspěvky ožívají ve vystoupení svých autorů. Abychom získali 
přehled o „didaktickém dění“ v České republice, učinili jsme předmětem naší 
analýzy soubor 127 příspěvků, které jsou publikovány na CD-ROM z konference 
Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Téměř všechny z těchto 
příspěvků odezněly v plénu či během jednání v sekcích. Provedená obsahová 
analýza naznačuje odpověď na některé otázky: Jaké obory či předměty jsou 
zastoupeny v konferenčních příspěvcích? K jakým otázkám se tyto příspěvky 
vyjadřují? Jaké výzkumy běží v oborových didaktikách? Pokusu o odpověď na 
výše uvedené otázky je věnována tato kapitola.  

2.1 Jaké obory či předměty jsou zastoupeny? 
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Tab. 2: Zastoupení příspěvků podle oborů 
 

Stejně jako v tab. 2 jsou rozděleny i anotace ve sborníku anotací. Při konfe-
renci jsme přistoupili k mezioborové integraci a spojili jsme některé obory do 
větších celků, jichž bylo celkem osm (viz zprávy předsedajících sekcí na CD-
ROM). Sborník anotací koresponduje – až na malé výjimky – se sborníkem 
příspěvků na CD-ROM. V dalším textu se odvoláváme výhradně na sborník 
příspěvků na CD-ROM. 
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2.2 K jakým otázkám se vyjadřují konferenční příspěvky? 

2.2.1 Hodnocení stavu oborových didaktik 
 

Hodnocení stavu (sebereflexe) didaktik jednotlivých oborů zastoupených na 
konferenci zaznívalo nejen v plenárních příspěvcích, ale také při jednání v sek-
cích. Děkan pořádající fakulty, V. Mužík ve svém úvodním slově kriticky hodno-
til současný stav oborových didaktik na příkladu PdF MU v Brně a položil klíčo-
vou konferenčních otázku, totiž zda je didaktika vnímána jako základ učitelství. 
Připomenul také cíle konference: podpora rozvoje oborových didaktik, meziobo-
rová výměna zkušeností, hodnocení současného stavu oborových didaktik, for-
mulace závěrů a doporučení, případné návrhy na vytvoření pracovních komisí 
pro didaktiky. 

Aktuální problémy oborových didaktik jsou analyzovány v příspěvku 
J. Maňáka, který mj. poukazuje na to, že v oborových didaktikách „dominuje 
orientace na praktickou metodickou práci, která neaspiruje na žádoucí teore-
tické vyústění.“ Pohled na vývoj oborových didaktik v mezinárodním srovnání 
předložil J. Kotásek. Z pohledu Akreditační komise se k otázce oborových 
didaktik vyslovil J. Mareš. Pojetí koncepce a výuky oborových didaktik na 
Slovensku (v kontextu strukturovaného studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ) ins-
pirativně představila B. Kosová. O shrnující analýzu příspěvků z konference 
se pokusil T. Janík. 

Z pohledu didaktik jednotlivých oborů se téměř za každou z oborových di-
daktik objevují příspěvky, které v obecnějším pohledu hodnotí současný stav a 
někdy též nastiňují perspektivy a dynamiku rozvoje příslušné oborové didaktiky. 
Didaktiky cizích jazyků (A. Brychová), didaktika českého jazyka (J. Kosová, 
K. Ondrášková), didaktika dějepisu (Z. Beneš, V. Čapek, A. Šerberová), didakti-
ka tělesné výchovy (K. Frömel), didaktika matematiky (M. Kubínová, R. Blažko-
vá), didaktika fyziky (V. Navrátil), didaktika občanské výchovy (J. Skácelová), 
didaktika biologie (M. Švecová), didaktika geologie (L. Turanová, V. Ziegler), 
didaktika hudební výchovy (B. Knopová, H. Váňová), didaktika zeměpisu 
(A. Wahla), didaktika technické a informační výchovy (M. Černochová, 
Z. Friedmann, D. Mudrák, V. Vaněk a H. Vaňková), didaktika výtvarné výchovy 
(H. Babyrádová, J. Belko), didaktika rodinné výchovy a výchovy ke zdraví (E. 
Marádová), náboženská výchova (D. Hanesová), didaktika prvouky (A. Douško-
vá a M. Trnka), dramatická výchova (J. Karaffa). Některé příspěvky se hlouběji 
zamýšlejí nad možnostmi doktorského studia v rámci oborových didaktik: 
J. Matyášek (přírodopis a environmentální vzdělávání) a V. Navrátil (fyzika).  

Tyto příspěvky podávají obraz o tom, jak dynamický je vývoj oborových 
didaktik, naznačují, s jakými problémy se jejich představitelé potýkají. Nechá-
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vají nahlédnout do procesu konstituování didaktik „nových“ oborů (např. vý-
chova ke zdraví, technická a informační výchova). 

Několik příspěvků ilustruje aktivity zájmových skupin pro oborové 
didaktiky. J. Folprechtová popisuje aktivity v oblasti lingvodidaktiky (celo-
státní semináře k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků). D. Kráčmar 
a D. Foltýnová informují o činnosti Pracovní skupiny pro didaktiku zeměpisu 
na PdF MU v Brně. 
 
2.2.2 Metodologické otázky a problémy oborových didaktik 

 

Uvádějí se metodologické a gnozeologické koncepce, které jsou teoretic-
kým východiskem či zdrojem inspirace pro oborové didaktiky. H. Mukařovs-
ká se zmiňuje o strukturalismus jako o zdroji inspirace pro oborové didaktiky. 
Š. Švec ve svém příspěvku „Oborová didaktika jako studijní a vědní obor“ vě-
nuje pozornost předmětové struktuře a metodologickému paradigmatu didakti-
ky. V. Spilková ilustruje pomocí metafor „transmise“ a „konstrukce“ posun 
akcentů, k němuž v současné době v oborových didaktikách dochází.  

E. Vyskočilová poukazuje na to, že každá koncepce vyučování má ve svém 
základu nějakou teorii učení a v návaznosti na to pojednává o přínosu elemen-
tové teorie, tvarové teorie a vztahové teorie pro oborové didaktiky. S. Střelec 
si klade otázku týkající se výchovného působení výuky. 

Vztah teorie a praxe. Ve spoluautorství J. Rychtery, M. Bílka, A. Slabého 
a M. Turčániho vznikl příspěvek, který si klade o otázku, jak snižovat míru 
disproporcionality mezi empirií a teorií v pregraduální přípravě učitelů. J. Sla-
vík vidí prostředník mezi teorií a praxí v profesionální reflexi a interpretaci 
výuky. V. Vilímová a Š. Maleňáková se věnují rozboru didaktiky tělesné vý-
chovy z pohledu teoretické a praktické přípravy studentů FSpS MU.  
 
2.2.3 Oborové didaktiky ve vzdělávání učitelů  

 

Značná pozornost byla v příspěvcích věnována také analýze vztahů oboro-
vých didaktik a dalších disciplín ve vzdělávání učitelů. Přinášejí odpověď na 
otázku, jaké místo zaujímají oborové didaktiky v celkové struktuře uči-
telského vzdělávání. Zamýšlejí se nad pozicí, funkcí, pojetím a dotací výuky 
oborových didaktik. M. Bartoňová naznačuje, jaké místo zaujímá didaktika a 
metodika v přípravě budoucích speciálních pedagogů. S. Hanušová popisuje 
zařazení didaktiky angličtiny ve studijních programech realizovaných kated-
rou anglického jazyka a literatury na PdF MU v Brně. M. Kubínová se ve 
svém příspěvku zamýšlí nad postavením didaktiky matematiky ve strukturova-
ném studiu učitelství matematiky na PdF UK v Praze. O kontextech pedago-
gické diagnostiky a didaktiky v přípravě učitelů pojednává B. Kasáčová. Přís-
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pěvek B. Kosové seznamuje s postavením oborových didaktik ve strukturova-
ném studiu učitelství na Slovensku. Analytickou studii věnovanou možnostem 
koordinace mezi obecnou a předmětovými didaktikami předkládá M. Portík. 
O pozici didaktiky primární školy v rámci vysokoškolského vzdělávání učitelů 
(v Rakousku) pojednává příspěvek R. Seebauerové. Problematikou koordinace 
výuky pedagogických disciplín s výukou odborných předmětů se zabývá M. 
Špánik. Rozsah, obsah a strukturu výuky didaktiky fyziky na MFF UK v sou-
vislosti s předmětem Pedagogika popisuje E. Svoboda. A. Wiegerová předsta-
vuje koncepci didaktik přírodovědných předmětů ve studijním programu kre-
ditového studia na PdF UK v Bratislavě. 

Řada příspěvků popisovala realizaci oborových didaktik na jednotlivých 
fakultách, tj. odpovídala na otázku „jak se dělá“ oborová didaktika. Jak vy-
plývá z těchto příspěvků, na fakultách připravujících učitele je tato problema-
tika velmi aktuální zejména v souvislosti s přechodem na strukturované stu-
dium učitelství. Příspěvky přinášejí konkrétní zkušenosti, ukázky a příklady, 
se kterými stojí za to se seznámit. A. Brychová se ve svém příspěvku vyslovu-
je mj. také k postavení didaktiky cizího jazyka ve studijním programu Učitel-
ství německého jazyka pro první i druhý stupeň ZŠ na PdF MU v Brně. Pojetí 
a obsah kurzu Didaktika poznávání sociálních reálií na PdF UK v Bratislavě 
představuje M. Bubelíniová. O inovačních trendech didaktiky technické vý-
chovy na PF UMB v Banskej Bystrici píše L. Čellárová. Realizaci předmětu 
Didaktika informační výchovy v přípravě učitelů na PdF UK v Praze popisuje 
M. Černochová. O vývoji, současném stavu a perspektivách didaktiky vlasti-
vědy ve studiu učitelství na PF UMB v Banskej Bystrici pojednává příspěvek 
M. Gašparové. J. Havel a V. Krátká představují v souvislosti s inovacemi 
v didaktice prvopočátečního čtení a psaní koncepci nového předmětu Rozvoj 
čtenářské gramotnosti. Změny v pojetí oborové didaktiky na katedře fran-
couzského jazyka a literatury na PdF MU v Brně rozebírá H. Kyloušková. M. 
Solárová ve svém příspěvku popisuje, jak jsou na katedře chemie PřF OU 
v Ostravě připravováni studenti učitelství k projektové výuce chemie. S. 
Kršjaková nabízí informaci o didaktice tělesné výchovy ve studijních pro-
gramech kreditového studia na PdF UK v Bratislavě. D. Kuracina seznamuje 
s obsahovou náplní předmětu Environmentálna výchova v škole, který je zařa-
zen do studijního plánu oboru přírodopis na PdF UK v Bratislavě. D. Měli-
charčíková popisuje realizaci přírodovědného vzdělávání v pregraduálním 
učitelském studiu na PF UMB v Banském Bystrici. A. Petrasová spolu s J. 
Libou představují koncepci protipředsudkové výchovy ve struktuře přípravy 
budoucích učitelů. Didaktiku matematiky z pohledu absolventa učitelského 
vzdělávání hodnotí I. Blažková. J. Tesař seznamuje se současným stavem 
didaktiky fyziky na PF JU.  
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Řeší se otázka vztahu oborové didaktiky a obecné didaktiky, otázka oboro-
vé didaktiky a mateřské disciplíny (oboru). O vztahu obecné a oborové di-
daktiky uvažují s využitím konkrétních ukázek z didaktiky matematiky I. 
Bělohoubková a J. Novotná. M. Píšová spolu s M. Černou pojednávají na zá-
kladě reflexe vlastní profesní dráhy o dilematech oborového didaktika.  

Otázka integračních tendencí v učitelské přípravě a s tím souvisejících 
mezipředmětových vazeb. Z metodologického hlediska je dalším významným 
problémem otázka integrace (poznatků) různých vědních disciplín. O inte-
grační úloze geografie v současné škole ve svém příspěvku pojednávají J. Do-
koupil a A. Matoušková. O didaktice studijního předmětu Integrovaný vědní 
základ (na PdF MU v Brně) informuje příspěvek B. Fabiánkové. Dalším 
příspěvkem k integraci pedagogické přípravy učitelů primární školy je text H. 
Filové, který řeší otázku, jakou propedeutiku potřebuje didaktika v pregra-
duální přípravě učitelů. Návrh inovace obsahově i organizačně koordinované 
přípravy učitelů přírodovědných předmětů předkládá ve svém příspěvku J. 
Janás. 

Několik příspěvků bylo věnováno též vztahu oborové didaktiky a pedago-
gické praxe. K. Blažová hodnotila pedagogické praxe na UK PřF. M. Miková si 
položila otázku, jak využít videozáznamu  k tomu, aby sloužil jako spojovník pe-
dagogické praxe a výuky oborových didaktik. O. Šimoník se zamýšlel nad rolí 
oborových didaktiků při praktické přípravě budoucích učitelů. 
 
2.2.4 Oborové didaktiky a kurikulum 
 

Za klíčovou lze v oborových didaktikách považovat problematiku kurikula. 
Řada příspěvků se vyslovuje k problematice kurikulráních dokumentů. Pří-
spěvek M. Uherkové se zaměřuje na inovace kurikulárních dokumentů příro-
dopisu v ZŠ na Slovensku. M. Tulenková se k této problematice připojuje 
svým příspěvkem věnovaným integraci environmentální výchovy do obsahu 
vzdělávání. K otázce hodnot se v souvislosti s hodnotovým kurikulem ZŠ vy-
slovuje ve svém příspěvku H. Horká. Na novou roli geografického vzdělávání 
v didaktickém systému učiva základní školy poukazuje P. Chalupa. 

V souvislosti s rámcovými vzdělávacími programy se pro oborové didakti-
ky otevírají nové výzvy, s nimiž je spojeno též očekávání, že tuto problemati-
ku vezmou oboroví didaktikové za svou. V současné době aktuální otázka 
Rámcových vzdělávacích programů (RVP) a jejich zavádění do škol je 
reflektována v řadě příspěvků. J. Herink pojednává o pojetí, postavení a pre-
zentaci geografického učiva v rámcových vzdělávacích programech. 
J. Pavelková pojednává o RVP ve vztahu k nadaným žákům, ukazuje, že RVP 
klade důraz na péči o mimořádně nadané žáky (předmětové olympiády). 
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M. Prášilová informuje o projektu PdF UK, který je zaměřen na přípravu 
vysokoškolských učitelů na výuku problematiky školních vzdělávacích pro-
gramů. Z pohledu občanské výchovy se k RVP vyslovuje J. Skácelová, z po-
hledu rodinné výchovy E. Marádová. A. Poláchová ilustruje na předmětu 
Praktické činnosti změny v pregraduální učitelské přípravě vyvolané RVP. 
V souvislosti s přípravou učitelů výtvarné výchovy primární školy a RVP uva-
žuje H. Stadlerová. Příspěvek H. Šimíčkové se zabývá úlohou učitele při 
vytváření postojů a vztahů dětí k předmětům vyučovaným v oblasti Člověk a 
jeho svět. 

S problematikou kurikula souvisí i problematika učebnic a učebních 
materiálů, která se i na brněnské konferenci těšila svému zájmu. Dokladem 
toho jsou příspěvky J. Ostravského (evaluace internetových skript z matema-
tiky na FaME UTB ve Zlíně) a E. Janouškové (návaznost učiva zeměpisu). 
Dílčím způsobem se k této problematice vyslovují i příspěvky J. Folprechtové 
a A. Mištinové (učebnice cizích jazyků). A. Sandanusová ve spoluautorství 
s A. Marenčíkem představuje a hodnotí 14 pracovních listů pro vyučování 
biologie. 
 
3.2.5 Konkrétní didaktické aplikace jako doména oborových didaktik 

 

Jaký je akční rádius didaktik jednotlivých oborů, můžeme posoudit mj. 
také podle toho, jaké konkrétní didaktické aplikace se v nich realizují. Něk-
teré příspěvky nás seznamují s inovačními tendencemi v oborových didakti-
kách, jiné nabízejí ukázky „dobré praxe“, jak v didaktice využívat např. určité 
principy, postupy, metody, formy práce, jak didakticky pracovat s určitým 
učivem atd. 

J. Beránek předkládá několik námětů, jak využít historii matematiky jako 
motivačního faktoru při vyučování matematice na základní a střední škole. R. 
Grenarová nabízí metodické postupy, didaktické hry, pomůcky a techniky 
k nácviku čtení v počátečním vyučování ruštině na ZŠ. L. Heclová nastiňuje 
možnosti využití webových stránek v didaktice českého jazyka jako prostřed-
ku spolupráce mezi studenty učitelství a učiteli v praxi. Názornou ukázku (na 
učivu z kinematiky), jak lze zdůraznit mezipředmětový aspekt v přípravě uči-
telů přírodovědných předmětů, nabízí J. Janás. H. Jedličková spolu s L. Hradi-
lovou seznamují se svými zkušenostmi z provozování integrovaného pracoviš-
tě. O roli geologické exkurse, vycházky a cvičení v přírodě pojednává T. Kočí. 
J. Kollárová na konkrétním příkladu ukazuje, jak lze pracovat s textem za 
využití principů kritického myšlení (RWCT) v hodinách cizího jazyka. Roli 
dějepisných exkurzí věnuje pozornost J. Mihola. A. Marenčík spolu s A. San-
danusovou uvádějí konkrétní postup při vyučování tématu fotosyntéza. 
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L. Neuwirthová se zamýšlí nad problematikou jazyka pro profesní účely a nad 
jeho zařazením do didaktického systému. M. Pavlovská a P. Žabková ve svém 
příspěvku přibližují úryvek ze školní didaktické hry J. A. Komenského. 
Příspěvek P. Peciny je věnován problematice vyučovacích metod a postupů 
tvořivého učitele fyziky. N. Pomazalová píše o paradigmatu vzdělávání jako 
paradigmatu řízení. B. Rychnovský spolu s E. Hofmannem popisují program a 
náplň integrovaného terénního cvičení z pohledu vybraných dvouoborových 
studijních programů. E. Sedláčková pojednává o možnostech využití aktivizu-
jících metod v cizím jazyce (ruštině). V souvislosti s geografickým vzdělává-
ním a geografickou gramotností pojednává H. Svatoňová o potenciálu geogra-
fických informačních systémů ve škole. J. Šlédrová ve svém příspěvku sezna-
muje s dialogickým jednáním I. Vyskočila a zamýšlí se nad jeho využitím 
v didaktice. J. Šťáva píše o problematice osvojování manažerských dovedností 
budoucího učitele. Otázkou využití hraného historického filmu ve výuce děje-
pisu se zabývá K. Štěpánek. V. Švec pojednává o gradaci pedagogických situ-
ací jako o nástroji, který podporuje rozvoj pedagogické kondice studenta uči-
telství. Nad problematikou literární komunikace v primární škole se z didak-
tického hlediska zaměřuje J. Zítková. Dva pohledy na dramatickou výchovu 
nabízí ve svém příspěvku P. Žabková. 

Jako jedna z aktuálních didaktických aplikací je vnímán i e-learning. Příspě-
vek J. Němce se zamýšlí nad novými didaktickými prostředky, které poskytují 
multimediální programy a výukové systémy a klade si otázku, jak naplňovat 
klasické didaktické principy v novém světle počítačových programů. P. Váňa ve 
svém příspěvku představuje elektronicky zpracované kurzy německé literatury. 
Nad potenciály a limity e-learningu v učitelském studiu poukazuje T. Váňová. 
Pro J. Zounka představuje e-learningová podpora výuky možnou cestu rozvoje 
pregraduálního studia učitelství.  

2.5 Jaké výzkumy běží v oborových didaktikách? 

Oborová specifičnost je důvodem existence pestrého výzkumného záběru, 
který ve svém souhrnu oborové didaktiky zaštiťují. V oborových didaktikách 
běží více či méně rozsáhlé výzkumné programy. Některé konferenční příspěv-
ky o nich referují nebo z nich vycházejí.  

Časté jsou evaluační výzkumy, jejichž cílem je zjišťování vědomostí, 
dovedností, postojů žáků v různých předmětových oblastech, dále např. učeb-
ních materiálů, tj. učebnic (E. Janoušková), skript (J. Ostravský), pracovních 
listů (A. Sandanusová a A. Marenčík). J. Straková se vyslovuje k evaluaci 
matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti a dovednosti řešit problé-
mové úlohy v mezinárodních šetřeních. Poměrně živo je v didaktice biologie. 
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V. Čížková seznamuje ve svém příspěvku s komplexní evaluací výuky biologie. 
M. Droščák, L. Turanová a M. Uherková prezentují výsledky zkoumání úrovně 
vědomostí z geologie u žáků základních škol a gymnázií na Slovensku. V. 
Ducháč prezentuje výsledky zkoumání dovedností uchazečů o studium učitelství 
biologie na PdF UHK poznat některé druhy našich motýlů a orientovat se 
v systému hmyzu. D. Melicharčíková si položila otázku, jaký je vliv typu absol-
vované střední školy na úroveň přírodovědných vědomostí  uchazečů o studium 
učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PF UMB v Banské Bystrici. R. Dytrtová analyzuje 
přípravu budoucích učitelů odborných předmětů na vyučování z hlediska en-
vironmentální výchovy. S. Kubicová prezentuje současný stav a perspektivy 
výzkumné práce v didaktice biologie na PřF OU v Ostravě. 

Výzkumná sonda vztahující se k přiměřenosti mapového vyobrazení věku 
žáků představuje S. Barányová, S. Novák a T. Janík. V. Holeček zkoumal vliv 
přednášky a semináře na utváření pojmu temperament. P. Najvar seznamuje s 
předběžnými výsledky výzkumného šetření, kdy zkoumal souvislost mezi 
přítomností rané výuky cizího jazyk a úspěšností u přijímací zkoušky v studiu 
učitelství angličtiny na PdF MU v Brně. M. Pavlovská ve svém příspěvku 
přináší závěry výzkumu učitelova pojetí výuky. M. Vaňurová zkoumala oblí-
benost vyučovacího předmětu matematika u žáků výběrových a běžných tříd. 
Výsledky výzkumu efektivity nepřímých strategií při učení cizímu jazyku 
představuje K. Vlčková. 

E. Vyskočilová ve svém příspěvku formuluje stanovisko, že poté, co jsme 
se přesvědčili, že k vhodnějším didaktickým koncepcím patří ty, které „vyšly 
ze spolupráce odborných kateder s psychologií a pedagogikou“, lze ve 
výzkumu navázat na to, co u nás bylo vykonáno v 60. letech minulého století. 
„Tehdy se podařilo vytvořit tým, ve kterém byl zastoupen obor matematiky 
např. Františkem Kuřinou, obor chemie Radimem Paloušem, Eduardem 
Pachmanem, fyziky Jitkou Fenclovou, obor pedagogiky Jaromírem Kopeckým 
a Jiřím Kotáskem. Iniciátorem této spolupráce byl pedagogický psycholog 
František Jiránek.“ 

Zpětnou vazbu pro všechny, kdo se oborovými didaktikami zabývají, 
přináší příspěvek P. Doulíka a J. Škody, který seznamuje s výsledky výzkumu 
postojů oborových didaktiků PF UJEP k obecné didaktice. Podobnou funkci 
plní příspěvek J. Škrabánkové, který seznamuje s výsledky dotazníkového 
šetření zaměřeného na zjišťování názorů absolventů učitelství chemie na 
způsob jejich pregraduální přípravy. Názory slovenských učitelů na zařazení 
environmentální výchovy do obsahu vzdělávání zjišťovala M. Tulenková. 

Položíme-li si závěrem této kapitoly otázku, o jakých výzkumech referují, 
nebo na jaké výzkumy se odkazují představitelé jednotlivých oborových di-
daktik, lze odpovědět takto:  
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• matematické a přírodovědné vzdělávání – výzkumy TIMSS 
(viz J. Straková); 

• matematická, čtenářská a přírodovědná gramotnost – výzkumy PISA 
(viz J. Straková, J. Havel a V. Krátká) 

• občanská výchova – Mezinárodní výzkum výchovy k občanství 
(viz L. Hrabáková); 

• školní dějepis a jeho role při utváření historického vědomí 
(viz B. Gracová). 

 
3. Závěry 

 

Jsme si vědomi toho, že výše předložená analýza konferenčních příspěvků 
má pouze deskriptivní a sumarizační charakter. Pokusme se nyní formulovat 
několik poznámek či postřehů obecnější povahy, ke kterým jsme dospěli ces-
tou indukce při práci s těmito příspěvky.  

 

• Tematický záběr konference byl příliš široký. Jako oprávněná se ukázala 
obava vyjádřená v posudku J. Semráda na tento sborník, „zda je 
v omezeném časovém prostoru konference možné řešit tak širokou 
problematiku, která se v příspěvcích otevírá“. Sborník z brněnské 
konference lze chápat jako inventarizaci problémů a otázek oborových 
didaktik, která však není reprezentativní, protože ne všechny obory zde 
byly odpovídajícím způsobem zastoupeny. 

• Objevuje se řada příspěvků, jejichž vazba k tematickému zaměření 
konference je volnější. Zkušenosti z přípravy konference a z navazující 
redakční práce na sborníku ukazují, že nezanedbatelné množství účastníků 
nerespektovalo cíl a tematické zaměření konference. 

• Poté, co jsem se důkladně seznámil s obsahem jednotlivých příspěvků, se 
nemohu ubránit dojmu, že za oborovou didaktiku se vydává „kde co“. 
Zdá se, že chybí představa a konsensus o tom, co je a není oborová 
didaktika. 

• Je pochopitelné, že v příspěvcích za jednotlivé oborové didaktiky autoři 
argumentují ve prospěch svého oboru, např. následujícím způsobem: 
„Nic více není v dnešní škole tak podceňováno, jako výuka geologie“ 
(V. Ziegler). Kdo však posoudí místo, funkci a tím např. i časovou 
dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci kurikula ZŠ? Je 
možné toto kurikulum do nekonečna obohacovat o nové obsahy úspěšně se 
rozvíjejících vědních oborů? 
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• Dosud malá pozornost je věnována mezioborové inspiraci oborových 
didaktik (tj. jak se mohou jednotlivé oborové didaktiky navzájem inspirovat, co 
se mohou kde přiučit). 

• Málokdy je kladena otázka, do jaké míry jsou si oborové didaktiky vědomy 
svých doménově specifických problémů. Stejně tak zřídka je kladena 
otázka, zda mají oborové didaktiky svoji specifickou metodologii, jíž se 
odlišují od jiných oborů. 

• Didaktický výzkum je v některých oborech rozvíjen více, v jiných méně. 
Významné jsou zejména mezinárodně srovnávací výzkumy matematické, 
čtenářské a přírodovědné gramotnosti (PISA, TIMSS). Ačkoliv byly tyto 
výzkumy koncipovány předními světovými odborníky a v současné době 
představují to nejlepší v pedagogickém výzkumu, nejsou u nás dosud odpoví-
dajícím způsobem reflektovány. 

• V řadě konferenčních příspěvků je otevírána otázka, jak koncipovat a 
realizovat oborové didaktiky v rámci učitelského vzdělávání. Je někdo 
schopen se tohoto úkolu na celorepublikové úrovni organizačně ujmout? 
Jaké podmínky je k tomu třeba vytvořit? Rady? Komise? Pro všechny 
oborové didaktiky? Mezioborově? Oborově? Předmětově? Zdůrazňovat 
aspekt oboru (obory) nebo aspekt školy (vyučovací předměty)?  

• Oborové didaktiky jsou doménou pedagogických fakult (3/4 příspěvků 
pochází od autorů z pedagogických fakult) a určitou roli hrají také na 
dalších fakultách připravujících učitele. 

• V příspěvcích z konference výrazně převažují příspěvky z oblasti teorie, 
praxe a výzkumu učitelského vzdělávání, podstatně méně je přípěvků, 
které by se přímo vztahovaly k tématům školní (oborové) didaktiky 
(učitel-žák-učivo v podmínkách školního vzdělávání). 

• Zastoupení učitelů z terénu (praxe základních a středních škol) bylo na 
konferenci téměř nulové, což je podle našeho názoru dalším dokladem 
skutečnosti, že dialog mezi fakultami připravujícími učitele a 
základními a středními školami, kde absolventi těchto fakult nacházejí 
své uplatnění, se prakticky nekoná. 
Pokud by mi v tuto chvíli byla položena otázka, zda se na základě provedené 

analýzy domnívám, že oborové didaktiky jsou klinickými disciplínami budovanými 
na základě reflexe pedagogické praxe základních a středních škol, odpověděl bych 
záporně. Soudě z konferenčních příspěvků, zdá se, že oborové didaktiky nejsou 
klinickými disciplínami, neboť – až na výjimky – se o praxi základních a středních 
škol ani neopírají, ani z ní nevycházejí, ani do ní nesměřují. Řeší si své vlastní 
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„vysokoškolské problémy“ a jakoby se vydávaly na cestu, která je vzdaluje od 
školského terénu, od učitelů a od žáků. Tento dojem nás vybízí k tomu, abychom 
příští konferenci o oborových didaktikách (Brno, 2006) uspořádali za větší účasti 
učitelů z praxe a s přesnějším tematickým zadáním.  
 

Literatura: 
JANÍK, T.; MUŽÍK, V.; ŠIMONÍK, O. Oborové didaktiky v pregraduální 
přípravě učitelů [CD-ROM]. Brno : MU, 2004. 

 

Tomáš Janík 
 

 

Závěry ze sekcí konference oborových didaktik 
 

Následují závěry z jednání jednotlivých sekcí konference, které zformulo-
vali jejich předsedající. 
 

Sekce 1A – Vybrané otázky didaktik 
 

1. Doporučení vztahující se k obecné didaktice a oborovým didaktikám 
v učitelském studiu 
 

• Vymezit hranice obecné didaktiky a oborových didaktik. Určit návaznost 
obecné didaktiky, pedagogické psychologie  a oborových didaktik.  Při tom 
vycházet z otázek typu: Musí obecná didaktika předcházet oborovým 
didaktikám? Jak zajistit u studentů postupný přechod od konkrétních 
zkušeností, prožitků cestou sebereflexe a teoretické reflexe k pojmům? Jak 
v tomto ohledu změnit koncepci obecné didaktiky? 

• Profesní kompetence chápat spíše jako obsahový rámec studia. Stanovit, 
které kompetence budou vytvářeny především v přípravném vzdělávání 
učitelů a které zejména v jejich dalším vzdělávání.     

• Prostřednictvím pedagogických praxí propojit obecnou didaktiku a 
oborové didaktiky.  Uvažovat o delší souvislé pedagogické praxi (inspirace 
– klinický rok: PdF UK Praha, Fakulta humanitních studií Pardubice).   

 
2. Doporučení k rozvoji oborových didaktik jako vědních oborů 
 

• Hledat společný jazyk obecných a oborových didaktiků i odborníků 
vyučujících a rozvíjejících odborné disciplíny v daném oboru. 

• Spolupráci obecných a oborových didaktiků a pedagogických psychologů 
založit zejména na řešení společných vědecko-výzkumných projektů.  

 
Vladimíra Spilková a Vlastimil Švec 
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Sekce 1B – Vybrané otázky didaktik 
 

• Věnovat větší pozornost problematice spolupráce katedry speciální 
pedagogiky s oborovými didaktiky při přípravě budoucích učitelů i učitelů 
z praxe k práci s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami. 

• Posílit aspekty sociální pedagogiky v přípravě budoucích učitelů 
v souvislosti s úkoly multikulturní výchovy. 

• Při konkretizaci oborových kompetencí a specifikaci úrovně jejich osvojení 
je možno vycházet z bohatství materiálů z mezinárodních výzkumů 
dostupných v Ústavu pro informace ve vzdělávání. 

• Bude nutná spolupráce kateder tzv. společného základu s oborovými 
didaktiky při realizaci nového školského zákona a strategie RVP. 

• Zkvalitnit pedagogickou praxi budoucích učitelů ve smyslu posílení jejich 
profesních kompetencí vyplývajících ze závažných kurikulárních změn 
nového školského zákona a zavedení RVP. 

 
Stanislav Střelec a Jan Šťáva 

 
Sekce biologie, geologie a environmentální výchova 

 

Současný stav didaktiky biologie a geologie: je vytvořena pracovní skupina, 
mezifakultní spolupráce (výměnné přednáškové pobyty), intenzivní spoluprá-
ce s VŠ na Slovensku, Rakousku, Slovinsku, tvorba učebních textů pro 
kombinovanou formu vzdělávání. Databáze didaktiků – vytvoření webu. 
Společné aktivity (2001-2004): tři konference, zmapování zařazení oborové 
didaktiky v přípravě učitelů biologie a geologie, pojetí didaktické přípravy 
(viz sborníky). 

 
Milada Švecová 

 
Sekce český jazyk a literatura, cizí jazyky, dramatická výchova 

 
Podsekce českého jazyka a literatury a dramatické výchovy 
 

V sekci český jazyk a literatura a dramatická výchova zaznělo 6 připravených 
příspěvků, po nichž následovala diskuse objasňující doplňující řešenou 
tematiku. V diskusi opakovaně vystoupili všichni přítomní. 
Shodli se na dalším rozvíjení a uplatňování alternativních metod v didaktice 
českého jazyka. Zdůrazňují prosazování komplexního pojetí komunikativní 
výchovy, zvl. uvědomělé naslouchání s dokonalou percepcí textu, formativní 
působení hry a úlohy dialogického jednání. Doporučují i nadále podporu 
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dramatické výchově jako jedné z metod výuky. Pro učitele by bylo přínosné 
absolvování kurzu videotréninku, který by na Masarykově univerzitě mohl být 
uspořádán například v koordinaci mezi fakultami a pod záštitou Masarykovy 
univerzity. Čeká nás další rozpracování oborové didaktiky se zřetelem na RVP 
ZV a RVP pro gymnázia. 
Závěrem: I nadále prosazujeme a zdůrazňujeme význam oborové didaktiky při 
výuce budoucích učitelů, a to v těsné návaznosti na obecnou didaktiku, na 
psychologické disciplíny i v návaznosti na školskou praxi. 
 

 Eva Minářová 
 

Podsekce cizích jazkyů 
 

1. V oblasti výuky didaktiky CJ na fakultách připravujících učitele  
Aktuálně zaměřit úsilí na to, aby didaktika cizích jazyků měla odpovídající a 
funkční zastoupení ve studijních programech strukturovaného magisterského 
studia učitelství cizích jazyků – využít práci na nových studijních programech 
k žádoucí inovaci obsahu i metod DCJ, věnovat pozornost tématům, která 
v dřívějších letech byla opomíjena nebo rozvíjena nedostatečně (alternativní 
metody výuky, využití moderních informačních technologií, projektování 
výuky, tvorba, analýza a hodnocení učebnic a učebních pomůcek aj.), využít 
vlastních zkušenosti z osvojování cizího jazyka – podporovat reflektivní a 
sebereflektivní techniky učebního procesu, formulovat je explicitně a pěstovat 
i v jiných disciplinách než didaktických. 
 
2. V oblasti organizace a realizace oborových pedagogických praxí 
Věnovat více pozornosti spolupráci různých jazykových kateder na 
jednotlivých fakultách připravujících učitele cizích jazyků. 
 
3. V oblasti postgraduálního doktorského studia 
Více podpořit projekty zaměřené na alternativní metody výuky, využití 
moderních informačních technologií, rozvíjení kritického myšlení při práci s 
textem a další dosud spíše zanedbávaná či dokonce podceňovaná témata. 
 
4. V oblasti institucionální 
I nadále rozvíjet odbornou a vědeckou spolupráci mezi různými 
vysokoškolskými pracovišti v České republice; k tomu využít mimo jiné i 
celostátního semináře k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků, který 
je organizovaný katedrou rusistiky a lingvodidaktiky na PedF MU v Praze ve 
spolupráci s Klubem moderních filologů a koná se pravidelně 2x ročně již s 
10letou tradicí. Garanty při založení byli prof. J. Jelínek a doc. J. Hendrich, 
dnes dr. Folprechtová (kat. rusistiky a lingvodidaktiky PdF KU Praha) a doc. 
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Fenclová (kat. FJ PedF KU Praha). Kladně hodnotíme existenci této platformy 
pro výměnu názorů a zkušeností didaktiků a učitelů cizích jazyků a prezentaci 
výsledků výzkumu (vznik z iniciativy brněnské katedry NJL, doc. Janíková). 
Všestranně prohlubovat a rozvíjet odbornou a vědeckou spolupráci se 
zahraničími odborníky. 
 

Věříme, že formulované závěry jsou v souladu s požadavky kladenými na 
kvalitní lingvodidaktickou přípravu učitelů a jejich další vzdělávání. 
 

Alice Brychová a Světlana Hanušová 
 

Sekce fyziky, chemie a matematiky 
 

Výuka: je dostatečná, převažují semináře, laboratoře a cvičení. 
Zpětná vazba: je dobrá, často v rámci DVD. 
Materiální zázemí: dobré, laboratoře jsou průběžně modernizovány. 
Personální situace: Fy + Ch dobrá, Mat. neutěšená (důchodový věk). 
Databáze: Ma + Fy zatím ne, Univerzita HK (Ch) – domovské stránky 
university. 
Společné aktivity: Semináře, Veletrh nápadů, společné publikace. 
Literatura: Ma + Ch – málo, Fy – nová skripta, dobrá. 
Projekty: FRVŠ, Socrates, Tempus apod. Situace dobrá. 
 

Závěry ze sekce: 
• Prosadit mezi „tvrdými odborníky“, že didaktika JE vědou (samozřejmě 

prosadit kvalitními výsledky). 
• Prosadit, aby si tito odborníci byli vědomi toho, že přednášejí pro 

BUDOUCÍ pedagogy. 
• Realizovat společné konference v rámci všech (přírodovědných) 

oborových didaktik. 
• Ve větší míře přizvat členy akreditační komise. 
• Více spolupracovat s obecnými didaktiky (společné semináře). 
• Vypracovat obsahově a metodicky koordinované studijní programy dvojic 

didaktik přírodovědných předmětů a obecné didaktiky. 
• Společně  přednášet  témata pro skupiny studentů obou oborů. Přednášku 

by měl vést  ten didaktik, který se uvedenou dílčí problematikou zabývá. 
• Semináře k přednesené společné problematice by vedli didaktici obou 

oborů. Konkrétní příklady k tématům by byly voleny z obou předmětů, aby 
byl zdůrazněn mezipředmětový aspekt. 

 

Prosba, nejvýše doporučení (navrhují pouze někteří učitelé kat. fyziky PdF MU): 
• Definovat požadavky na školitele DS z řad učitelů odborných kateder. 
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• Schválit a zveřejnit seznam školitelů DS z řad učitelů odborných kateder 
(aby si studenti mohli vybrat učitele a téma a sestavit plán studia). 

 

P.S.: Poslední dva body jsou pokusem o návrh na usnadnění výběru tématu DS a 
vycházejí z praxe některých jiných oborů DS (např. na PřF MU). Pokud jsou 
v rozporu se zvyklostmi oborové rady DS pedagogiky, není třeba je brát v úvahu.  
 

Vladislav Navrátil, Marie Kubínová, Růžena Blažková 
 

Sekce geografie a historie  
 

Podsekce geografie 
V sekci geografie/historie bylo předneseno 9 referátů, k nimž se rozvinula bohatá 
diskuse. Pozornost byla věnována především obsahu kurikulární reformy a nově 
se připravujícím v geografii školním dokumentům, které se týkají zeměpisu. Na 
základě kvalitativních změn bude třeba věnovat pozornost i obsahu vzdělávání 
budoucích učitelů zeměpisu, aby do pedagogické praxe přicházeli absolventi, 
kteří by na požadované úrovni byli schopni pracovat podle zaváděného RVP. 
Specifika přípravy budoucích učitelů zeměpisu vycházejí z osobitých zvláštností 
samostatného oboru geografie. Na rozdíl od ostatních věd o Zemi je obecně 
možno považovat geografii jednak jako soustavu dílčích geografických disciplín 
a jednak jako celistvou, jednotnou vědu. Specifikem je, že integruje poznatky 
společenských a přírodních věd a navíc stále více i věd technických a rozvíjí se 
na jejich styku. V závislosti na vývoji vědního oboru je třeba měnit obsah 
programu přípravy budoucích učitelů, protože je velký rozdíl mezi obsahem 
zeměpisného učiva (jako didaktického systému) a obsahem vědního oboru. Na 
styku a při transformaci sehrají dominantní roli právě učitelé. Odpovědnost za 
jejich přípravu mají příslušná pracoviště vysokých škol, jejich technické a 
materiální vybavení a jejich učitelé.  
 

Závěr: Garantovat význam oborových didaktik a jejich postavení v systému 
vzdělávání budoucích učitelů; uspořádat následnou konferenci příbuzných 
didaktických oborů tzv. se integrujících dle RVP. 

 
Petr Chalupa 

 
Podsekce historie 
• Znovu vytvořit institucionální základnu pro rozvoj didaktiky dějepisu. 
• Aby se pracoviště stalo doktorským a posléze habilitačním místem. 
• Aby se vytvořila komunikační síť mezi pracovníky, kteří se věnují 

dějepisu, rozšířily se vzájemné vazby mezi historickou obcí a 
ministerstvem školství. 
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• Jsme si vědomi skutečnosti, že školní dějepis je stále méně výhradním 
majetkem jednoho státu – podléhá vlivu internacionalizace. 

 

Kamil Štěpánek  
 

Sekce didaktika primární školy 
 

V sekci se sešli zástupci PdF MU Brno, OU Ostrava, UK Bratislava, UMB 
Banská Bystrica, PU Prešov, PA Vídeň – především oboroví didaktikové 
prvouky, přírodovědy, vlastivědy, čtení a psaní, výtvarné výchovy, českého 
jazyka a literatury. 
 

Z diskuse vyplynuly tyto závěry: 
• Vztah oborových didaktik a pedagogických a psychologických disciplín je 

považován za stěžejní problém v přípravě učitelů na všech fakultách. 
Oproti dřívějšku jsou oboroví didaktikové ke spolupráci vstřícnější. 

• Ukazuje se, že chybí společný terminologický aparát pro oborovou a 
obecnou didaktiku a další pedagogicko-psychologické disciplíny (dopo-
ručujeme zmapovat současný stav, provést inventuru pojmů, konceptů). 

• V koncepci učitelské přípravy důsledně (nejen v pedagogických a 
psychologických disciplínách, ale i v oborových didaktikách) uplatňovat 
orientaci na dítě (nikoliv jen na učební obsahy). 

• Na fakultách se osvědčuje propedeutika pro didaktické obory (na Slovens-
ku i u nás Epistemologická východiska vyučování) v návaznosti na 
praktickou přípravu. 

• Změnit výukové strategie na fakultě ve prospěch interaktivních forem. 
 

Pro příští období pracovat na podkladech pro panelové diskuse na tato aktuální 
témata: 
• Výzkum dětského poznávání (vyučování a učení) – najít společnou 

platformu pro všechny didaktiky. 
• Hledání možnosti pro integraci oborových didaktik přírodních a 

společenských věd (formulovat základní principy přírodovědného a 
společenskovědního vzdělávání na PdF). 

• Proměny kurikula na 1. stupni ZŠ a příprava učitelů na práci s kurikulem 
(výběr základního učiva, formulace cílů, učebních úloh, způsobů 
hodnocení a využití učiva atd.). 

 
Hana Horká 

 
 

 



 25

Bulletin Centra pedagogického výzkumu 
 

2005/2 (únor) 
 

 
 

K oborovým didaktikám na PdF MU 
 

Lze konstatovat, že se na naší fakultě začíná v přibývající míře rozvíjet 
aktivita oborových didaktik a jejich představitelů. Svědčí o tom jak účast na 
konferencích i seminářích k této problematice, tak i skutečnost, že se zinten-
zivňuje vzájemná spolupráce, a to i s CPV. 
 

Zpráva z pracovního semináře k oborovým didaktikám na PdF MU 
 

Dne 16. 2. 2005 se v odpoledních hodinách na PdF MU v Brně konal for-
mou panelové diskuse pracovní seminář, jenž tematicky navázal na konferenci 
o oborových didaktikách pořádanou v září 2004. Podnět k uspořádání seminá-
ře vyšel z vedení fakulty, jmenovitě od pana děkana doc. V. Mužíka. Na jeho 
organizaci a řízení se podílelo především Centrum pedagogického výzkumu 
(CPV). Seminář moderoval prof. J. Maňák. V centru pozornosti stály tři zá-
kladní okruhy: 
1. Využití podnětů z konference 
2. Spolupráce v oborových didaktikách 
3. Oborové rady doktorských studijních programů v oborových didaktikách 
 

Úvodní slovo patřilo panu děkanovi, doc. V. Mužíkovi. V kritickém duchu se 
nesla jeho připomínka, totiž, že mnozí oboroví didaktici (nebyli tím myšleni 
pouze oboroví didaktici z PdF MU, ale celkově) nevědí, co didaktika vůbec je. 
Tato výtka byla opodstatněná. Při analýze příspěvků, kterou provedl T. Janík, se 
ukázalo, že mnohé příspěvky byly zaměřeny na způsob přípravy studentů, na 
počet hodin věnovaných studentům pro jejich praxi atd. Jádru didaktiky – 
pedagogické komunikaci a interakci se nevěnoval téměř nikdo. Pan děkan upo-
zornil také na to, že nastala doba, kdy musíme kriticky zhodnotit stav oborových 
didaktik na fakultách. Souvisí to především s probíhajícími akreditacemi dvou-
stupňového modelu studia. Připomněl také, že oborové didaktiky musí být zabez-
pečeny habilitací – minimálně jedním docentem, který musí vykazovat práci 
v oboru, tzn. publikovat v oboru (nejen v České republice, ale i v zahraničí), pra-
covat v didaktice (opět nejen u nás, ale i v zahraničí). Možné cesty ke zvýšení 
kvalifikace oborových didaktik se otevírají ve třech směrech: 
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1. Didaktika musí být akceptována oborem, tzn. že sám obor akceptuje svoji 
oborovou didaktiku jako vědní disciplínu. Pan děkan připomenul, že často 
jsou oprávněné výtky oboru, že příspěvky z oborových didaktik nemají 
patřičnou vědeckou úroveň. 

2. Habilitace v pedagogice se zaměřením na příslušný obor. Habilitační práce 
by měla být kromě oboru hluboce opřena o pedagogiku a pedagogickou 
psychologii. Tato cesta je však pouze dočasná. 

3. V České republice se postupně musí vybudovat oborová didaktika jako 
samostatný uznávaný vědní obor, který by měl své doktorské studium i 
možnost habilitačního řízení. V zahraničí tyto možnosti existují, proto, jak 
podotkl pan děkan, mnohdy jezdíme tam. 

 

Z tohoto vystoupení vyplynuly následující otázky: 
1. Jaké je přesné vymezení cíle a obsahu obecné a oborových didaktik, do 

jaké míry nedochází k překrývání? 
2. Vztah mezi obecnou a oborovými didaktikami na naší fakultě – jak a kdo 

bude koordinovat jejich spolupráci, jak zamezíme překrývání obsahu 
obecné a oborových didaktik ve výuce na fakultě? 

3. Rámcově je třeba vymezit kritéria pro posouzení obecné didaktiky a 
jednotlivých oborových didaktik. Kritéria pro posouzení obecné didaktiky 
se týkaly především toho, zda bude do budoucna dostatečně odborně 
zajištěna obecná didaktika. Pan děkan se dále zajímal o situaci obecné 
didaktiky, o to, jaká je perspektiva členů katedry pedagogiky. Co se kritérií 
pro posouzení oborových didaktik týká, v úvahu bude brána především 
spolupráce se zahraničím, příslušné tituly, příslušné výzkumné a jiné práce, 
publikace v odborných didaktických časopisech atd. 

 

Pan děkan dále upozornil, že na základě tohoto kritického zhodnocení by-
chom měli podat v květnu 2005 na zasedání děkanů pedagogických fakult návrh, 
v jakém oboru (didaktiky) se budeme ucházet o doktorské studium, ve spolupráci 
s jakými pracovišti. Rýsují se zde dvě cesty. První možnost je vybudovat dok-
torské studium pouze např. ve fyzice. Druhá možnost, ke které se přiklání pan 
děkan, je koncipovat doktorské studium šíře, a to např. v didaktice přírodních 
věd, která by zahrnovala např. fyziku, chemii, geografii, biologii. Dalším příkla-
dem je doktorské studium v didaktice cizích jazyků, místo doktorského studia 
v didaktice např. pouze německého či jiného jazyka. 

Po úvodním slovu pana děkana vystoupil doc. O. Šimoník. Nejprve reago-
val na již vyslovený bod o vztahu obecné a oborové didaktiky. Poukázal na to, 
že již před čtyřmi lety byl na webové stránky katedry pedagogiky vyvěšen 
obsah předmětu, požadavky pro studenty a studijní literatura k předmětu obec-
ná didaktika. Domníval se, že totéž udělají i ostatní katedry, ale podle jeho 
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zjištění tak učinila pouze katedra fyziky a rodinné výchovy. Zdůraznil, že 
bychom v prvé řadě měli vědět, co kdo dělá. Nabídl možnost kolegům z ji-
ných kateder od podzimního semestru hospitovat na seminářích z obecné 
didaktiky.  

Další hlavní referující – doc. E. Minářová – spatřuje cestu v dotažení a 
konkretizaci návrhů, které zazněly v předešlých referátech. Zajímavá, avšak 
ne nová, byla myšlenka trichotomie. Tedy oborové didaktiky by se neměly 
orientovat jen na mateřský obor, ale měl by vzniknout trojúhelník oborová 
didaktika – obor – obecná didaktika. Vyučující těchto předmětů by měli vzá-
jemně spolupracovat, doplňovat a inspirovat se, ale obsahy předmětů by se ne-
měly překrývat. Poznamenala, že se sice spolupráce předpokládá, ale k tomu, 
aby se uskutečnila, je potřeba ji konkretizovat. Paní docentka zdůraznila také 
význam komunikativní výchovy, která by měla prolínat všemi obory, nejen 
jazykovými.  

Následoval příspěvek paní doc. V. Janíkové. Domnívá se, že k účinné spo-
lupráci je potřeba přesně vymezit role zúčastněných a specifikovat práci, která 
je od nich požadována. Navrhuje, aby se provedla analýza a srovnání sylabů 
předmětů, které se vyučují na naší fakultě. Dále navrhuje schůzku s tvůrci 
doktorského studia pedagogiky se zaměřením na oborové didaktiky. Reagova-
la také na myšlenku vytvářet doktorské studium v didaktice cizích jazyků, kte-
rou ve svém příspěvku vyslovil pan děkan.  

Pan děkan připomněl, že nejde o to, aby byla všechna doktorská studia na 
naší fakultě, ale aby v rámci České republiky bylo každému umožněno studo-
vat jeho obor či didaktiku v doktorském studiu. Ta studia, která by mohla být 
na naší fakultě, je nutné důkladně připravit.  

Dále v panelové diskuzi vystoupil doc. E. Hofmann. Nejprve se vyslovil ke 
vztahu oborových didaktik a obecné didaktiky. Demonstroval to na příkladu 
mezioborové schůzky, které se zúčastnili zástupci kateder chemie, fyziky, bio-
logie a geografie. Oboroví didaktikové kateder se domluvili na jednom semes-
tru mezioborové didaktiky přírodních věd. Pokud chceme dospět k nějakým 
závěrům, je nutné si uvědomit, že to vyžaduje řadu kompromisů. Totéž vidí i 
ve vztahu k obecné a oborové didaktice. Navrhuje proto, aby jeden měsíc, 
resp. 2 nebo 3 semináře, mohli (alespoň v rámci přírodovědných oborů) obo-
roví didaktikové v obecné didaktice cvičit obecné záležitosti, konkrétně např. 
stanovení cílů v obecné rovině. V návaznosti na to by pak oborový didaktik 
mohl se studenty probrat na přednášce učivo na konkrétních příkladech. Tím 
by se učivo zvýraznilo a prohloubilo. Dále se pan docent zaměřil na obsah 
vzdělávání. Konstatoval, že po roce 1989 se obsah geografického vzdělávání 
téměř nezměnil. Z toho vyplývá i jeden z hlavních úkolů oborové didaktiky, a 
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to inovace obsahu vzdělávání. Podotknul, že si mnohdy obory neváží oboro-
vých didaktik a že je proto velmi těžká spolupráce s odbornými disciplínami.  

Přínosem pro panelovou diskusi bylo také vystoupení pana ředitele dr. 
A. Poláka ze ZŠ Křídlovická. Tato škola v současné době připravuje školní vzdě-
lávací program. Zkušenosti z tvorby tohoto programu pana ředitele inspirovaly 
k námětům na přípravu budoucích učitelů. Nutnost kvalitní přípravy budoucích 
učitelů, která by pružně reagovala na aktuální potřeby,  je o to víc naléhavější, 
slyšíme-li, že v posledních dvou letech se na ZŠ Křídlovická obnovilo 40% 
učitelského sboru, z nichž 2/3 jsou začínající učitelé nebo učitelé s krátkou praxí. 
Připomeňme jen, že tito učitelé mají vytvořit školní vzdělávací program, podle 
kterého bude škola pracovat asi 10-15 let. Pan ředitel vidí přípravu budoucích 
učitelů zejména ve třech oblastech. První se týká klíčových kompetencí obecných 
(příprava v obecné didaktice) a oborových (příprava v rámci oborových didak-
tik). Druhá oblast je orientována na týmovou práci. Třetí oblast zahrnuje požada-
vek vybavit budoucí učitele schopností podívat se na svůj obor z nadhledu, tj. i za 
jeho hranice. 

Je škoda, že zmíněné požadavky pro přípravu učitelů jsou jen málo reflekto-
vány akreditační komisí. V této souvislosti pan děkan uvedl, že je potřebné pře-
svědčit akreditační komisi prostřednictvím ministerstva nebo náměstka ministra, 
aby uznali učitelství jako specifikum. Neboť ne každý, kdo ovládá obor a „umí 
mluvit“, může být považován za učitele – experta na učení a vyučování.  

Na závěr hlavních vstupů zazněl příspěvek dr. T. Janíka o využití podnětů 
z konference Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (viz dále). 
Po přednesení hlavních referátů následovala diskuse, ve které zaznělo mnoho 
podnětných návrhů. Prof. J. Maňák vyzval zúčastněné, aby přemýšleli nad slo-
vy doc. J. Janáse, že některé učivo patří již do muzea.  

Paní dr. K. Klímová upozornila na to, že odborná příprava je často považo-
vána za základ a didaktika je chápana pouze jako její doplněk. V přípravě 
učitelů by však měly být vědecké poznatky doplněny didakticky. Dále paní 
doktorka poukázala na to, že je nutné si uvědomit, že vše směřuje k jednomu 
cíli. Totiž že nevychováváme lingvistu, historika, ale učitele českého jazyka, 
učitele dějepisu apod. To znamená, že příprava učitele spojuje složku odbor-
nou i didaktickou a že vztah obecné a oborové didaktiky je tím užší, neboť je 
spojuje jednota daného předmětu. 

Pan dr. I. Martinec se vyslovil ke kurikulární reformě, zejména zdůrazňo-
val roli oborových didaktik při přípravě učitelů na tvorbu školních vzděláva-
cích programů, a to především po stránce obsahové. V opačném případě by 
mohla nastat doba experimentování, která neprospěje ani celkové koncepci 
českého školství. 
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Z panelové diskuze vyplynulo několik závěrů: 
 

1. Spolupráce 
a) Vzájemná výměna požadavků na studenty z obecné didaktiky a oborových 

didaktik a také z psychologie. 
b) Kriticky zhodnotit stav oborových didaktik na katedrách s návrhy na 

zkvalitnění – publikační činnost, habilitační řízení, výzkumy, spolupráce 
aj. Příprava perspektivního plánu. 

c) Pořádat porady příbuzných oborových didaktiků o aktuálních problémech, 
např. tvorba učebnic, recenze. 

 
2. Organizace 
a) Uspořádat pracovní seminář k problematice RVP.  
b) Pořádat dílčí porady, eventuelně konzultace v různém rozsahu o aktuální 

problematice, např. o práci v sekcích, o problémech pedagogické praxe a o 
výsledcích informovat fakultní veřejnost. 

c) Připravit terminologický slovník didaktiky. 
 
3. Informace 
a) Využívat nástěnek také k propagaci práce na katedrách, vyhradit k tomu na 

nástěnkách prostor, např. o publikacích katedry, výzkumech, o řešení 
vědeckých problémů členy katedry apod.  

b) Pravidelně přispívat do univerzitních médií: Universitas, muni.cz, jiné 
materiály.  

c) Využívat interní informační cesty, např. Bulletin CPV, informační letáky 
kateder. 

 
4. Kontakty 
a) Spolupráce oborových didaktiků na všech ostatních fakultách MU 

(iniciativa z naší fakulty). 
b) Spolupráce s oborovými didaktiky v celé ČR, SR i v zahraničí, např. zvát 

je na naše akce. 
c) Iniciovat z naší fakulty přípravu předpokladů pro doktorské studium 

v oborových didaktikách v rámci ČR. 
 

Marcela Miková 
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Využití podnětů konference Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu 
 

Jedním z cílů pracovního semináře (viz výše zpráva M. Mikové) bylo shrnout 
a zhodnotit výsledky konference „Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském 
studiu“. Předložené shrnutí se opírá o analýzu příspěvků publikovaných na CD-
ROM z konference a uvedené citace v textu jsou převzaty z tohoto pramene 
(Janík, Mužík, Šimoník 2004). 
 

1. Ohlédnutí za konferencí 
 

Odborný program konference byl otevřen 13. 9. 2004 úvodním slovem 
děkana PdF MU, V. Mužíka, v němž byly připomenuty cíle konference: pod-
pora rozvoje oborových didaktik, hodnocení jejich současného stavu, mezi-
oborová výměna zkušeností, formulace závěrů a doporučení pro fakulty a 
akreditační komisi, návrhy na vytvoření pracovních komisí pro oborové didak-
tiky. V příspěvku pana děkana byla otevřena otázka: „Je didaktika základem 
učitelství?“, na níž měla konference hledat odpověď, a zároveň bylo zdůvod-
něno, proč byla konference uspořádána: „Aktuální postavení oborových 
didaktik v systému vědních oborů i v obsahu studia učitelství je problémové.“ 

Příspěvek J. Maňáka otevíral a komentoval aktuální otázky oborových di-
daktik, přičemž jednou z nich bylo: „Proč se oborové didaktiky potýkají se 
svým vědeckým statusem? …jednou z příčin je přílišná závislost oborových di-
daktik na poznatkovém obsahu svého mateřského oboru, který nesleduje edukač-
ní cíle. …oborové didaktiky musí najít sílu a odvahu a jít svou vlastní cestou a 
převzít odpovědnost za edukační proces v linii svého působení.“ (J. Maňák). 

J. Kotásek přeložil historicko-srovnávací analýzu vývoje oborových didak-
tik a pokusil se formulovat předmět oborových didaktik: „Předmětem oboro-
vých didaktik je komunikační proces v oboru a jemu odpovídající součást vzdělá-
vání. …těžištěm tohoto procesu je vyučování a učení…“ (J. Kotásek). 

Z pohledu Akreditační komise MŠMT ČR promluvil J. Mareš, který po-
ukázal na následující skutečnosti, týkající se akreditace oborových didaktik:3

• „Změna postoje Akreditační komise v r. 2003; 
• zřizovat jednu oborovou radu pro jeden obor v rámci celé ČR; 
• složení oborové rady: „tvrdí vědci“, oboroví didaktici, pedagogové, 

psychologové; 

� 
3 Odkazy na informace o již akreditovaných programech:  
Didaktika matematiky: http://web.pedf.cuni.cz/kmdm/
Didaktika chemie (informace zatím nejsou k dispozici): http://chemie.pedf.cuni.cz
Specializace v pedagogice, teorie vzdělávání ve fyzice: 
http://www.pef.zcu.cz/pef/kof/cz/st/doktor/DOKTORS4.html  

http://web.pedf.cuni.cz/kmdm/
http://chemie.pedf.cuni.cz/
http://www.pef.zcu.cz/pef/kof/cz/st/doktor/DOKTORS4.html


 31

• akreditaci udělovat společně zpravidla třem fakultám (i z různých vysokých 
škol); 

• musí jít o fakulty, které vykazují kvalitní výsledky v oborové didaktice, 
pedagogice, psychologii; 

• mají smluvně zajištěnu spolupráci s obdobnými pracovišti ve vyspělých 
zemích; 

• dokáží zajistit stáž doktorandů na renomovaném zahraničním pracovišti.“ 
 

O zkušenosti ze Slovenska se s účastníky konference podělila B. Kosová, která 
odkazovala na dokument Akreditační komise SR z 2. 5. 2003: Sústava študijných 
odborov4, kde jsou zařazeny studijní obory Odborové didaktiky, v nichž je možné 
podávat k akreditaci doktorské studijní programy z teorie vyučování kteréhokoliv 
předmětu. 
 
2. Pojetí oborových didaktik  

 

Příspěvky za jednotlivé oborové didaktiky si často kladly otázky týkající se 
jejich současného pojetí. Naznačovaly, jak jsou oborové didaktiky chápány a 
jak je koncipovat. Jakkoliv je mezi řádky konferenčních příspěvků implicitně 
vyjádřeno mnohem více, uvádíme na tomto místě pouze několik explicitních 
vymezení oborových didaktik, které lze doložit. 
• „Oborová didaktika je aplikovanou teoretickou disciplínou, jejíž klíčovou 

prověrkou je funkčnost vůči školní praxi. …ve vzdělávací praxi škol mají 
oborové didaktiky odborný monopol nad výukou, protože zde prakticky 
nemají konkurenci v žádné jiné disciplíně, a to včetně pedagogiky a svého 
mateřského oboru.“ (J. Slavík) 

• „…přesvědčili jsme se, že k vhodnějším didaktickým koncepcím patří ty, 
které vyšly ze spolupráce odborných kateder s pedagogikou a psychologií.“ 
(E. Vyskočilová) 

 

Didaktika matematiky: 
„Vycházíme z procesně orientované didaktiky matematiky, která je zaměřena 
na matematické chování člověka, především na procesy probíhající v jeho 
vědomí. …od předávání hotových poznatků ke způsobům jejich hledání.“ 
(M. Kubínová) 
 

Didaktika českého jazyka: 
„Didaktika českého jazyka je vědecká pedagogická disciplína, která zkoumá a 
popisuje proces vyučování mateřskému jazyku. Tento proces tvoří tři 
elementy: žák, učitel a učební látka.“ (K. Ondrášková) 
� 
4 Dostupné na: http://www.akredkom.sk

http://www.akredkom.sk/
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Didaktika dějepisu: 
„Didaktika dějepisu… přestala být metodikou výuky a stala se disciplínou o 
sociální komunikaci historických informací a jejich interpretací, se speciálním 
zaměřením na školní prostředí. …předmětem je historické vědomí jako součást 
historické kultury.“ (Z. Beneš) 
 

Didaktika geografie/zeměpisu: 
„…je pedagogicko-geografická vědní disciplína, která zkoumá zákonitosti 
vyučovacího procesu v zeměpise. …její specifika vycházejí z osobitých 
zvláštností samotného vědního oboru geografie.“ (P. Chalupa) 
 

Didaktika fyziky: 
„Učitelé katedry didaktiky fyziky (MFF UK) vždycky chápali didaktiku fyziky 
jako disciplínu vyrůstající z oboru fyziky a zohledňující požadavky 
pedagogických, psychologických a dalších věd.“ (E. Svoboda) 
 

Didaktika biologie a geologie: 
„…zvládnutí transformace obsahu biologických disciplín do biologického a 
geologického vzdělávání s využitím nových vědeckých poznatků. …od pojetí 
transmisivního k pojetí konstruktivistickému, spojenému s hledáním a 
objevováním samotnými žáky.“ (M. Švecová) 
 

Didaktika tělesné výchovy: 
„Didaktika tělesné výchovy se spolu s dalšími didaktikami v tělesné kultuře 
vymezuje ve vědeckém oboru kinantropologie jako pedagogická 
kinantropologie. …zkoumá v podmínkách edukačního procesu strukturu, 
průběh, funkci a smysl intencionálních pohybových činností člověka, 
z hlediska jeho rozvoje a kultivace, s cílem objevovat, verifikovat či 
falzifikovat edukační zákonitosti.“ (K. Frömel) 
 

Didaktika hudební výchovy: 
„Didaktika hudební výchovy je chápána jako strukturální součást hudební 
pedagogiky. …zkoumá vztah obsahové a metodické stránky, způsob 
zprostředkování učiva žákovi.“ (H. Váňová) 
 

Didaktika technické a informační výchovy: 
„OD je koordinující a integrující disciplína zaměřená na transformaci 
odborných poznatků do vyučovacího předmětu. V našem případě jde o 
vyučovací předměty technického a informačně technologického směru…“ 
(Z. Friedmann) 
 

Didaktika výchovy ke zdraví: 
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„…se bude zabývat implementací problematiky zdraví nejen do vzdělávacího 
kurikula, ale i do každodenního života školy.“ (E. Marádová) 
 

Po zamyšlení nad výše uvedenými definicemi jsme dospěli k poznatku, že 
vymezení oborových didaktik zdaleka není jednotné. Každá oborová didaktika 
si s sebou přináší jistou specifičnost vyplývající z jí odpovídajícího mateřské-
ho oboru. Ve svém souhrnu se tak v oborových didaktikách otevírá velice ši-
roký a rozmanitý prostor, v němž není snadné se orientovat.  

Jak dokládají některé výše citované definice, dosud převažuje pohled na obo-
rovou didaktiku jako na aplikovanou vědní disciplínu a otázkou zůstává, zda je 
možné hledat v oborových didaktikách prostor také pro základní výzkum. 

Další otázkou je, s jakým úspěchem se oborovým didaktikám daří symetricky 
se rozvíjet na průniku mateřského vědního oboru, pedagogiky a psychologie (srov. 
Maňák 2004a). Dochází k symetrii nebo k asymetrii? Tato otázka se promítá do 
skutečnosti, že oborové didaktiky mohou vystupovat ve třech formách. J. Mareš 
uvádí: „schovány pod pedagogikou; relativně samostatné (HV, VV, Ma); pod 
vědním oborem (kinantropologie).“ 
 
3. Podněty směřující dovnitř oborových didaktik 
 

Jak jsme poukázali již dříve při analýze příspěvků z konference (Janík 2004), 
zdá se, že chybí konsensus o tom, co je a není oborovou didaktikou. Výše citova-
né definice tento postřeh z části dokumentují. Důležité je, že v současné době do-
chází k sebereflexi oborových didaktik, z níž je zřejmé, že se v jednotlivých obo-
rových didaktikách setkáváme s různou mírou rozpracovanosti teorie i aktivit 
směřovaných do praxe. Dalším faktem je, že se koncipují nové oborové didakti-
ky (didaktika zdravotní výchovy, e-didaktika aj.). 

V současné době procházejí oborové didaktiky dynamickým vývojem, kte-
rý je charakteristický novými výzvami pro oborové didaktiky (rámcové vzdě-
lávací programy, zdůraznění kategorie obsahu, potřeba nových učebnic aj.).  

Právě v souvislosti s rámcovými vzdělávacími programy nabývá na vý-
znamnosti kategorie obsahu vzdělávání. Oborové didaktiky by měly v součas-
nosti věnovat zvýšenou pozornost obsahovým otázkám vzdělávání, a to v sou-
vislosti jak s jeho výběrem, tak s jeho didaktickým ztvárňováním v procesech 
vyučování a učení. 

Mají-li se oborové didaktiky etablovat jako vědní disciplíny, je třeba je více 
opírat o výzkumnou činnost, což se neobejde bez rozvíjení jejich metodologie. 
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4. Podněty směřující vně oborových didaktik 
 

Ze systémového pohledu lze nahlížet na oborové didaktiky jako na disciplí-
ny, které se rozprostírají v rozmanité síti vztahů k dalším vědním disciplínám. 
V této vztahové struktuře se zvýrazňují mj. následující otázky: 
 

Vztah oborových didaktik k mateřskému oboru: 
• Jsou oborové didaktiky respektovány oborem? 
• Dochází ke vzájemnému obohacování oborová didaktika ↔ mateřský 

obor? 
 

Vztah oborových didaktik k pedagogice a psychologii: 
• Které pedagogické, psychologické a jiné teorie či koncepty jsou pro 

oborové didaktiky nosné (Bloomova taxonomie, Shulmanova koncepce 
didaktických znalostí obsahu aj.)? 

• Některé oborové didaktiky se koncipují jako psychodidaktiky (zde např. 
matematika). 

• Jak oborové didaktiky zohledňují hledisko učícího se žáka? 
 

Vztah oborových didaktik a praxe (příslušného vyučovacího předmětu na školách):  
• Zajímají se oborové didaktiky o praxi na různých stupních škol? 
• Cítí za ně (spolu)odpovědnost? 
• Jsou schopny praxi reflektovat a rozvíjet? 
 
V analýze konferenčních příspěvků (Janík 2004) jsme konstatovali, že 

jednotlivé příspěvky – až na výjimky – z praxe základních a středních škol ne-
vycházejí, neopírají se o ní, ani do ní nesměřují. 

Směrem k mezioborovosti didaktik se vydávají úvahy řady našich kolegů, zej-
ména z přírodovědných kateder PdF MU. Svědčí o tom také práce oborové komise 
přírodních věd na naší fakultě, která si klade za cíl zařadit mezioborovou didaktiku 
přírodních věd do magisterského studia učitelství a koncipovat doktorské studium 
didaktiky přírodních věd. J. Trna si v této souvislosti klade otázku, zda nastává éra 
mezioborových didaktik? Navazuje tak na aktivity J. Janáse a dalších v oblasti 
mezipředmětových vztahů v přírodních vědách. Problematika mezipředmětových 
vztahů a mezioborovosti je současně klíčovou otázkou RVP. 

Naprostá většina konferenčních příspěvků se vztahuje k roli a pozici oboro-
vých didaktik ve vzdělávání učitelů. Inspirativně pojednávají o tom, jak se 
„dělá“ oborová didaktika na fakultách připravujících učitele a věnují pozor-
nost jejich vztahu k praktické přípravě budoucích učitelů. 
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5. Další směřování oborových didaktik aneb obrat k teorii, praxi a výzkumu 
 

Na základě analýz publikací k oborovým didaktikám jsme dospěli k názoru, že 
v oborových didaktikách jsou dnes na místě tři obraty: k teorii, k praxi a k výzkumu. 

Co si představit pod obratem k teorii? J. Maňák uvádí: „V oborových didakti-
kách dominuje orientace na praktickou metodickou práci, která často neaspiruje 
na žádoucí teoretické vyústění.“ Teoretickým vyústěním metodické práce v oboro-
vých didaktikách by mělo být vytváření didaktických teorií na základě reflexe 
praxe. Vytvořit přiléhavou oborově didaktickou teorii současně znamená vytvořit 
praktickou teorii, která může učiteli posloužit jako východisko pro jeho rozhodo-
vání a jednání. Tato teorie bude v pravém slova smyslu oborově didaktickou, 
neboť bude vycházet ze specifiky obsahu daného vyučovacího předmětu. Právě 
kategorie obsahu vzdělávání, bude-li uvědomovanou součástí oborových didaktik, 
umožní přiblížit jejich teorii k praxi v intencích rámcových vzdělávacích progra-
mů. Je zde na místě také poznámka E. Vyskočilové, která poukazuje na to, že 
„každá koncepce vyučování má ve svém základu nějakou teorii učení.“ Máme za 
to, že didaktika se tradičně orientuje převážně na učitele. Domníváme se, že je 
zapotřebí více brát v úvahu hledisko žáka v procesu učení, a tedy učinit v oboro-
vých didaktikách „obrat k dítěti“. 

Co si představit pod obratem k praxi? Uvedli jsme, že konferenční příspěv-
ky – až na výjimky – se o praxi základních a středních škol neopíraly, nevy-
cházely z ní ani do ní nesměřovaly. A právě odsud pramení potřeba obratu 
oborových didaktik k praxi, neboť jde současně o obrat k realitě. Tedy více 
zohledňovat reálné podmínky škol, možnosti učitelů a potenciality žáků. 

Co si představit pod obratem k výzkumu? Za jeden z opěrných bodů rozvo-
je oborových didaktik jako vědních disciplín považujeme (didaktický) vý-
zkum. Aktuálním úkolem by mohlo být:  
• vymezování doménově specifických problémů oborových didaktik a 

hledání metodologie jejich řešení;  
• realizace vlastních empirických výzkumů efektivnosti výuky (what works); 
• realizace evaluačních výzkumů (hodnocení procesů a výsledků 

vzdělávání); 
• více využívat poznatků z mezinárodně srovnávacích studií např. TIMSS, PISA; 
• více rozvíjet kurikulární výzkum. 
 
6. Aktuální úkoly v oborových didaktikách 
 

Jak na konferenci konstatoval J. Kotásek, setkáváme se v době, kdy se dává do 
pohybu „…mechanismus formálního, tj. státní mocí potvrzeného uznávání několika 
dalších oborových didaktik jako plnoprávných vědeckých disciplín, které jsou nepo-
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stradatelným obsahem vysokoškolské výuky na všech úrovních studijních programů 
ve sféře učitelství a pedagogiky.“  
 

Pro podporu tohoto procesu je podle našeho názoru zapotřebí: 
• vytvářet a mobilizovat vědecké komunity oborových didaktiků; 
• připravit podkladové studie jako východisko pro koncepční rozvíjení oborových 

didaktik; 
• usilovat o doktorská studia, habilitace, profesury v oborových didaktikách; 
• formulovat nosné výzkumné záměry v rámci oborových didaktik; 
• podporovat institucionální zázemí oborových didaktik (pracovní skupiny, 

katedry, výzkumné instituty aj.).  
 

V této souvislosti se v odborné komunitě objevuje řada výzev, z nichž ně-
které jsou adresovány i PdF MU v Brně. 
 

• „Vnější mechanismy rozvoje české didaktiky by měly býti založeny na 
využití aktivit a potencí PdF MU k programovanému nastartování nové 
etapy rozvoje českých didaktik vyučovacích předmětů a k prezentaci  
výsledků akreditační komisi.“ (A. Wahla) 
 

• „Vzhledem k tomu, že brněnská Pedagogická fakulta se otázkami 
oborových didaktik odborně i organizačně zabývá a že katedra historie má 
za sebou řadu let úspěšné didaktické činnosti i s mezinárodním dosahem, 
bude přirozené navrhnout, aby se tato vysoká škola stala garantem 
spolupráce oborových didaktiků, včetně didaktiků dějepisu pro Českou 
republiku.“ (V. Čapek) 
 

Za nejaktuálnější úkol oborových didaktik směrem k praxi škol lze právem 
považovat jejich angažmá v probíhající kurikulární reformě se zvláštním 
zřetelem na problematiku rámcových vzdělávacích programů. 
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Spojení kosmických lodí Sojuz – Apollo  
 

Je 17. července 1975 a oči mnoha lidí na celém světě jsou upřeny k obloze. 
Tento den dojde k historickému spojení dvou kosmických lodí Sojuz – Apollo.  
 

Jedná se však jen o spojení dvou kosmických lodí?  
 

Nikoliv, jde o vyvrcholení spolupráce v oblasti poznávání vesmíru dvou 
ideologicky odlišných velmocí. Dodnes si zřejmě nedovedeme představit, jaké 
překážky v tomto směru byly překonány ze stran ideologie obou systémů, aby 
nakonec zvítězila ona nosná myšlenka spolupráce.  

Píše se rok 2004 a na PdF se odehrává konference s akcentem na role obec-
né a oborových didaktik v současné vzdělávací koncepci. Jde vlastně o stejný 
problém, který je s velkou mírou nadsázky popsán výše. Jde o to, domluvit se 
na společném postupu v rámci učitelského vzdělávání.  
 

Po kolikáté už? 
 

V tomto směru si dovoluji poukázat na skutečnost, že zde vůbec nehodlám 
řešit, zda oborové didaktiky jsou schopny existovat zhruba po 60 letech svého 
ustanovení,  jak tomu bude v roce 2006 v případě didaktiky geografie, jako sa-
mostatné vědní disciplíny či nikoliv. A to, z jednoho prostého důvodu – ani 
obecná didaktika ani příslušný vědní obor nejsou schopné samostatně vyřešit 
otázku obsahu jednotlivých předmětů tak, aby vyhovoval jednotlivým stup-
ňům vzdělávací soustavy.  

Píše se rok 2005 a na schůzi oborového sdružení přírodovědných předmětů 
dochází, po desetileté úzké spolupráci na poli integrované terénní výuky, ke 
sblížení oborových didaktik geografie, biologie, chemie a fyziky v podobě 
koncipování předmětu „Základy mezioborové didaktiky přírodních věd“. Ač-
koliv se všichni známe, přesto toto jednání neprobíhá zrovna hladce. A v mno-
ha sporných bodech, které se však týkají převážně technických problémů, jako 
je sjednocení hodinové dotace zejména vůči druhým studijním předmětům 
v jednotlivých oborech, k počtu kreditů atd., se musíme opětovně ujišťovat, že 
společné úsilí a kladný výsledek tohoto jednání přinese pro učitelské vzdělá-
vání novou kvalitu, která nahradí všechny drobné ústupky jednotlivých oborů.  

Možná je to pohled trochu zkreslený, ale stejný mechanismus vidím při 
koordinaci obecné a oborové didaktiky. Jde  zejména o nalezení vůle k zased-
nutí ke kulatému stolu a bez dohadů o větším či menším podílu zmíněných 
předmětů na učitelském vzdělávání dojít ke konkrétní podobě spolupráce, 
která bude viditelná jak ze strany vyučujících, tak především ze strany vyučo-
vaných, tedy studentů učitelského studia. 



 38

Závěrem mého pojednání ještě k současné Reformě či „Nereformě“ 
školské soustavy v České republice. Reforma to bude jen v případě, že dojde ke 
spolupráci mezi všemi učiteli na všech stupních škol. Naše domluva na PdF 
toho musí být příkladem.  

Vím, o čem píši, protože jsem koordinoval práci zástupců přírodovědných 
kateder, ale i kateder výchov (Vv a Tv) na PdF, na společném projektu na vy-
tvoření Integrovaného odborného pracoviště pro terénní výuku v Jedovnicích 
od roku 1995.  

Proto doufám, že pokud došlo k domluvě dvou velmocí v případě kosmické-
ho programu, mohlo by to jít i v případě obecné a oborové didaktiky v rámci jed-
né fakulty. Pojednání o Rámcovém vzdělávacím programu najdete příště pod 
názvem „Tři zlaté vlasy Děda Vševěda“. 

Eduard Hofmann  
Katedra geografie PdF MU 
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2005/3 (březen) 
 

 
 

Podněty z konferencí 
 

V poslední době se u nás sešlo tolik zajímavých zpráv z různých konferen-
cí a seminářů, že jsme se rozhodli věnovat jim celé jedno číslo Bulletinu CPV. 
Pokoušíme se tak zprostředkovat čtenářům hlavní myšlenky, které na těchto 
konferencích zazněly.  

 
International Regional Educational ISATT Conference, Rzeszsów, září 2004 

 

V dňoch 26. až 29. 9. 2004 usporiadala Rzeszsowská univerzita (PL) v spo-
lupráci s Univerzitou Adama Mickiewicza, PCEN a organizáciou ISATT regio-
nálnu medzinárodnú konferenciu s podtitulom Processes of globalization and 
teacher profession a cross-cultural perspective. Viac ako 105 príspevkov bolo 
prezentovaných v piatich sekciách účastníkmi z 20 krajín Európy a Severnej 
Ameriky (USA, Kanada). Konferencia začala registráciou účastníkov a návšte-
vou pamätných miest v Cudci a otvorením výstavy obrazov miestnych učiteľov. 
Je obdivuhodné, ako zvládli poľskí kolegovia priebeh a program celej konferen-
cie a vyváženosť bohatého sociálneho programu (návšteva skanzenu v Kolbušo-
vej, výlet do Lanczuta) s prácou v sekciách. Na sekcie boli vyhradené dva dni. 
Práci v sekciách predchádzali hlavné príspevky prof. M. Kompfa, prof.  I. Sipa-
kowej a prof. S. Dylaka, ktorý svojím vystúpením konferenciu ukončil. 
 

Prehľad sekcií a hlavných témat: 
sekcia I – A teacher in a context of contemporary educational problems 
sekcia II – A teacher professional profile, teacher education and teacher´s 
professional development 
sekcia III – Social, cultural and organizational context of teacher´s work 
sekcia IV – A teacher facing international aspects of school education 
sekcia V – Media and information technology as an educational environment 
 

Inšpirácie z konferencie (z piatich sekcií) zhrniem v niekoľkých bodoch: 
• vyrovnávanie so zmenami v spoločnosti (ICT, zmeny politických systémov) 

je otázkou niektorých pedagogických vied (sociálna pedagogika atď.), 
• aktuálnou otázkou zostáva riešenie vplyvu ICT na osobnosť dieťaťa a školy, 
• doporučuje sa previesť rozsiahle výskumy vplyvu ICT v konkrétnych štátoch EU, 
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• výsledky týchto výskumov aplikovať v najväčšej možnej miere v svojom 
regióne, 

• posilniť spoluprácu medzi jednotlivými univerzitami v EU, najmä 
s univerzitami podobného zamerania, a vypracovať spoločné projekty 
výskumov a výmen pedagógov a študentov, 

• zbierať informácie o nových trendoch v spoločnosti a sledovať vplyv médií, 
• zavádzať nové technológie a „nové“ prvky výučby (e-learning), 
• posilniť prácu na programoch ďalšieho vzdelávania pedagógov a pracovníkov 

v sociálnej sfére ako i kvalitatívne prepracovať otázky doktorandského štúdia, 
• zamerať pozornosť na kvalitatívne metódy výskumu, 
• zamerať pozornosť na rozvoj pedagogických kompetencií a komunikácie 

budúcich učiteľov. 
 

Na konci správ z konferencií je už „obohratá“ veta, že z Českej republiky sa 
zúčastňuje jeden či dvaja pedagógovia. Bohužiaľ musím to isté konštatovať i ja. Je 
možné, že sa pod to podpísal i konferenčný poplatok (350 Euro, pre členov ISATT 
290 Euro) a možno i miesto konferencie. Bližšie informácie o konferencii je možné 
získať na adrese: chudy@uni.utb.cz. Bližšie informácie o organizácii ISATT je 
možné získať na adresách v ČR: chudy@uni.utb.cz či svec@uni.utb.cz, resp. v UK: 
d.brewis@reading.ac.uk. 
 

Štefan Chudý, UTB Zlín a PdF MU Brno 
 
Konference Všeobecné vzdělávání pro všechny (Praha, listopad 2004) 

 

Při příležitosti 230. výročí vydání Všeobecného řádu školního císařovnou 
Marií Terezií (1774) proběhla dne 4. a 5. listopadu 2004 v Praze mezinárodní 
konference s názvem Všeobecné vzdělávání pro všechny. Konferenci uspořádalo 
Ministerstvo mládeže, školství a  tělovýchovy ČR a Pedagogické muzeum J. A. 
Komenského v Praze a záštitu nad ní převzala paní ministryně Petra Buzková a 
velvyslanec Rakouské republiky v České republice Klas Daublebsky. V prosto-
rách ministerstva školství odezněla řada zajímavých příspěvků, které vedle refe-
rujících z České republiky přednesli i zástupci višegradské čtyřky a dalších zemí, 
jichž se akt vydání Všeobecného školního řádu týkal.  

Referáty tak ve svém souhrnu postihly nejen okolnosti bezprostředně souvi-
sející s otázkou Všeobecného školního řádu, ale rovněž další historický vývoj 
obecné vzdělanosti v našich zemích. S úvodním referátem za Českou republiku 
vystoupil prof. Z. Beneš, který poukázal na skutečnost, že zavedení povinné školní 
docházky bylo vyvrcholením osvícenských snah, z čehož vyplynuly četné 
důsledky pro rozvoj vzdělanosti (organizace a institucionalizace školství, rozvoj 
gramotnosti aj.). Následovaly příspěvky zahraničních hostů, které se zaměřovaly 

mailto:chudy@uni.utb.cz
mailto:chudy@uni.utb.cz
mailto:svec@uni.utb.cz
mailto:d.brewis@reading.ac.uk
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na různé aspekty sledované problematiky: realizace Všeobecného školního řádu od 
roku 1774 v rakouských zemích (prof. G. Grimm), školství v německém jazyce na 
území dnešní ČR před vydáním všeobecného školního řádu Marií Terezií do roku 
1938 (prof. W. Mitter), čeští poslanci v říšské radě a novela k zákonu o říšských 
národních školách (dr. P. Urbanitsch), pozdní osvícenectví ve Slovinsku a školské 
reformy Marie Terezie (doc. I. Godina), distanční vzdělávání prostřednictvím 
televize a internetu – situace v Polsku (prof. A. Janukovský), význam Ratio 
educationis z roku 1777 v historii slovenského školstva a pedagogiky (prof. J. 
Pšenák). První den jednání konference byl uzavřen příspěvkem prof. K. Rýdla, 
který reflektoval možnosti a meze Všeobecného školního řádu z hlediska dalšího 
vývoje organizace školství ve střední Evropě.  

Pro druhý den konference bylo příznačné, že se ve vystoupení jednotlivých 
referujících prolínaly aspekty historické s aspekty směřujícími do přítomnosti 
a budoucnosti. Převážná většina příspěvků se vztahovala k problematice škols-
tví a školy: školství jako prostor národního vymezování (doc. L. Podlahová), 
česká východiska rakousko-uherského školství – J. I. Felbiger, tvořivý násle-
dovník J. A. Komenského (doc. J. Uhlířová), civilizační úloha školy v českých 
zemích od zavedení povinné školní docházky do konce 60. let 19. století (dr. 
P. Vošahlíková), české základní školství na Moravě v druhé polovině 19. sto-
letí (dr. F. Hýbl), proměny a perspektivy řízení a správy českých škol (doc. 
M. Pol), paradigmata dějinného vývoje školství ve vztahu k ideologii a hodno-
tám (dr. M. Musilová a prof. J. Musil), F. Palacký o významu školního vyučo-
vání v národních jazycích (dr. J. Kořalka), tradice a modernost českého škols-
tví (Mgr. F. Morkes), svátost školy obecní (doc. M. Hlavačka), České menši-
nové školy ve Vídni v letech 1872-1945 (dr. S. Kiryková).  

Roli učitele v tereziánské reformě byl věnován příspěvek doc. R. Váňové, 
otázce historických proměn dětství příspěvek doc. H. Grecmanové a Mgr. 
P. Neumeistera. Další dva příspěvky se vztahovaly k tématu gramotnosti (doc. 
M. Rabušicová a dr. J. Doležalová). 

Veřejné vzdělávání pro všechny na začátku 21. století – tak zněl název zá-
věrečného referát konference prof. J. Kotáska. Bylo v něm vyjádřeno, že jak-
koliv byl termín „tereziánská reforma“ za minulého režimu interpretován 
zkresleně, jedná se o jeden z rozhodujících momentů ve vývoji školství 
v našich zemích. Totiž to, co označujeme jako školské reformy, bylo v podsta-
tě vytvářením školy. Podstatné přitom je, že se tak dělo na základě vyjádřené 
vůle panovníka, čímž se zdůraznila role státu v těchto záležitostech.  

Z konference, jíž se zúčastnilo kolem 100 účastníků, bude vydán sborník, 
v němž budou jednotlivé příspěvky dokumentovány. 

 

Tomáš Janík a Marcela Miková, CPV a KPd PdF MU Brno 
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Konference: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů 
doktorských studijních programů (Olomouc, prosinec 2004) 

 

Dne 8. 12. 2004 proběhla na akademické půdě pedagogické fakulty v Olo-
mouci v pořadí již druhá vědecká studentská konference Aktuální problémy 
pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Záštitu 
nad celou akcí převzala katedra pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP, 
jmenovitě prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. Konference přispěla k lepší infor-
movanosti o řešených problémech na jednotlivých odborných pracovištích i k na-
vázání užitečných pracovních kontaktů mezi začínajícími výzkumnými pracovní-
ky. Dostavilo se přibližně 65 doktorandů z celé České republiky. 

Plenární jednání bylo zahájeno uvítáním všech účastníků, především pak 
vědeckých autorit, profesora Jana Průchy a profesora Karla Rýdla. Ti v dopo-
ledním bloku jednání přednesli příspěvky Sociální problémy v českém vzdělá-
vání, respektive Metodologické přístupy k výzkumu inovačních procesů. 
S příspěvkem Filozofické koncepce vědy a jejich důsledky pro pedagogiku 
vystoupil interní doktorand olomoucké univerzity dr. Jiří Pospíšil. Mgr. Zuza-
na Tichá přednesla pojednání o vlivu státní správy a samosprávy na řízení 
školství.  K velké lítosti všech přítomných doktorandů již neproběhl příspěvek 
profesora Chrásky Metodologické problémy disertačních prací studentů DSP, 
který by byl jistě pro všechny přítomné velkým přínosem. Tím skončil dopo-
lední program konference. 

Odpoledne byli účastníci rozděleni do níže uvedených sekcí, které vedli ně-
kteří přizvaní odborníci hostitelské univerzity. Moderováním sekce obecně peda-
gogické a didaktické se ujala Mgr. Jana Vašťátková, která se výrazně podílela i 
na organizaci konference. Příspěvky účastníků této sekce byly zaměřeny na pro-
blémy pedagogiky obecné povahy. Jejich předmětem byly například pedagogické 
kompetence, vybrané aspekty vedení týmů, ale i příprava učitelů na tvorbu škol-
ních vzdělávacích programů. Sekce lingvistická byla pod vedením docentky 
Mileny Krobotové. Tato sekce pokryla oblast jazykového vzdělávání a jazykové 
výchovy. Byly sem zařazeny příspěvky o podpoře vzdělávání dvojjazyčných 
žáků v ČR, o sociálních aspektech v mluveném projevu žáků ZŠ nebo o didaktic-
ké hře ve vyučování českému jazyku. Vystoupili zde i dva brněnští doktorandi: 
Veronika Krátká seznámila posluchače s problematikou využívání čtenářských 
strategií jako faktoru optimalizace rozvoje čtenářské gramotnosti, Petr Najvar 
hovořil o jazykové propedeutice jako alternativě rané výuky jazyka. Docentka 
Helena Grecmanová moderovala umělecky a psychologicky zaměřenou sekci. 
Vedle harmonické analýzy Janáčkových Královniček jsme se dozvěděli i o ně-
kterých metodách vzdělávání matematicky nadaných žáků, o práci s talentovaný-
mi žáky ve výuce zeměpisu, ale i o hudební pedagogice v dílech Aristotelových a 
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Platónových. V sekci technické, vedené profesorem Chráskou, vystoupila další 
brněnská doktorandka Darina Foltýnová se svou prací zaměřenou na vliv meta-
kognitivních strategií podporovaných počítačem na rozvoj dovedností žáků řídit 
vlastní učení v hodinách zeměpisu. Nosným tématem této sekce byly počítače a 
jejich výchovné a vzdělávací možnosti, a proto sem byly zařazeny příspěvky jako 
například e-learning ve výuce cizího jazyka, e-výuka a možnosti jejího využití, 
úskalí využívání IT z psychologického hlediska, informační a komunikační tech-
nologie ve vzdělávání a další. Poslední sekcí byla sekce sociálně antropologická, 
moderovaná doktorkou Vladimírou Loukotkovou. Rodina jako výchozí bod, 
rozvíjení sociálních dovedností u dětí ZŠ, problematika vzdělávání seniorů, vy-
tváření postojů k bezdomovcům, stereotypy budoucích učitelů ve vnímání pří-
slušníků jiných národů a etnik, to jsou jen některé příspěvky zařazené do této 
sekce. Přehled výše uvedených příspěvků není vyčerpávající, jde jen o výběr 
z množství témat, která byla na konferenci prezentována.  

Výrazně limitujícím aspektem jednání v sekcích byl nedostatek času pro 
vyřešení otázek, které vyvstaly u jednotlivých témat. Příspěvky, které účastní-
ci zaslali, byly v plném znění publikovány ve sborníku.  

Je škoda, že jen malá část brněnských doktorandů využila této příležitosti 
k prezentaci zkoumané problematiky, své práce a myšlenek. Mohli si zde v přá-
telské atmosféře, avšak již mimo svou domovskou fakultu, prohovořit své nápa-
dy a zvolené postupy s odborníky z oboru a s doktorandy z jiných fakult. Ověřit 
si své schopnosti obhájit pracovní nápady, ale i schopnosti vystupovat před 
vědeckou komunitou. A v neposlední řadě tak promarnili možnost publikovat 
v konferenčním sborníku. 
 

Veronika Krátká, KPd PdF MU 
 
 

Konference ČPdS „Proměny pedagogiky“ (Praha, únor 2005) 
 

Ve dnech 3. a 4. února 2005 se v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze konala mezinárodní konference s názvem Proměny pedagogiky. 
Byla zorganizována u příležitosti 40. výročí založení České pedagogické společnos-
ti. Zúčastnilo se jí asi 150 odborníků z České republiky, ze Slovenska a z Polska.  

Soudobý společenský vývoj (např. náš vstup do Evropské unie) s sebou přiná-
ší i nové společenské potřeby, na které by měla pedagogika reagovat. Z tohoto 
důvodu byla konference zaměřena na reflexi „proměn“ v pedagogice, v její praxi, 
teorii i metodologii. 

Proděkan PdF UK prof. Z. Helus ve svém uvítacím slově poukázal na skuteč-
nost, že v poslední době jsou diskutována velká témata jako např. kvalita a rozvoj 
lidských zdrojů, kvalita života, ale že se na nich pedagogika nepodílí, je spoutána 
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tradičním myšlením. Zdůraznil, že pedagogika musí být silná především sama 
v sobě, musí vyjádřit svou základní pozici. Jádro spočívá ve vzdělanosti člověka. 
Z toho vyplývají dva základní úkoly, a to, jak efektivně vzdělávat a k čemu vzdě-
lávat.  

Přestože se hlavní referáty zaměřovaly na různé aspekty, dva momenty jim 
byly společné: snažily se o reflexi stavu dané problematiky a často i o nastínění 
možností budoucího vývoje. Prvním přednášejícím byl prof. J. Kotásek, který se 
snažil postihnout situaci a vývoj České pedagogické společnosti v historických 
souvislostech (rok 1964 až 1969). Prof. J. Skalková se zaměřila na problematiku 
obsahu vzdělávání. Konstatovala, že změny v obsahu vzdělávání se dějí spíš 
aditivním přiřazováním. V této souvislosti je důležité zabývat se otázkou, jaké 
vzdělání budou žáci potřebovat pro život. Prof. J. Průcha se pokusil pozitivně 
reflektovat stav české pedagogické vědy od roku 1989 až po současnost. Dospěl 
k závěru, že v tomto období dosáhla česká pedagogická věda největšího rozvoje 
ve své historii. Přesto je potřeba pracovat na tomto rozvoji dále a kvalitněji. Na-
vrhl několik konkrétních možností, např. změnit pohled na pedagogiku a chápat 
ji v širším smyslu, nejen v rámci školního prostředí, ale i mimo ně; důsledněji 
realizovat interdisciplinární výzkum; využívat poznatky, provádět jejich syntézu, 
ne je neustále kumulovat. Doc. J. Slavík se ve svém příspěvku zabýval součas-
ností oborových didaktik a oborových didaktiků. Konstatoval, že by se mělo vě-
novat více pozornosti interdisciplinárnímu pojetí oborových didaktik. Prof. B. 
Sliwerski prezentoval svůj pohled na pedagogiku jako na „hypermarket věd o 
výchově“. Prof. Š. Švec poukázal na nejednotnost vědecké terminologie v peda-
gogice. Prof. V. Švec, předseda České pedagogické společnosti a hlavní moderá-
tor konference, se zabýval pedagogikou mezi teorií a praxí.  

Druhá část konference probíhala v pěti sekcích. V první sekci se diskutovalo 
o teoreticko-metodologických problémech rozvoje pedagogiky jako vědy 
(moderace – doc. E. Walterová a doc. V. Spilková), druhá pojednávala o společ-
nosti a pedagogice (moderace – doc. M. Rabušicová), třetí se zaměřila na promě-
ny učitelské profese (moderace – dr. J. Kohnová a ing. K. Marková), ve čtvrté 
sekci věnovali pozornost specifickým přístupům ve výchově (moderace – dr. P. 
Franiok a dr. J. Prokop) a tématem páté sekce byly aktuální problémy multikul-
turní výchovy (moderace – dr. D. Knotová). 

Druhý den dopoledne jsme byli seznámeni se závěry z jednání v sekcích. 
V plném znění budou závěry, stejně jako i vybrané příspěvky, publikovány ve 
sborníku z konference. Vybrali jsme proto jen některé: 
• Malá pozornost je věnována filozofii výchovy a teorii výchovy. 
• Chybí pedagogická disciplína, která by se zabývala účastníkem výchovně-

vzdělávacího procesu. 
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• Mezi nové trendy patří např. orientace na seberozvoj, sebeutváření, 
posílení sociální pedagogiky. 

• Národní prostor pro vědeckou práci je malý, proto se doporučuje 
komunikovat v pedagogice ve třech slovanských jazycích (čeština, 
slovenština, polština) a za tímto účelem vytvořit společný slovník pojmů. 

• ICT výuka by neměla probíhat jen jako výuka o počítačích ve 
specializované učebně, bylo by žádoucí integrovat ji do předmětů a chápat 
ji jako výuku prostřednictvím počítačů. 

• Podporovat zdravotní výchovu – námět ke vzniku zdravotní pedagogiky. 
• Multikulturní výchova by se měla zabývat třemi úkoly – problémem 

efektivity programů multikulturní výchovy, hledáním terminologického 
konsensu a významem kvalitativního výzkumu v multikulturní výchově. 
Po konferenci následoval sjezd České pedagogické společnosti. Zaznělo 

zde několik referátů (prof. J. Maňák, doc. J. Krejčí, prof. V. Švec), výroční 
zpráva a volil se hlavní výbor České pedagogické společnosti. 
 

Marcela Miková a Tomáš Janík, KPd a CPV PdF MU Brno 
 
 

8. brněnská konference anglistiky, amerikanistiky a kanadistiky, Brno, únor 2005 
 

Ve dnech 2. – 4. února 2005 se na půdě Filozofické fakulty MU v Brně 
konala 8. brněnská konference anglistiky, amerikanistiky a kanadistiky pořá-
daná katedrou anglistiky a amerikanistiky FF MU Brno. Tradice této konfe-
rence sahá do roku 1986, kdy se ve výrazně skromnějších podmínkách konala 
tato akce poprvé. Od té doby bývá pořádána ve dvou až čtyřletých intervalech, 
zpravidla v Brně, katedrou anglistiky a amerikanistiky FF MU. 

Stěžejní náplní letošní, osmé konference bylo jednání v pěti hlavních sekčních 
skupinách Lingvistika, Didaktika, Translatologie, Literatura, Film a drama, Kul-
tura a reálie. Před zahájením samotného jednání jednotlivých sekcí a po uvíta-
cích proslovech dr. Jana Pavlíka, děkana Filosofické fakulty MU, a Jeffreyho 
Vanderziela, vedoucího katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU, přednesl 
prof. Waldemar Zacharasiewicz z Vídeňské univerzity úvodní plenární přednáš-
ku na téma The Literary Construction of Canada and Its Transatlantic Ties 
(Literární konstrukce Kanady a její transatlantické vazby).  

Pro samotné jednání bylo z pěti sekčních skupin vytvořeno 27 sekcí, jejichž 
jednání následně probíhala během všech tří dnů konání konference. Sekční skupi-
na Didaktika byla například rozdělena do tří sekcí: dvě didaktické (Methodology 
I a Methodology II) a jedna zaměřená na e-learning. Nejobsáhlejšími sekčními 
skupinami se ukázaly být Literatura s devíti sekcemi a Lingvistika s osmi. 
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K vystoupení na konferenci se přihlásilo více než sto jednotlivců nebo týmů 
ze čtrnácti zemí, včetně USA, Austrálie, Číny, Norska, Maďarska, Litvy, Němec-
ka a dalších. Pedagogická fakulta MU byla zastoupena v sedmi sekcích osmi 
odborníky z katedry anglického jazyka a literatury, v sekčních skupinách Didak-
tika, Lingvistika a Literatura.  

Konference byla uzavřena závěrečným slovem Jeffreyho Vanderziela a 
závěrečnou plenární přednáškou prof. Libuše Duškové z UK Praha na téma 
From the Heritage of Vilém Mathesius and Jan Firbas: Syntax in the Service of 
FSP (Z odkazu Viléma Mathesia a Jana Firbase: Syntax ve službách FSP). 

Významné příspěvky z 8. brněnské konference anglistiky, amerikanistiky a 
kanadistiky budou otištěny v konferenčním sborníku, jenž má být publikován 
v blízké době.  
 

Petr Najvar, Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU Brno 
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K problematice kurikula 
 

V souvislosti s globalizačními tendencemi světa a s prudkým nárůstem in-
formací se do popředí dostávají otázky kurikula, které se začínají řešit v mno-
ha rovinách, zejména ve filozofii, sociologii, politologii, psychologii, ale zej-
ména v pedagogice. Také na naší fakultě se těmto problémům věnuje zvýšená 
pozornost, a to jak v jednotlivých oborových didaktikách a v doktorském stu-
diu, tak též ve výzkumných projektech. Bulletin CPV chce v tomto čísle zahá-
jit odbornou diskusi na toto téma. Uvítáme vaše příspěvky. 

 
Proměny obsahu vzdělávání v souvislosti s proměnami kurikula 

 

Kategorie obsahu vzdělávání procházela v průběhu času četnými proměna-
mi, a to v úzké souvislosti s proměnami kurikula, které byly reakcí na dyna-
mický vývoj společnosti. Ten byl přirozeně v různých zemích různý, neboť 
vyplýval z odlišných kulturních i vzdělávacích tradic. V krátkém příspěvku se 
pokusíme sledovat některé z proměn obsahu vzdělávání v evropské a americké 
kurikulární tradici.  

 

1. Čemu učit ve škole? 
 

Spolu s pokusem o odpověď na tuto otázku vstupuje do našich úvah také 
kategorie obsahu vzdělávání. Obsah vzdělávání chápeme v souladu s J. Prů-
chou (2002) nejen jako poznatky plánované pro školní výuku, aby se staly 
znalostmi žáků, ale také jako plánované zkušenosti, dovednosti, hodnoty, po-
stoje a zájmy, jež se mají u žáků vytvářet a rozvíjet. Obsah školního vzdělává-
ní je odvozován z kolektivní zkušenosti lidstva a nabývá různých podob.  

V antice byl obsah školního vzdělávání označován pojmy trivium a kvadri-
vium, ve středověku sedmero svobodných umění atp. Později svoji roli sehrá-
valy také Komenského snahy pansofické, programově vyjádřené krédem učit 
všechny všemu všestranně, na které nepřímo navazovali i francouzští encyklo-
pedisté. Jakkoliv evropské osvícenství ještě zčásti navazovalo na odkaz en-
cyklopedistů, kteří vystupovali s požadavkem na zvládnutí veškerého vědění 
dané doby, začalo se ukazovat, že kvůli explozi vědění to v budoucnu nebude 
možné. Exploze vědění vedla k tomu, že se školy začaly více diferencovat a 
s nimi i obsah vzdělávání. Na přelomu 19. a 20. století se etablovala řada no-
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vých vědních disciplín, které obhospodařovaly určité specializované oblasti 
lidského vědění. Jak se pokusíme naznačit dále, veškeré tyto proměny se 
promítaly do obsahu školního vzdělávání. 
 
2. Pragmatické pojetí kurikula v USA 

 

Zkraje 20. století ve Spojených státech amerických převládalo utilitaristic-
ké pojetí vzdělávacího obsahu, které se zaměřovalo na praktická témata 
(Posner 1995). Svoji úlohu zde sehrával pragmatismus jako filozofické výcho-
disko školního kurikula. Vazba mezi školní výukou a vědními disciplínami 
pěstovanými na univerzitách byla tehdy málo zřetelná. Postupně se však zača-
la zvýrazňovat, mimo jiné také přispěním tzv. Komise desíti (1892), která se-
stávala z deseti uznávaných odborníků, jejichž úkolem bylo stanovit optimální 
rozsah učiva a jeho časovou dotaci ve školním kurikulu. Dále potom v 50. le-
tech 20. století, kdy se v tvorbě kurikula více angažují univerzitní profesoři 
z jednotlivých vědních oborů, kteří jsou nespokojeni s učebními výsledky 
žáků, zejména v matematice a přírodovědných předmětech. Výuka ve vyučo-
vacích předmětech se tak začínala více propojovat s jejich mateřskými disci-
plínami na univerzitě. Za fyziku, chemii, geografii a později i za společensko-
vědní předměty vznikají kurikula, která jsou obsahově odvozena ze systemati-
ky a logiky vědních disciplín (srov. Posner 1995, s. 273 – 277). Princip vědec-
kosti ve výuce má své kořeny patrně právě v tomto období, kdy se prosazuje 
názor, že vyučovací předměty ve škole je třeba koncipovat jako předstupeň 
vědních disciplín. Žáci jsou chápani jako budoucí adepti vědy a škola a učitelé 
jako její zprostředkovatelé. Toto úsilí je podpořeno také tzv. „šokem ze Sput-
nika“, který je vyvolán tím, že se Sovětům daří v roce 1957 vypustit do kosmu 
oběžnou družici. Američané reagují mimo jiné také zvýšením výdajů do 
vzdělávání a větší podporou matematiky a přírodovědného vzdělávání. 

Není bez zajímavosti, že v této době začínají sílit hlasy, které poukazují na 
to, že lidské vědění je již tak obsáhlé, že pro účely školního vzdělávání je ne-
zbytné zaměřit se na výběr tzv. jádra učiva (core curriculum). Díky překladu 
do češtiny jsou u nás dobře známé výklady J. S. Brunera (1965) o vnitřní 
struktuře obsahu (tématu), která zahrnuje fakta, pojmy a zobecnění. V teore-
tické rovině se vychází z prací J. J. Schwaba (1964) o struktuře vědní disciplí-
ny, které přinášejí další důsledky pro tvorbu kurikula. J. J. Schwab rozlišuje 
mezi substantivní a syntaktickou strukturou vědní disciplíny. Zatímco substan-
tivní struktura zahrnuje koncepty, které utvářejí její obsahovou náplň, syntak-
tická struktura se týká cest zkoumání, které směřují od dat přes jejich interpre-
taci až po konkluzi.  

O dvě desítiletí později kritizuje L. S. Shulman (1986, 1987) pedagogický 
výzkum za to, že dostatečně nebere v úvahu kategorii obsahu vyučování a 
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učení, a hovoří v těchto souvislostech o chybějícím výzkumném paradigmatu. 
V návaznosti na to se začíná rozvíjet výzkumný program didaktických znalostí 
obsahu (pedagogical content knowledge), který se zaměřuje na zkoumání od-
borných znalostí učitelů a jejich roli při vyučování různých předmětů ve škole 
(blíže viz Janík 2004). 
 
3. Obsah vzdělávání v evropské didaktické tradici 

 

Poněkud jiným vývojem procházela Evropa. Evropská didaktická tradice 
se do značné míry utvářela s oporou o duchovědnou pedagogiku, jejíž základy 
položil W. Dilthey. Co se kategorie obsahu týče, v první polovině dvacátého 
století významnou roli sehrálo Wenigerovo odlišení didaktiky a metodiky. 
E. Weniger (1930) pod didaktikou rozumí teorii vzdělávacího obsahu a učeb-
ního plánu, kdežto pojmem metodika označuje teorii výukových metod.  

K dalšímu zajímavému momentu došlo v polovině 20. století, kdy se v ně-
mecké jazykové oblasti podobně jako v angloamerické řeší otázka výběru zá-
kladního učiva. Významný příspěvkem k této problematice je práce M. 
Wagenscheina (1968) věnovaná exemplárnímu vyučování. Wagenscheinova 
koncepce je zaměřena na výběr takových obsahů, které mohou sloužit jako 
exempla. Jde o dobře vybrané (reprezentativní) části tematického celku, na 
nichž je možné ukázat obecnou, abstraktní „pravdu“, o níž v daném tematic-
kém celku jde. 

V roce 1967 předkládá B. S. Robinson svoji knihu Bildungsreform als 
Revision des Curriculums, díky které se termín kurikulum dostává do Evropy a 
začíná jeho konfrontace s evropským pojetím didaktiky. V téže době význam-
nou roli sehrávala Klafkiho didaktika založená na teorii vzdělávání se svou 
programovou zaměřeností k „obsahovosti“.  

Uvedené období je obdobím plurality didaktických modelů a teorií. Vedle 
mnoha jiných se rozvíjela teorie komunikativní didaktiky, která – odlišně od 
současného komunikativního pojetí – se kriticky vymezovala vůči didaktice 
orientované na obsah vzdělávání. W. Popp (1976, na přebalu publikace) k 
tomu píše: „Didaktická teorie se v posledních desetiletích výrazně obracela 
k problémům legitimnosti a výběru obsahů, k optimalizaci procesů jejich 
zprostředkovávání… Sociální dimenze výuky jako interakčního pole a úlohy 
sociální výchovy ve škole tím byla silně upozaděna. V souvislosti s kritickou 
vědou o výchově staví komunikativní didaktika sociální dimenzi didaktického 
pole opět do svého středu. Zohledňuje výsledky akčního výzkumu, interakční 
teorie a teorie komunikace a nabízí nové přístupy k výzkumu kurikula a 
k plánování a analýze výuky.“  

Recepce pojmu kurikulum je zřejmá také v teorii kurikulární didaktiky, 
která je orientovaná na cíle učení (Möller 1981). Počátkem devadesátých let 



 50

dochází k postupnému sbližování evropské didaktické tradice s angloameric-
kou kurikulární tradicí (viz Hopmann, Riquarts 1995, Skalková 1996) a oteví-
rají se tak nové horizonty didaktického myšlení.  
 
4. Proměny obsahu vzdělávání v české didaktické tradici 
 

Jak ukazuje E. Walterová (2004) v české pedagogice byl pojem kurikulum 
do 80. let 20. století téměř neznámý. Oblast, kterou dnes zastřešujeme pojmem 
kurikulum, spadala do didaktiky, která byla zkraje 20. století výrazně ovlivně-
na německou didaktickou tradicí. Významný „český“ příspěvek k problemati-
ce obsahu vzdělávání přineslo reformní pedagogické hnutí ve dvacátých a tři-
cátých letech 20. století – princip celistvého, integrovaného vyučování, který 
byl prosazován V. Příhodou. Po roce 1948 došlo k negativním proměnám 
obsahu vzdělávání v souvislosti se zaváděním komunistické ideologie do škol. 
Pozitivně lze hodnotit výzkum základního učiva realizovaný O. Chlupem 
(1958), na nějž později volně navazovali další A. M. Dostál (1975), J. Průcha 
(1983), V. Pařízek (1984), J. Kotásek (1993) a další.  

V roce 1976 došlo k revizi školních osnov pod heslem „modernizace obsa-
hu vzdělávání“ a byl posílen princip vědeckosti ve výuce. Výsledkem bylo 
přetěžování žáků v důsledků zvýšeného počtu předmětů. Po změně politického 
režimu v roce 1989 byl obsah vzdělávání revidován s cílem odstranit z kuriku-
la komunistickou ideologii. 

Po roce 1990 u nás vznikly významné kurikulární dokumenty (zejména 
vzdělávací programy) a řada studií k problematice kurikula a obsahu vzdělá-
vání (Walterová 1994, 2005, Spilková a kol. 1996, Müllerová 2000, Maňák 
2003). Skutečná kurikulární reforma do České republiky přichází až spolu 
s rámcovými vzdělávacími programy. 
 
5. Současné diskuse o kurikulu 

 

V posledních letech dospěla didaktika, zejména vlivem kognitivní psycho-
logie a konstruktivismu, k novému „obratu k oborovosti“ (domain specific), 
který je nesen zdůrazněním kategorie obsahu. V didaktickém výzkumu je patr-
né úsilí o hledání oborově specifických aspektů výuky, které by nejlépe odpo-
vídaly zvláštnostem obsahu daného vyučovacího předmětu. Jak ukazuje 
J. Průcha (2002, s. 242), v oblasti vývoje kurikula se rozvíjí přístup zvaný 
content pedagogy (Doyle 1992), což bychom mohli z pohledu evropské 
tradice volně přeložit jako didaktika orientovaná na obsah. Zájem oborových 
didaktik (zejména didaktik naukových předmětů) se v přibývající míře zamě-
řuje na procesy utváření a rozvíjení znalostí žáků (ale i učitelů), ať už se hovo-
ří o kognitivním rozvoji, kognitivním nárůstu či o konceptuální změně.  
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Didaktika ve smyslu „myšlenkových snah zaměřených k obsahovosti“ je 
zřejmě nejvíce aktuální v době, kdy vrcholí proměny kurikula a s ní souvisejí-
cí zásadní proměny obsahu vzdělávání, což je v souvislosti se zavádě-
ním rámcových vzdělávacích programů na pořadu dne i v České republice. 
Reforma kurikula totiž vždy zvýrazňuje potřebu zabývat se kategorií obsahu a 
promýšlet ji v nových souvislostech. Věnujme nyní pozornost některým 
z nich. 
 
Hledání jádrového kurikula 
 

Snahy o hledání jádrového (základního) kurikula jako souhrnu sjednocují-
cího, klíčového a exemplárního učiva, které by se stalo závazným obsahem 
školního vzdělávání, je odpovědí na prudký nárůst vědění prakticky ve všech 
oblastech lidských aktivit. Jakkoliv je tato otázka řešena od 50. let minulého 
století (u nás např. Chlup 1958), nepodařilo se zatím dospět ke konsensu v 
tom, které učivo považovat za jádrové. Podaří se nám v čase postmoderny a 
globalizace dospět ke společnému a závaznému kánonu obecného vzdělání 
pro všechny, nebo se obsah vzdělání rozrůzní do té míry, že se nakonec mezi 
sebou nebudeme schopni dorozumět vůbec o ničem? 
 
Kurikulum v globální perspektivě 
 

Celý problém je navíc komplikován tím, že otázka tvorby (jádrového) kuri-
kula dnes není záležitostí vyloženě národní či evropskou, nýbrž celosvětovou 
– globální. Zohlednění globální perspektivy při tvorbě kurikula je odpovědí na 
fakt, že se současná společnost v přibývající míře stává společností multikul-
turní. Sociokulturní a jazyková rozmanitost Evropy a světa vedou k tomu, že 
se kurikulum začíná obohacovat o perspektivy, které v něm dříve nebyly za-
stoupeny. Např. zohledňování menšin vede k tomu, že se jazyky a kultury 
menšin stávají součástí kurikula, které se tím diverzifikuje. Na druhé straně 
však dochází i k určité harmonizaci kurikula, a to v celosvětovém měřítku. 
Rozsáhlé výzkumy založené na obsahových analýzách reprezentativního sou-
boru učebních plánů z různých zemí světa (Kamens, Meyer, Benovat 1996) 
naznačují, že se kurikulum v různých zemích mění obdobně. Do pozadí ustu-
puje encyklopedicky pojímané vzdělávání a vytvářejí se diferencovaná a spe-
cializovaná kurikula. Je oslabován význam řečtiny a latiny ve prospěch živých 
jazyků. V méně rozvinutých zemích je více zdůrazňován význam matematiky 
a přírodních věd než v bohatších zemích, neboť s těmito předměty je spojová-
na víra v hospodářský pokrok. Vedle toho procházejí jednotlivá národní kuri-
kula zásadními proměnami v souvislosti s politickým vývojem. Příkladem mo-
hou být např. Německo, Itálie nebo Japonsko, kde po skončení druhé světové 
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války došlo k zásadním revizím kurikul, jejichž cílem bylo odstranit z nich 
fašistickou ideologii. Podobně po pádu „železné opony“ v devadesátých letech 
minulého století se odstraňovala komunistická ideologie z kurikul zemí býva-
lého „východního bloku“. 
 
6. Závěrem 
 

Jak je vidět, problematika kurikula je komplexní a prochází dosti dynamic-
kým vývojem. Má-li být reforma kurikula, která právě probíhá v České repu-
blice, zodpovědným aktem české pedagogiky, je třeba ji věnovat mimořádnou 
pozornost v oblasti teorie, výzkumu a praxe. 
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K problematice výzkumu kurikula 
 

Pojem kurikulum se již stal nezbytnou součástí i české pedagogické termino-
logie. Přetrvávají ovšem problémy s jeho jednoznačným vymezením, poněvadž 
zahrnuje mnoho jevů, pro které jsou k dispozici též tradiční výrazy a označení, 
např. učební plán, učební osnovy, učivo atd. Zavedení a přijetí nového odborného 
výrazu musí především splnit požadavek potřebnosti, ba nezbytnosti nového 
termínu, který co nejpřesněji vyjádří označovanou skutečnost. V případě kurikula 
tomu tak je, neboť tento pojem pokrývá oblast učiva se všemi s ním propojenými 
atributy, což představuje sice rozsáhlou, ale přesto vyhraněnou kategorii 
edukační reality (Maňák 2003). Na druhé straně termín kurikulum zcela nesplňu-
je princip jednoznačnosti a přesnosti (Š. Švec 2002), ale podobné jazykové pro-
blémy najdeme v každé vědě, neboť jazyk není vždy schopen pohotově a ade-
kvátně pojmenovat vznikající, emergující fenomény. 
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Dosud neustálené vymezení rozsahu kurikula (Walterová 1994) s sebou nese 
určité potíže při konkrétním výzkumném šetření, protože výzkum vyžaduje 
jednoznačně specifikovat objekt výzkumu a přesně vymezit sledovaný problém. 
To je sice nutné zajistit při jakýchkoliv výzkumech, avšak pro výzkum kurikulár-
ní problematiky z toho plyne větší náročnost na pojmový aparát a na pečlivou 
teoretickou a metodologickou přípravu zkoumání. Široký rozsah kurikulárních 
otázek poskytuje na druhé straně příležitost výzkumně sledovat velký počet 
edukačních jevů, které jsou pro svou závažnost středem zájmu pedagogické 
teorie a praxe. 

Výzkum kurikula vždy závisel na příslušné teoretické koncepci vzdělávání, na 
úrovni pedagogické metodologie a na významu, který se kurikulárním problé-
mům v rámci dané společnosti přisuzoval. V civilizaci vzešlé z řecko-římské tra-
dice se dlouho udržoval ideál humanistického encyklopedického vzdělání (často 
formulovaný jako sedmero svobodných umění), který byl v ekonomicky expan-
dujících společnostech doplňován a nahrazován utilitárními cíli, odrážejícími 
konkrétní situace a podmínky. Dlouholetou tradici mají kurikulární výzkumy 
v USA, projevující se ve dvou hlavních liniích (Doyle 1995). Za prvé je to 
zaměření na výzkum obsahu učiva, kterému se ve škole učí, za druhé je to 
sledování organizačních otázek kurikula a práce s ním. Z tohoto hlediska se 
například věnuje pozornost strukturním komponentám kurikula, hodnocení dosa-
žených výsledků, interakci mezi jednotlivými úrovněmi kurikula apod. 

Od poloviny minulého století se problematikou kurikula zabývají četné 
výzkumy na celém světě, a to v jeho různých podobách. G. J. Posner (1992) 
rozlišuje kurikulum oficiální, zachycené ve školských dokumentech, kurikulum 
operační, které se na školách vyučuje, kurikulum skryté, které doplňuje učivo o 
informace z žákova prostředí, kurikulum nulové, které se týká oborů ve škole 
nezastoupených (např. právo, psychologie apod.) a kurikulum mimořádné, týkají-
cí se plánovaných zkušeností přesahujících vyučovací předměty. Zájmu badatelů 
neušly ani další aspekty kurikula, jako je např. jeho plánování a perspektivy, 
očekávané výsledky apod. Z těchto hledisek se otevírají další stránky kurikula, 
které si zasluhují hlubší pozornost. Je to např. otázka tradic, kulturního dědictví, 
struktury jednotlivých poznatkových oblastí, vlivu na chování člověka, dále se 
sledují podněty na produktivní a tvůrčí myšlení apod. 

Předmětem teoretických analýz se stala také problematika výchovně-vzdělá-
vacích cílů (aims), hodnot a jejich uvědomělého nebo bezděčného osvojování. 
Cíle je třeba posuzovat také z hlediska osobnostního rozvoje (sebevýchovy), 
z hlediska socializace (občanství a interpersonálních vztahů). Nelze zanedbat ani 
zřetele ekonomické, které zahrnují např. aspekty volby povolání a které mají 
důsledky i v životní úrovni. Výchovně-vzdělávací cíle zahrnují také nezbytnost 
dalšího vzdělávání, které ovšem musí získat základy v předchozí celkové přípra-
vě člověka. Od nejvyšších výchovně-vzdělávacích cílů se odvozují cíle konkrétní 
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(goals), které vyjadřují požadavky jednotlivých vyučovacích předmětů a oborů a 
vyúsťují v realizaci specifických cílů (objectives), jako jsou vyučovací jednotky, 
kurzy a úkoly. K dispozici jsou již také promyšlené taxonomie těchto požadavků 
pro oblast kognitivní (Bloom, Gagne), afektivní (Krathwohl) i psychomotorické 
(Harrow). Je třeba ovšem přiznat, že nikoliv všechny uvedené cílové roviny jsou 
již pevně stanoveny a výzkumně podepřeny. Pro výchovně-vzdělávací praxi se tu 
nabízí celá řada možností, jak z teoretických analýz a metodologických postupů 
deduktivně vyvozovat normy pro praxi, odvozovat optimalizaci obsahu, hierar-
chizovat a operacionalizovat jednotlivé úrovně vzdělávacích cílů a na tomto 
základě efektivně řídit edukační proces. 

Od poloviny 20. století se věnuje mnoho pozornosti výběru učiva pro přísluš-
né školní stupně, věkové skupiny a jednotlivé vyučovací předměty, ne vždy se 
však provedený výběr výzkumně ověřuje. Zřetel se věnoval vymezení tzv. 
základního učiva (Chlup), exemplárního učiva (Wagenschein), kmenového učiva, 
jádrového učiva (core curriculum, Kerncurriculum) apod. Otázka výběru učiva 
pro konkrétní dílčí cíle vzdělávání je stále aktuálnější, poněvadž ani Rámcový 
vzdělávací program ji neřeší, spíš nároky zvyšuje. Čím dál víc se ukazuje, že 
vyřešit tento problém je nad síly pedagogiky, psychologie i jednotlivých oborů (a 
vyučovacích předmětů), protože je nutno k němu přistupovat globálně, z nadhle-
du, z perspektivy informační společnosti, v níž dochází k inflaci poznatků, které 
si už člověk nedokáže plně osvojit. V tomto směru lze konstatovat citelný 
nedostatek důkladných výzkumů. 

Vhodným objektem reálného kurikula jsou různé učební materiály, pracovní 
sešity, metodické příručky aj., ale hlavně učebnice. Jejich analýzu vlastně pro-
vádí každý učitel, chce-li s nimi úspěšně pracovat, ovšem děje se tak na různé 
úrovni, odborná expertíza a výzkum učebních textů navíc vypovídá mnoho o 
pojetí kurikula, a to v mnoha ohledech (výběr učiva, postižení souvislostí, vedení 
žáků k samostatnosti a tvořivosti, důraz na výcvik dovedností, zřetel k uplatnění 
poznatků v životě apod.). Výzkumy učebnic mají v některých státech dlouholetou 
tradici, o výsledcích zkoumání vycházejí sborníky a publikace. Také u nás má 
výzkum učebnic velmi dobré výsledky. Připomeňme aspoň práce P. Gavory a J. 
Průchy. Cenné výsledky přináší též zkoumání technických učebních pomůcek, 
např. diapozitivů a fólií, v současnosti hlavně videozáznamů a počítačových 
programů. Protože v mnoha případech jde o vizuální zachycení kurikulárního 
obsahu, je důležité postihnout, které učivo je vhodné pro vizuální prezentaci a 
jakými cestami je možno dosáhnout optimálních výsledků. 

Významné místo ve zkoumání kurikula má analýza výuky a kurikulárního 
procesu, tj. postupu zmocňování se učiva žáky, který ve své optimální podobě 
probíhá jako řešení úloh nebo problémů. Ovšem proces osvojování kurikula je 
obtížně postižitelný, neboť probíhá skrytě, v psychice žáka, který si na základě 
svých dřívějších zkušenosti osvojuje nové poznatky. Záznamy průběhu výuky se 
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sice běžně realizují, často i videotechnikou, ne všechny však umožňují dobrat se 
pochopení vlastního konstruování poznatků žáky. 

Při výzkumech kurikula se používají rozmanité metody a techniky, které v různé 
míře jsou s to poznávat podstatu edukační reality. Oblíbené, až módní je uplatňování 
různých dotazníků, které relativně snadno získávají mnoho údajů od velkého počtu 
respondentů. Jsou vhodné pro zachycení postojů a názorů, ale skutečnou realitu 
zachycují jen částečně. Hlubší pohled do problematiky kurikula přináší analýza 
školních dokumentů (osnov, norem apod.), učebnic, manuálů, příruček apod., poně-
vadž se může opírat o osvědčené postupy a sleduje statická fakta. Naznačili jsme, že 
je velmi náročné odhalit vlastní proces osvojování vědomostí a dovedností, kdy se 
nelze spokojit jen se zachycením jeho vnějších projevů (protokoly vyučovacích 
hodin, audionahrávky, videozáznamy apod.). Nejúčinnější, ale též nejobtížnější jsou 
longitudinální, komplexní kurikulární výzkumy, protože jsou nákladné a vyžadují 
dalekosáhlá organizační opatření (Becker 2002). V tomto smyslu se osvědčuje tzv. 
akční výzkum a kvalitativní postupy, které zapojují do výzkumných šetření i vlastní 
aktéry vzdělávacího procesu, tj. učitele. 

Mohli jsme jen nastínit rozsáhlé pole kurikulární problematiky, které si 
zasluhuje větší pozornost výzkumníků, neboť kurikulum prolíná všechny oblasti 
vzdělávacího procesu a svými důsledky zasahuje celou společnost. Nově se 
objevují problémy kurikula spojené se sílícím vlivem postmoderních koncepcí 
(Alba 2000), které relativizují dosavadní kánon tradičních hodnot a vzdělávacích 
cílů. Vzdělávací instituce, teoretické analýzy pedagogické reality ani pedagogic-
ký výzkum na tyto narůstající signály postmoderní tematiky zatím dostatečně 
nereagují, nebo jen podrážděně. Nelze však před těmito jevy měnícího se 
paradigmatu pojetí světa zavírat oči, nýbrž je třeba je vzít na vědomí a bedlivě 
zkoumat, co znamenají pro současnou kulturu a vzdělávací cíle. 
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Přehled prací k oborové didaktice dějepisu a zeměpisu 
 

Jedním ze záměrů našeho pracoviště je vytvářet přehled o publikačních akti-
vitách v oblasti oborových didaktik. Publikace oborových didaktiků jsou roz-
ptýleny po různých časopisech, sbornících z konferencích a dalších materiálech a 
chybí jejich ucelená evidence. Za pomoci doktorandů shromažďujeme práce 
k oborovým didaktikám a zpracováváme je formou přehledů. V delším časovém 
horizontu bychom chtěli vytvořit webové rozhranní, na němž by byly evidence a 
přehledy archivovány. V předkládaném čísle Bulletinu CPV nabízíme přehledo-
vé studie o pracích z oborové didaktiky dějepisu (P. Novotný a R. Šterba) a 
zeměpisu (D. Kráčmar a D. Foltýnová). 

 
 

Přehledová studie článků k didaktice dějepisu ve vybraných časopisech (1990-2004) 
 

Prvotním cílem této přehledové studie je zmapování stavu publikovaných 
článků, které se zabývají didaktikou dějepisu, a to v časopisech Komenský, 
Moderní vyučování, Pedagogika, Pedagogická orientace, Kritické listy, Spole-
čenskovědní předměty a Dějiny a současnost. Uvedené časopisy jsme sledova-
li od roku 1990 do konce roku 2004. V příspěvku se pokusíme stručně popsat 
obsahové a tematické zaměření jednotlivých publikovaných článků. 

Časopis Komenský je nejstarším pedagogickým časopisem v České 
republice, založený v roce 1873. Vzchází 5x ročně a vydává ho PdF MU 
v Brně. V tomto časopise nalezneme od roku 1990 10 článků zabývajících se 
tematicky didaktikou dějepisu. Většina z nich se zabývá výukou vlastivědy na 
základní škole. Článek M. Raškové „Využití regionálních prvků v prvouce“ (č. 
5/6, 1996) se zabývá využitím historické památky pro zpestření výuky na 
školách na příkladu Vlastivědného muzea v Olomouci. Pro oslovení dítěte a 
vzbuzení co největšího zájmu o historii lze využít doplňovačky s dějepisnou 
tematikou, jejíž příklad nalezneme v článku H. Šimíčkové „K opakování 
dějepisného učiva“ (č. 9/10, 1997). V druhém příspěvku od H. Šimíčkové 
„Vyučování vlastivědě“ (č. 1/2, 1998) autorka vysvětluje svůj postup ve výuce 
vlastivědy a zamýšlí se nad některými učebnicemi vlastivědy pro 4. ročník. 
Do třetice H. Šimíčková nabízí ve svém příspěvku „Historie a já“ (č. 7/8, 
1999) postup, jak lze na příkladu historie rozvíjet u žáků 4.-5. ročníku 
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základní školy jejich osobnost, propojovat informace s jejich zkušenostmi a 
prožitky, podporovat radost z učení, rozvíjet vůli učit se. To vše formou testů, 
tajenek, dramatické výchovy či simulační hry. A. Křivská nabízí dva články. 
První příspěvek „Za pověstmi našich hradů, zámků a tvrzí“ (č. 5/6, 1997) 
ukazuje, jak lze nejlépe žákům přiblížit pověsti a v druhém „Dějepisné učivo 
nové učebnice vlastivědy ve 4. ročníku“ (č. 7/8, 1993) popisuje roli historie a 
její místo v nové učebnici vlastivědy vydané roku 1993. F. Kočí v článku s 
názvem „Využití her v dějepise v 5. ročníku“ (č. 1/2, 1992) poukazuje na 
příkladech různých her jejich pozitivní roli, přičemž jsou velmi vhodnou 
formou aktivizace žáků a zároveň pomáhají uvádět jednotlivé izolované 
pojmy do širších souvislostí. Podobně v příspěvku V. Kolbušovské „Vlasti-
věda – dějepisná část“ (č. 7/8, 2000) najdeme příklady využití hádanek, rébu-
sů a hříček, které vedou nejen ke zdokonalení logického myšlení a vyjadřo-
vání dětí, ale především žáky pobaví a přiblíží jim historické děje či osobnosti. 
V č. 7/8 (2002) nalezneme krátký kvíz „Praha očima historie“, podle kterého 
si můžeme ověřit svoje znalosti z minulosti naší metropole. 

Časopis Moderní vyučování vychází pravidelně každý měsíc od roku 1995 
a vydává ho nakladatelství Portál. V roce 1997 v č. 2 najdeme v časopise 
článek Z. Beneše „Co se událo v roce nula?“, ve kterém autor poukazuje na 
problematiku užívání roku nula, který je jakési imaginární datum, nechtěně 
zaváděné školním dějepisem a které má jistý didaktický význam. Z pohledu 
historiků je však nelogické a nesmyslné. S tím souvisí uvádění roku nula na 
časové přímce v některých učebnicích dějepisu, což vede například k nesrov-
nalosti: jestliže existuje rok nula, kdy pak začíná další desetiletí, století, 
tisíciletí? Je potom obecně rozšířeným omylem, že rokem 10, 100, 1000 
namísto správných 11, 101, 1001. V následujícím roce se článek I. Bauera 
„Náměty do hodin dějepisu“ zabývá příklady pro zpestření výuky 
dějepisu.V roce 2000 vyšly v č. 4, 8 a 10 tři příspěvky věnované didaktice 
dějepisu. B. Gracová informuje v článku „Jak vnímají žáci sousední národy“ o 
výzkumu prováděném katedrou historie Filozofické fakulty Ostravské univer-
zity. Spolupráce jednotlivých států v Evropě bude stále intenzivnější. Autorka 
tak klade otázku: Jsme na toto soužití my a hlavně naši žáci a studenti náležitě 
připraveni? Nebo si do Evropy ještě přinášíme břemeno mnoha negativních 
stereotypů ve vnímání jiných národů? Výzkum se proto zaměřil na zjištění 
historických vědomostí mládeže o našich sousedech. Respondenty byli žáci 9. 
ročníku ZŠ, studenti 3. ročníku čtyřletého, popřípadě odpovídajícího ročníku 
víceletého gymnázia a vysokoškolští studenti učitelství dějepisu. Z. Beneš 
v článku „Jak učit posledních 50 let naší historie“ poukazuje na problém, se 
kterým se musí učitelé dějepisu v současné době vypořádat. Nabízí pohled na 
problematiku vyučování soudobým dějinám, která je velmi složitá, neboť jde 
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o dobu, již historik spoluprožívá. Její události, procesy i jevy mají bezpros-
třední vliv na sociální, politické, ekonomické, kulturní či každodenní dění, 
v němž žijeme. Třetím příspěvkem je opět článek I. Bauera zabývající se ná-
měty do hodin dějepisu. Výuku dějepisu lze zpestřit řadou aktivizujících a mo-
tivačních činností, jakými jsou např. kostky, hra maličkostí, nebo popletený 
dějepis. V roce 2001 v č. 2 se tentýž autor v článku nazvaném „Paleta 
dějepisných nápadů“ věnuje námětům pro oživení hodiny dějepisu, které 
slouží pro osvěžení stereotypu a pro potěšení. Rok 2003 opět přináší několik 
článků. V č. 3 nalezneme ukázku ze školního projektu ZŠ Husova v Liberci, 
který se zaměřuje na historii a cizí jazyky. Cílem projektu je, aby se všichni 
účastníci seznámili se životem v určité historické epoše. Taktéž v tomto čísle 
je pod názvem „Jičín v proudu třicetileté války“ ukázka projektového vyučo-
vání v deváté třídě zaměřeného na historii. Cílem projektu bylo žáky naučit, 
kde mohou v Jičíně čerpat informace (muzeum, archiv, knihovna) a jak v nich 
samostatně vystupovat. V č. 6 v článku „Pravěk očima archeologa“ se dovídá-
me o projektu, který měl za cíl představit návštěvníkům pravěké vesnice, 
vzniklé v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou, jednotlivé epochy nejstar-
šího období naší historie. Jak vypadal život našich předků, předváděli žáci 
základní školy, gymnázia a kamenického učiliště. A v č. 8 se podrobně před-
stavuje projekt „Tváří v tvář historii a sobě samým (Cesta ke zlepšení výuky 
dějepisu)“. Jde o mezinárodní program využívající konkrétních historickým 
událostí k vysvětlení příčin lidského chování a jeho důsledků. Jeho smysl 
spočívá ve výchově přemýšlivých angažovaných mladých lidí, kteří nebudou 
lhostejní k tomu, co se kolem nich děje, a budou se snažit běh věcí aktivně 
ovlivňovat. V roce 2004 nalezneme v č. 1 setříděné odkazy na internetové 
stránky týkající se historie, které mohou být využitelné v hodinách dějepisu. 
Jsou zde internetové adresy historických časopisů, historických období, pamá-
tek, historiografických pracovišť apod. A v témž roce v č. 4 je v pravidelné 
rubrice „Zelené stránky“ námět do hodiny dějepisu, který se zaměřil na skupi-
novou práci ve výuce dějepisu.  

Časopis Pedagogická orientace vychází (po odmlce) od roku 1991. Vydá-
vá ji Česká pedagogická společnost a vychází 4x ročně. Jediným příspěvkem 
týkajícím se didaktiky dějepisu je v roce 1999 v č. 3 článek polské didaktičky 
G. Paňko „Nové cesty ve vyučování dějepisu“, který nabízí nové směry ve 
výuce dějepisu na příkladu vyučovací hry v hodině dějepisu ve čtvrté třídě 
základní školy ve Vratislavi. Výuka je zde propedeutická. Hodina se týkala 
postavy polského krále Kazimíra Velikého. 

Posledním pedagogickým časopisem, na který jsme se zaměřili, je časopis 
Pedagogika. V současné době jej vydává PdF UK v Praze a vychází 4x ročně. 
Rok 2000 přináší článek kolektivu autorů (V. Čapek, J. Brockmayerová-
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Fenclová, J. Kotásek). Jde o teoretickou studii, která se zabývá legitimitou 
oborových didaktik jako samostatných vědeckých disciplín zvláště se zřetelem 
k didaktice fyziky a didaktice dějepisu (č. 1). Příspěvek V. Čapka v roce 2001 
(č. 3) „Globalizace, národní a evropské vědomí vybrané skupiny mládeže“ 
předkládá výsledky pětiletého výzkumu mládeže, který zjišťoval zájem 
respondentů o jednotlivé humanitní obory, jejich společenské postoje, jejich 
vztah k českému národu a evropské integraci. Předložená studie je zaměřena 
především k výuce dějepisu.  

Čtvrtletník Kritické listy je vydáván od roku 2000 v rámci programu 
„Čtením a psaním ke kritickému myšlení“ občanským sdružením Kritické 
myšlení. Základem programu je třífázový cyklus učení – evokace-uvědomění 
si významu-reflexe. Většinu příspěvků nalezneme v rubrice „Lekce“ o apli-
kaci této metodologie v hodinách vlastivědy, případně dějepisu. V č. 4/2001 je 
vypracován „Projekt Staré pověsti české pro 2. třídu ZŠ“ od J. Dvořákové. Č. 
5/2001 nás seznamuje s projektem E. Kašparové „Karel IV.“ na hodině 
vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. M. Rochová vypracovala v č. 6/2001 „Kurikulum 
pro prvouku ve 3. ročníku ZŠ“, kdy jednotlivá témata dějepisného učiva v 
prvouce byla rozdělena dle třífázového cyklu. „Projektová výuka holocaustu 
v Hustopečích“ od L. Kyncla v č. 7/2002 nás informuje o průběhu této výuky 
na gymnáziu v Hustopečích. V č. 8/2003 se v příspěvku „Jak jsme učily 
prvouku v FZŠ Chlupova” od D. Bazikové a V. Strculové dozvídáme o užití 
některých z metod využívaných v programu „Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení“ na hodinách prvouky. Č. 12/2003 nás v rubrice „Co se děje jinde“ 
seznamuje s projektem „Brána muzea učitelům otevřená”. M. a N. Křístkovi 
zde představují tento edukační program využívaný v muzeích. 

Čtvrtletník Společenskovědní předměty je určen pro pedagogy základních 
a středních škol vyučující dějepis a občanskou výchovu – základy společens-
kých věd. Je vydáván společností ALBRA spol. s r. o. První číslo vychází 
vždy v září, další následují v prosinci, březnu a červnu. Obsahuje pravidelnou 
rubriku “Články a eseje” s různými příspěvky se společenskovědní tematikou. 
Rubriky „Metodické inspirace” zahrnují náměty z výuky, „Učebnice a pomůc-
ky” obsahují recenze a ukázky z připravovaných učebnic a společenskověd-
ních publikací, „Informační servis” přináší nabídku akcí, seminářů atd. V pi-
lotním čísle 0/2001 nám J. Gloser na učebním tématu „Česká předbělohorská 
kultura” ukazuje metodický postup výuky s využitím učebnice Z. Beneše a P. 
Augusty: Dějiny středověku a raného novověku (III. díl). Z. Beneš se v pří-
spěvku „Maturita z dějepisu” zamýšlí nad touto problematikou, a také usiluje 
o definování dějepisu jako předmětu vytvářejícího historické vědomí. Je zde 
také recenze M. Staňkové „První moderní učebnice dějepisu pro střední 
školy” na knihu Z. Beneše: Dějepis pro střední odborné školy, I. díl. V č. 
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1/2001 nám M. Seldmayerová představuje v příspěvku „Kapitoly z anglické 
historie ve vyučování dějepisu” využití anglických publikací, které se zabývají 
všedním životem v různých obdobích historie Británie ve výuce dějepisu. R. 
Kvaček nás informuje o učebnici pro SŠ „České dějiny II.” Také se dozví-
dáme o závěrečném dílu dějepisných atlasů „Dějiny 20. století”. Č. 2/2001 
obsahuje článek D. Hudecové „Jak učitelé využívají a hodnotí učebnice 
dějepisu” s informacemi o výsledku průzkumu provedeného Pedagogickým 
centrem Plzeň v západních Čechách. V čísle je možno nalézt ukázku z pracov-
ního sešitu „České země za vlády Přemyslovců a Lucemburků pro žáky 7. tříd”. 
Do č. 4/2002 je zařazen překlad polského materiálu „O regionální výchově – 
kulturní dědictví regionu”. S tím souvisí i příspěvek P. Kukala „Vědomí 
rodových a národních kořenů v integrované Evropě a jeho kultivace v hodinách 
vlastivědy” o důležitosti vlastivědy při vytváření osobní celistvosti člověka. V č. 
1/2002 je zařazen příspěvek J. Glosera „Na cestě k jednotě západní Evropy”. 
Jedná se o metodický postup s využitím učebnice F. Luňáka: Dějiny moderní 
doby (II. díl).  

V č. 2/2002 se M. Seldmayerová věnuje exkurzím příspěvkem „Dějepisná 
exkurze – nedílná součást výuky a poznávání historie Kutné Hory”. D. 
Hudecová se zamýšlí nad problematikou „Rámcový vzdělávací program a 
výběr dějepisného učiva”. V č. 4/2003 se J. Kučerová soustřeďuje na „Hodiny 
dějepisu ve školní knihovně”. Je zde rovněž dokument „Z dubnového semi-
náře ASUD”, který obsahuje vyjádření účastníků semináře k problematice 
začleňování dějepisu do všeobecného vzdělávání. V č. 1/2003 je zařazen 
dokument „Slovo k dějepisu”. Č. 2/2003 přináší zamyšlení P. Kukala 
„Individuální životní příběh jako zrcadlo doby” nad využíváním osudů kon-
krétních osobností při výuce historie. Z. Beneš se v příspěvku „Bude, nebo 
nebude dějepis? Co bude a co by být mělo?” zamýšlí nad postavením dějepisu 
v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) a M. Bezchlebová nastiňuje další 
úhel pohledu v článku „K dějepisu v odborném školství”. V č. 3/2004 je zají-
mavý článek M. Miklušákové „Uprchlíci v České republice“ o problémech 
uprchlíků, který je zároveň inspirací pro začlenění tohoto tématu do hodin 
dějepisu (č. 3/2004). Ukázka z knihy Z. Beneše „Dějepis pro střední školy, II. 
díl” je zařazena do č. 4/2004. V č. 1/2004 nám J. Mašková v příspěvku „Je 
dějepis na střední odborné škole nuda nebo zábava” podává přehled aktivit, 
jež lze využít pro zpestření hodin dějepisu. Tam se také můžeme seznámit 
s ukázkou z připravovaného pracovního dějepisného sešitu „České země ve 
20. století” pro 9. ročník ZŠ. Č. 2/2004 obsahuje zamyšlení M. Profauta „Měli 
by se učitelé dějepisu obávat rámcových vzdělávacích programů?”. Článkem 
„Inspirativní výuka dějepisu na základní škole” nám M. Truhlářová přibližuje 



 62

projekty na ZŠ Velké Popovice. Je zde rovněž ukázka z nové učebnice 
„Prvouka pro 3. ročník základní školy“.  

Kulturně historický časopis Dějiny a současnost je vydáván již od roku 
1959 (s přestávkou v letech 1969-1990). Do konce roku 2004 vycházel jednou 
za dva měsíce. Vydává jej Občanské sdružení pro podporu historické literatu-
ry a časopisu ĎaS v produkci NLN s. r. o. Mezi články zabývajícími se růz-
nými tématy z historie se objevují i příspěvky související přímo s dějepisem a 
didaktikou dějepisu. Hned v č. 1/1990 nalezneme příspěvek „Dějepis ve 
škole“. Jedná se o rozhovor s učiteli dějepisu několika pražských gymnázií 
zabývající se problematikou vyučování dějepisu.V č. 2/1995 je výzva profeso-
ra J. Křena „Zmizí dějepis ze školních osnov?“ upozorňující na omezování vý-
uky dějepisu ve školách. Nad obsahem výuky dějepisu se v článku „O smyslu 
dějepisu aneb braňme se faktografům“ zamýšlí J. Horský, č. 5/2001. Č. 
4/2002 věnované Janu Husovi, se článkem R. Nového „Jan Hus a husitství 
v učebnicích dějepisu“ zaměřuje na zastoupení této tematiky v učebnicích od 
poloviny 19. století. Č. 4/2003 uveřejnilo „Memorandum historiků: Slovo 
k dějepisu“, vyjadřující nesouhlas s vyřazením dějepisu ze společné části 
připravované maturitní zkoušky a zároveň varuje před chystanou integrací 
dějepisu a výchovy občanství do jednoho předmětu. V č. 6/2003 navázal P. 
Čornej článkem „Školní dějepis v ohrožení“. Oba články reagovaly na situaci 
koncipování dějepisné výuky v souvislosti s přípravou RVP. Č. 3/2004 
přineslo rozhovor s V. Válkovou o škole a dějepisu „Školství má dva hlavní 
problémy – učitele a žáky“. Na dějepis ve škole se soustřeďuje č. 5/2004. 
Kromě dalšího článku P. Čorneje „Spojité nádoby“ o výuce dějepisu na 
základních, středních a vysokých školách se R. Dohnal v příspěvku „Vyprávět 
příběhy“ zamýšlí nad budoucností učebnic dějepisu. V. Sušová se článkem 
„Vzbudit věrnost a oddanost“ zabývá dějepisem jako nástrojem politické 
socializace v Rakousku-Uhersku a Rusku ve druhé polovině 19. století. „Tři 
otázky pro Hanuše Jordana“ dlouholetého učitele dějepisu jsou směřovány na 
postavení výuky dějepisu ve škole, stav současných učebnic dějepisu a 
začlenění dějepisu do RVP. 

V časopise Společenskovědní předměty jsme nalezli 26 článků zaměřených 
na didaktiku dějepisu. Časopis Moderní vyučování jich měl 12, Dějiny a 
současnost přinesly celkem 11 didaktických článků (z toho 3 rozhovory 
s učiteli dějepisu o problémech tohoto předmětu), časopis Komenský 9 článků, 
Kritické listy celkem 6, Pedagogika 2 didaktické články a Pedagogická 
orientace 1 didaktický příspěvek. 
 

Pavel Novotný a Radim Štěrba, Katedra historie PdF MU 
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Přehledová studie publikací k didaktice zeměpisu (1990-2004)5

 

Příspěvek mapuje českou odbornou produkci vztahující se k didaktice geo-
grafie. Prvním krokem bylo proto vytvoření přehledové studie prostřednictvím 
anotovaných soupisů všech časopiseckých publikací vztahujících se k didakti-
ce geografie od roku 1990 včetně. Předmětem kvalitativní a kvantitativní 
obsahové analýzy se tak staly časopisy (Moderní vyučování, Pedagogika, 
Pedagogická orientace, Komenský, Biologie – chemie – zeměpis, Geografické 
rozhledy, Sborníky ČGS), sborníky z konferencí a odborné monografie. Snaži-
li jsme se tak zachytit, jak se změnila a kam směřuje česká didaktická geogra-
fická tvorba po roce 1989. 

Při deskripci (analýze) vývoje vědecké disciplíny (vědeckého časopisu) lze 
uplatňovat různé metody a přístupy zpracování. Do analýzy se může promítat 
subjektivní prvek, a proto pro objektivní zhodnocení tohoto vývoje budeme 
využívat scientometrie (tj. měření stavu, vlastností a trendů vědeckých disci-
plín, která vypracovala a aplikuje metodu pro hodnocení vědy na základě je-
jich publikovaných výstupů; touto metodou je tzv. citační analýza, s jejíž 
pomocí lze vyhodnocovat profil určité vědy, disciplíny či určitého okruhu 
témat jakožto kvantitativní evaluaci informačních zdrojů v ní používaných). 

Časopis Moderní vyučování vychází pravidelně každý měsíc od roku 
1995. Vydává je nakladatelství Portál. V ročníku 1997 najdeme tři příspěvky 
věnované didaktice geografie se zaměřením na vlastivědu prvního stupně. Dva 
příspěvky ukazují náměty konkrétní činnosti ve vyučování a jeden článek P. 
Piťhy je úvahou nad postavením vlastivědy v obecné škole. V roce 1999 
nalezneme v pravidelné rubrice „Burza nápadů“ opublikovaný příspěvek ze 
sborníku mezinárodní konference geografů (Ostrava 1998) o primárním 
zeměpisném vzdělávání v Evropě. Článek vychází z vlastních zkušeností 
pedagogů. Pro praxi je využitelný příspěvek o geografických projektech a 
příspěvek pojednávající o efektivním shrnutí učiva Afriky v 6. ročníku ZŠ. 
Učiva tohoto ročníku se týká též i ukázka zeměpisných testů v třetím čísle 
z roku 2000. V roce 2001 se opět v rubrice „Burza nápadů“ setkáváme s vy-
užitím netradičních metod při výuce vlastivědy v 5. ročníku ZŠ. V posledním 
námi zpracovávaném ročníku 2003 je počet příspěvků k didaktice geografie 
větší: dva se týkají námětů v hodinách vlastivědy, další tři příspěvky se za-

� 
5 Příspěvek je zkrácenou verzí práce: KRÁČMAR, D.; FOLTÝNOVÁ, D. Činnost pracovní 
skupiny didaktiky zeměpisu. In JANÍK, T.; MUŽÍK, V.; ŠIMONÍK, O. (ed.). Oborové didaktiky 
v pregraduálním učitelském studiu. Sborník z konference konané 13. – 14. září 2004 na PdF MU 
v Brně [CD-ROM]. Brno : MU, 2004. ISNB 80-210-3474-2. 
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bývají projektovou výukou – ať už konkrétními náměty či úvahou nad poj-
mem „projekt“ a „projektová výuka“. 

Časopis Pedagogika vychází již od roku 1951 a prošel od této doby mnoha 
změnami. V současnosti jej vydává Pedagogická fakulta UK v Praze, vychází 4 x 
ročně. Od roku 1990 (kterým naše studie začíná) je pro nás důležité zaměření se 
na nová témata teorie a výzkumu, novou metodologii a významné empirické 
výzkumy. Geograficky zaměřený výzkum popisují dva články: Slovensko na 
mapách detí: detská naivná kartografia od slovenských autorů Pupaly a 
Maškové (č. 4/1997) a článek Výzkum učiva a učení základů zeměpisné orientace 
v prvouce a ve vlastivědě od E. Vyskočilové a A. Matuškové (č. 1/1998). 

Dalším pedagogicky zaměřeným časopisem je Pedagogická orientace. 
Vychází 4 x ročně od roku 1991 (obnovené vydávání časopisu po úvodních pěti 
číslech od roku 1967), vydává ji Česká pedagogická společnost. Zde jsme 
objevili dva články s tematikou zaměřenou na didaktiku geografie: odbornou 
studii A. Matouška Maturitní zkoušky ze zeměpisu: rozbor otázek analyzující 
skladbu maturitních otázek ze zeměpisu na gymnáziích v ČR a SR (č. 10/1994) a 
společný článek M. Machalové a M. Novotné Motivační funkce mikrovyučování 
v přípravě učitelů vlastivědy přibližující problematiku profesní přípravy na výuku 
vlastivědy u studentů pedagogických fakult (č. 18 – 19/1996). 

Posledním pedagogickým časopisem, na který jsme se v naší studii zaměřili je 
časopis Komenský. Jde o vůbec nejstarší pedagogický časopis v ČR, založený 
v roce 1873. Vychází pětkrát ročně a vydává ho Pedagogická fakulta MU v Brně. 
Zde se tematice didaktiky geografie věnuje 19 článků. Tématem deseti z nich je 
výuka vlastivědy na ZŠ (autory jsou např. V. Darmovzal, V. Kolbušovská nebo 
A. Matušková). Čtyři z nich se zabývají jejím postavením ve školském systému a 
jejími učebními osnovami, další se věnují učebnicím a cvičebnicím využitelných 
při vyučování tohoto předmětu. Šest dalších příspěvků je zaměřeno na 
ekologickou výchovu (texty M. Bubelíkové, V. Hanákové a dalších). Většina 
z nich obsahuje i náměty didaktických her či metodologická zpracování této pro-
blematiky. V časopise nalezneme i dva články přibližující tematiku mezipředmě-
tových vazeb (články Naše vlast z č. 1-2/1996 od J. Koščové a K tvorivému 
prístupu žiakov k učeniu v č. 5-6/1995 od J. Šurdy). 

Z geografických časopisů jsme se pak soustředili na časopisy Biologie – 
chemie – zeměpis a Geografické rozhledy. Prvně jmenovaný vychází od roku 
1991 a vydává jej SPN. Do konce roku 2003 zde bylo opublikováno celkem 
62 didakticko – zeměpisných článků.Mezi nejčastěji zde publikující autory 
patří vyučující katedry geografie PdF MU E. Hofmann nebo S. Novák (oba 
celkem osm příspěvků), z dalších autorů pak E. Kočárek, J. Herink a další. 

Mezi příspěvky jsou pak nejpočetněji zastoupené učební texty a pomůcky. 
Jde celkem o 14 příspěvků. Týkají se zejména těch míst ve školních osnovách, 
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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 terminologie 
(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. Objevují 
se zde nabídky či recenze na nově vyšlé publikace určené pro výuku zeměpi-
su, hodnocení cizojazyčných učebnic, ale i komentáře k novým video-
učebnicím a výukovým filmům.  

Osm článků se pak zabývá otázkami školní kartografie. Krom nabídky nej-
různějších 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 člán-
ků 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 vy-
učování (pět příspěvků – nejvíce E. Hofmann), vyučovací metody (rovněž pět 
příspěvků – např. od J. Šupky) nebo diskuse nad učebními osnovami (čtyři 
příspěvky). Další se pak týkají postavení zeměpisu ve školní výuce, geografic-
ké výuky v zahraničí, zeměpisného výzkumu (vše po dvou příspěvcích), pro-
blematice učebního prostředí a zeměpisné olympiády (obojí jeden příspěvek). 

Z Geografických rozhledů (vycházejí od školního roku 1991/1992, vydává je 
Česká geografická společnost) jsme vyanotovali celkem 260 příspěvků. Toto 
vysoké číslo je dáno především tím, že jednou ze stálých součástí časopisu je i 
oddíl Zeměpis ve škole, proto je tedy počet příspěvků k didaktice geografie ze 
všech sledovaných časopisů nejvyšší. Příspěvky vztahující se k naší problematice 
lze však nalézt i v jiných částech časopisu.  

Nejpočetnější skupinu příspěvků zde tvoří představení, recenze a nejrůz-
nější další komentáře k zeměpisným učebnicím, knihám, které lze využít při 
výuce zeměpisu atd. Celkem jsme takto vyanotovali 91 příspěvků. Součástí 
většiny čísel jsou totiž rubriky jako Neušlo vám, že vyšlo? nebo Co najdete na 
pultech knihkupectví (nejčastěji do nich přispívá L. Zemánek). 

Další skupinou jsou články týkající se obecných úvah o geografickém 
vzdělávání, postavení vyučovacího předmětu zeměpis na školách, metodách 
výuky (zejména těch méně tradičních), koncipování zeměpisné výuky do bu-
doucna (včetně např. podoby maturitních zkoušek) atd. Této problematiky se 
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týká celkem 65 příspěvků, nejčastěji od I. Bičíka, H. Kühnlové, D. Řezníčko-
vé a mnohých dalších. 

Poměrně velká pozornost je v Geografických rozhledech věnována 
zavedení a využití počítačů ve výuce zeměpisu (celkem 27 příspěvků). Podob-
ně jako v časopise Biologie – chemie – zeměpis, i zde je největší pozornost 
věnována Geografickým informačním systémům, internetu, ale i novým počí-
tačovým programům umožňujícím především dokonalé z pohledu žáků zábav-
né procvičení probraného učiva. Nejčastějšími přispěvateli k této tematice jsou 
zejména V. Voženílek a M. Novotná. 

Z dalších často frekventovaných témat vybíráme: příklady učebnicových 
textů (19 příspěvků), zeměpisná olympiáda a další geografické soutěže či pro-
jekty (17 příspěvků), enviromentální výchova na školách (12 příspěvků), vý-
uka geografie v zahraničí a mezinárodní geografické konference (obojí 6 pří-
spěvků). 

Při anotování příspěvků ze sborníků z geografických konferencí jsme do-
sud čerpali především z konferencí pořádaných na PdF MU v Brně a na 
Univerzitě Konštantína Filosofa v Nitře. Celkem jsme takto vyanotovali 141 
příspěvků, které se především zaměřovaly na didaktickou transformaci témat 
souvisejících s názvem konkrétní konference. 

Jak jsme se již na počátku našeho příspěvku zmínili, aktivity a výsledky 
práce Skupiny pro didaktiku geografie by se mohly stát východiskem pro další 
směřování didaktiky zeměpisu v České republice. Je to jistě smělá vize, její 
naplnění nebude lehké, ale my se domníváme, že v silách českých pedagogů 
uskutečnitelná je. 
 

Dušan Kráčmar a Darina Foltýnová, Katedra geografie PdF MU 
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POČET PŘÍSPĚVKŮ K DIDAKTICE GOEGRAFIE 
V PEDAGOGICKÝCH ČASOPISECH OD ROKU 1990 
Název časopisu Počet příspěvků 
Moderní vyučování 12 
Pedagogika 2 
Pedagogická orientace 2 
Komenský 19 
 

POČET PŘÍSPĚVKŮ K DIDAKTICE GEOGRAFIE V ČASOPISE  
BILOGIE – CHEMIE – ZEMĚPIS OD ROKU 1991 
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 
 

POČET PŘÍSPĚVKŮ K DIDAKTICE GEOGRAFIE V ČASOPISE  
GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY 
Témata příspěvků Počet příspěvků 
Učebnice zeměpisu, publikace k výuce 91 
Geografické vzdělávání, metody výuky atd. 65 
Využívání počítačů ve výuce zeměpisu 27 
Učební texty 19 
Zeměpisná olympiáda a další geograf. soutěže 17 
Environmentální výchova 12 
Výuka geografie v zahraničí 6 
Geografické konference 6 
Ostatní příspěvky 17 
Celkem příspěvků 260 
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Bulletin Centra pedagogického výzkumu 

 
2005/6 (červenc-srpen) 

 
 

 

Jedním z cílů Bulletinu CPV je podporovat dění na fakultě v oblasti oboro-
vých didaktik a poskytovat aspoň skromnou příležitost k prezentaci názorů, 
výsledků zkoumání, k polemikám apod. V šestém čísle Bulletinu této mož-
nosti využili doktorandi, kteří se hlásí ke slovu – a ukazuje se, že mají co říct. 
Velmi podnětný je příspěvek kolegy P. Knechta, ale též recenze upozorňující 
na skutečnost, že nastupující mladá vědecká generace si osvojuje nadhled nad 
domácí i zahraniční produkcí. Též recenze zajímavé publikace k otázce „vizu-
ální gramotnosti“ by neměla zůstat bez odezvy. Doufáme, že toto číslo Bulle-
tinu bude impulsem i pro další autory. 
 

Oborová didaktika není Popelkou, ale spící Růženkou 
 

Je oborová didaktika vědou? 
 

Oborová didaktika je nepochybně vědou, která má kořeny v didaktice a 
mateřském oboru (jak již plyne ze samotného názvu). Přeneseně lze kořeny 
oborové didaktiky hledat také v pedagogice a psychologii. 
 
 

PEDAGOGIKA             DIDAKTIKA 
 
                              →  DIDAKTIKA   →                       → OBOROVÁ  
DIDAKTIKA 
 
PSYCHOLOGIE            OBOR 
 
 

Oborová didaktika je vědou, protože: 
• její předmět není s  to  žádná jiná věda nahradit, 
• je jako povinný předmět vyučována na všech pedagogicky zaměřených VŠ, 
• vycházejí vysokoškolské učebnice i celostátní odborné časopisy týkající se 

oborové didaktiky, 
• konají se vědecké konference na téma oborové didaktiky (Janík, Mužík, 

Šimoník 2004), 
• má neoddiskutovatelný historický vývoj (Brockmeyerová-Fenclová, 

Čapek, Kotásek 2000), 
• ve vyspělých zemích je její vědecký status neoddiskutovatelným. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že oborová didaktika je věda, a to velmi po-
třebná. Oborová didaktika je nenahraditelná a její existence je naprosto klíčo-
vá. Dobrého učitele geografie nelze připravovat bez existence didaktiky geo-
grafie. Didaktika geografie je to, co udělá z geografa učitele geografie a z uči-
tele geografie dobrého učitele geografie. 
 
Proč je postavení oborových didaktik tzv. problémové  

 

• jsou příliš závislé na svých mateřských oborech, měly by se vymanit 
z jejich vlivu a jít svou vlastní cestou (Maňák 2005b, s. 5), 

• oproti minulosti o sobě nedávají patřičně vědět – oborové didaktiky jsou 
nedostatečně zastoupeny v učebních plánech pedagogických fakult, 

• publikační činnost oborových didaktiků je skromná, zejména na celostátní 
úrovni, na fakultní či univerzitní úrovni nejsou publikace požadované 
kvality, monografie jsou spíše výjimkou (Brockmeyerová-Fenclová, 
Čapek, Kotásek 2000), 

• realizace oborových didaktik ve výzkumné oblasti je naprosto nedostatečná 
(Maňák 2005, s. 1; Janík 2004, s. 8; Kotásek 2004,  s. 6), 

• oproti jiným vědeckým oborům je spolupráce mezi jednotlivými pracovišti 
zabývajícími se oborovou didaktikou problematická, 

• oborové didaktiky nemají v některých případech vybudovanou 
odpovídající vědeckou základnu, není vyřešen kvalifikační růst didaktiků 
ani jejich objektivní hodnocení (za posledních 15 let se konalo například 
pouze jedno habilitační řízení v oboru didaktiky geografie), 

• mnoho odborníků zabývajících se oborovou didaktikou se nepovažuje za 
didaktiky (neboť jsou kvalifikovaní v jiných oborech), a proto necítí 
potřebu obhajovat její vědecký status, 

• někteří odborníci kvalifikovaní v jiných oborech se naopak považují za 
didaktiky (učit přece není žádná věda) a svou prací degradují 
opodstatněnost oborových didaktik (viz současný trh učebnic), 

• praktické přínosy oborových didaktik do každodenní výukové reality na 
všech typech škol  (tak jak se v současnosti prezentují) jsou spíše 
neuspokojivé. Dialog mezi fakultami připravujícími učitele a základními a 
středními školami, kde absolventi těchto fakult nacházejí své uplatnění, se 
prakticky nekoná. Oborové didaktiky se vzdalují  od školského terénu, od 
učitelů i od žáků (Janík 2004, s. 12), 

• v rámci přípravy studentů mají v porovnání s mateřskými obory minimální 
váhu. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že za své současné postavení si do jisté míry 
může oborová didaktika sama. Není tedy opovrhovanou Popelkou, ale spící 
Růženkou.  

Řešením je obrození oborových didaktik spočívající v systematické peda-
gogické, vědecké, metodické, publikační a další činnosti, které vrátí oborové 
didaktice její právoplatné postavení (viz námi připravovaná celostátní učeb-
nice didaktiky geografie).  

 
Jsou oborové didaktiky respektovány nebo utlačovány (srov. Mužík 2005)?   

Jednoznačnou příčinou relativního tvůrčího klidu v oblasti oborových di-
daktik je nedostatek peněz ve školství a dominantní postavení tzv. mateřských 
oborů v přípravě učitelů. V České republice se na pracovištích zabývajících se 
přípravou učitelů věnuje oborové didaktice vždy pouze jeden pracovník. 
Z toho mimo jiné vyplývá, že vědecká základna jednotlivých oborových di-
daktik není příliš široká. V případě PdF MU má tento pracovník za úkol: 
• vyučovat (učitelství pro 1. i 2. stupeň ZŠ prezenční i dálkové) 
• systematicky se připravovat na výuku 
• zaštiťovat pedagogické praxe studentů 
• vést diplomové práce 
• školit doktorské studenty 
• jezdit jako pedagog na terénní praxe  
• publikovat v odborných časopisech 
• vystupovat na odborných konferencích 
• spolupracovat s mateřskými  disciplínami  
• spolupracovat s pedagogickými disciplínami  

 

V ideálním případě by měl plnit i další úkoly: 
• absolvovat zahraniční stáže 
• psát monografie 
• publikovat v zahraničí 
• věnovat se výzkumné práci (granty) 
• tvořit učebnice pro ZŠ i VŠ 
• hospitovat a kontrolovat studenty na pedagogických praxích 
• dále se jazykově i odborně vzdělávat 
• zajímat se o reálnou situaci na základních či středních školách (vyučovat?!) 

 

Není v silách žádného člověka kvalitně splnit všechny uvedené úkoly. Pro-
to se didaktikové snaží plnit nejvíce viditelné a potřebné činnosti – soustředí 
se tedy na výuku studentů. Na publikační činnost, kooperaci s jinými praco-
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višti (ať již fakultními, univerzitními či mezinárodními) a boj za postavení 
oborových didaktik nezbývá čas, síly, ani chuť.  

V důsledku toho oborové didaktiky trpí. Nejen v postavení vůči ostatním 
vědám (každá vědecká disciplína se navenek projevuje především prostřed-
nictvím publikací), ale i sama vůči sobě, neboť takto zaměstnaný oborový di-
daktik vůbec neví, co se děje na základních či středních  školách. Proto jsou 
mnohé oborové didaktiky odtržené od praxe (viz konference Brno, září 2004). 
Didaktika by měla být pečována a ne tímto způsobem utlačována.   

Pokud je zanedbána lekce z  geologie či pedogeografie, nezanechá to na 
absolventech pedagogických i jiných učitelských fakult  takové následky, jako 
zanedbání výuky didaktiky geografie. To si již v západní Evropě uvědomili 
(např. v Německu, kde je oborová didaktika na velmi vysoké úrovni). I na nej-
menších pedagogických fakultách se oborovou didaktikou zabývají minimálně 
dva pracovníci, na větších univerzitách se jí nicméně zabývají celé katedry ve-
dené profesory. 

Oborové didaktice by výrazně pomohlo rozšíření počtu oborových didakti-
ků na úkor odborníků v mateřských disciplínách (např. didaktik praktik a di-
daktik teoretik). Požadavek dlouhodobé pedagogické praxe je u oborových 
didaktiků legitimní, nicméně např. po desíti letech strávených na fakultě se na 
základních i středních školách změní poměry natolik, že se stává oborová 
didaktika ve vysokoškolském podání mrtvou vědou. Tak jako se vyvíjí společ-
nost, vyvíjí se žáci, odborná disciplína i výuka odborné disciplíny.  Úkolem 
učitelů i didaktiků je na změny reagovat. Pokud bude na vysokých školách 
oborových didaktiků jako šafránu, zůstane tvář většiny oborových didaktik 
stále stejná. 
 
Proč by měli oboroví didaktikové vystoupit ze stínu 
svých mateřských disciplín? 

 

Bylo několikrát zdůrazněno, že si oboroví didaktikové mohou za své posta-
vení spíše sami. Osobně jsem nikdy nezažil studenty, kteří by měli strach ze 
zkoušky z oborové didaktiky. Ačkoliv, a vzhledem k tomu, že jsme na peda-
gogické fakultě, by měli mít studenti ze zkoušek  z oborových didaktik nej-
větší respekt. Tak jako mají budoucí právníci strach z práva, geologové z geo-
logie, lékaři z anatomie, učitelé by měli mít strach např. z didaktiky občanské 
výchovy a nikoliv z dějin filozofie, etiky, estetiky a ekonomie. Úspěšně slože-
ná zkouška ať již z obecné či oborové didaktiky by měla být vstupenkou stu-
denta učitelství do světa opravdových učitelů. Vykonávání učitelského povo-
lání je práce nesmírně obtížná (náročné požadavky na znalosti učitele, srov. 
Janík 2005) a tomu by měly odpovídat i příslušné zkoušky. J. Mareš upozor-
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ňuje, že „na fakultách připravujících učitele jsou oborové didaktiky státnico-
vým předmětem a musí mít tedy náležitou úroveň“ (2004, s. 6). 

Důsledkem současného stavu jsou stížnosti ředitelů základních škol na 
nízkou praktickou úroveň absolventů (Maňák 2005a, s. 1). Dobré odborné 
znalosti absolventům nezaručují, že budou dobří učitelé. Je nutné se na peda-
gogických fakultách oprostit od vědecké přípravy studentů a zaměřit se na 
přípravu budoucích učitelů. Je třeba se zříci tzv. pseudorivality a vzít v potaz, 
že odborností i zázemím nemohou pedagogické fakulty konkurovat odborným 
vědeckým pracovištím. Na pedagogických fakultách by se teoreticky neměly 
pěstovat jiné vědy než pedagogické. A v pedagogických disciplínách bychom 
měli být nejlepší. Nemělo by být možné, aby student posledního ročníku peda-
gogické fakulty odevzdal diplomovou práci s pouhými dvěma stranami obec-
ného textu věnovanému didaktice.  

Je tedy stávající způsob přípravy budoucích učitelů vyhovující? Jedině 
oborová didaktika totiž ze všech vyučovaných  předmětů odpovídá na otázky: 
co učit a jak to  učit. Cílem pedagogických fakult by nemělo být vychovat 
špičkového geologa či filozofa, ale jejich nejvyšším cílem by mělo být vycho-
vat špičkového učitele. A v tom mají pedagogické fakulty obrovské rezervy a 
veliký potenciál. Jeden rok doktorského studia oborové didaktiky mi dal více 
než čtyři roky předchozího studia učitelství. Proto je třeba prosadit mezi 
„tvrdými odborníky“, že didaktika je vědou a prosadit, aby si tito odborníci 
byli vědomi toho, že přednášejí pro budoucí pedagogy (Navrátil, Kubínová, 
Blažková 2005, s. 18). Bohužel nemálo odborníků kvalifikovaných v jiných 
vědeckých oborech se živí jako didaktikové a v důsledku toho mnohdy zneva-
žují význam didaktiky jako právoplatné vědecké disciplíny („Kdo učí je přeci 
didaktik!“). Diskuse na uvedené téma stojí současné i budoucí didaktiky 
mnoho sil. Problém je v tom, že zmíněné výtky přicházejí od kolegů zevnitř 
mateřských oborů, kde je rivalita naprosto nežádoucí. Jako student oborové 
didaktiky geografie a zároveň jako učitel na základní škole tedy bojuji na dvou 
frontách. Snažím se bojovat za didaktiku geografie jako vědu, což je mnohdy 
velmi vysilující (jako doktorand se necítím kompetentní poučovat „tvrdého 
vědce“ s titulem profesora že didaktika geografie je vědou) a zároveň na 
základní škole bojuji s některými rodiči, kteří se snaží obdobným způsobem 
bagatelizovat učitelské povolání. Navzdory všem vyřčeným problémům je 
důležité zdůraznit, že didaktika (obecná i oborová) je krásnou vědou, která mi 
pomáhá být čím dál lepším učitelem. Už kvůli tomu za ni stojí bojovat. 
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Journal für Mathematik-Didaktik [Časopis pro didaktiku matematiky] je 
mezinárodní vědecký časopis, v kterém jsou publikovány příspěvky týkající se 
výzkumu a vývoje v oblasti didaktiky matematiky. V časopise se objevují i člán-
ky z hraničních oborů didaktiky matematiky (pedagogika, psychologie, sociolo-
gie a filozofie) a také z příbuzných oborů (např. didaktika fyziky, didaktiky ci-
zích jazyků). Přesto se všechny příspěvky vždy nějakým způsobem dotýkají 
vyučování a výuky matematiky. 

Journal für Mathematik-Didaktik vydává již od roku 1980 Gesellschaft für 
Didaktik der Mathematik [společnost pro didaktiku matematiky] a její členové 
také vybírají redakční radu časopisu. Redakční rada je volena vždy na určitý čas 
a tvoří ji učitelé a odborníci z různých univerzit nebo výzkumných pracovišť 
v Německu. V současné době jsou v redakční radě Klaus Hasemann z katedry di-
daktiky matematiky a informatiky univerzity v Hannoveru, Lisa Hefendehl-
Hebeker z katedry matematiky univerzity Duisburg-Essen a Hans-Georg Wei-
gand z matematického institutu univerzity ve Würzburgu. 

V roce 2005 vychází již 26. ročník tohoto časopisu. Ročně vychází 4 čísla. 
Bohužel není možné si objednat pouze jednotlivá čísla, ale vždy celý ročník, 
jehož předplatné činí v Německu (včetně poštovného) 79 Euro. Členové společ-
nosti Gesellschaft für Didaktik der Mathematik dostávají časopis zdarma. 

Každé číslo časopisu je rozděleno do několika částí. V první části (Abhan-
dlungen [referáty]) jsou uváděny především originální vědecké a empirické 
práce, didaktické práce a příspěvky týkající se vývoje vyučování matematice. 
Druhou část tvoří tzv. Diskussionsbeiträge [diskusní příspěvky], kde jsou publi-
kovány především příspěvky týkající se aktuálních otázek z oblasti didaktických 
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výzkumů a vzdělávací politiky. Od roku 2003 se v této části časopisu objevují i 
recenze vybraných monografií, které sice nepatří ke klasické didaktické literatu-
ře, ale přesto souvisí s oborovou didaktikou. Třetí část má název Dissertatio-
nen/Habilitationen [disertační/habilitační práce] a ta umožňuje začínajícím vě-
deckým pracovníkům, aby ve dvoustránkovém referátu představili výsledky 
svých výzkumů a vědeckých prací. 

Všechny příspěvky jsou v německém nebo anglickém jazyce a vždy je připo-
jen krátký abstrakt v anglickém jazyce.  

Pro bližší seznámení s tímto časopisem uvádím několik příspěvků, které byly 
publikovány v roce 2004. 
 

V sekci referáty: 
• Náměty na začlenění počítačových výukových programů do vyučování 

matematice. 
• Zlepší stochastické vyučování intuitivní stochastické myšlení? Výsledky 

empirické studie. 
• Počítačová algebra – mladé víno nebo nové výhonky? 
• Jak pracovat s chybami ve vyučování na 1. stupni ZŠ – teoretické 

poznatky, metody a výsledky videostudie. 
• Vědecké myšlení žáků při vypracovávání zadaných důkazových příkladů 

z geometrie. Výsledky průzkumu mezi žáky 8. tříd osmiletých gymnázií. 
• Jaký užitek mohou mít jednotlivé školy z výsledků „velkých srovnávacích 

studií“? 
 

Diskusní příspěvky: 
• K problému „odhadování výsledku“ při testech PISA. 
• Jaké „odhadování“ je nežádoucí? Odpověď na předchozí příspěvek. 
• Příspěvek k diskusi o problému „odhadování výsledků“ při MC (multiple 

choice) úlohách. 
• Matematické pojmy aneb jak moc odborných výrazů potřebují žáci ve 

vyučování matematice? 
• Hodnocení kompetencí při testech PISA. 
• Měření kompetencí – jen jedna správná odpověď? 
 

Disertační/habilitační práce 
• Rozdíly v přístupu k doktorskému studiu u studentů matematiky. 
• Matematické modelování ve vyučování – výsledky empirické studie. 
• Úvahy o začlenění informačních technologií ve vyučování matematice na 

2. stupni ZŠ. 
• Struktura v rozmanitosti: seznámení s matematickou praxí ve třídách 

v Německu, Hong Kongu a USA. 
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Myslím si, že časopis Journal für Mathematik-Didaktik je na velmi dobré 
odborné úrovni, reaguje na aktuální témata v oblasti didaktiky matematiky a 
může poskytnout cenné rady a nápady nejen pro výzkumnou činnost, ale i pe-
dagogickou praxi. 

 

  Daniela Křížová 
 

Recenze na publikaci:  
JULÍNEK, S. a kol. Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno : MU, 2004. 

 

Publikace je výsledkem kolektivní práce odborníků na didaktiku dějepisu 
z pedagogických a filozofických fakult i autorů z jiných pracovišť. Text plnící 
funkci vysokoškolské učebnice je organicky propojeným celkem skládajícím 
se ze tří základních částí. První část je věnována didaktice dějepisu, druhá se 
zabývá dějepisem jako vyučovacím předmětem, třetí pojednává o pedagogické 
praxi budoucích učitelů dějepisu. Kniha rovněž obsahuje seznam výběrové 
literatury české i zahraniční produkce o didaktické problematice.  

Didaktika dějepisu je autory definována jako hraniční mezioborová discip-
lína stojící na rozhraní mezi pedagogicko-psychologickými disciplínami a 
vědním oborem historie. Chápou ji ne jako pouhou metodiku výuky, nýbrž 
reflektují současné aktuální pojetí předmětu didaktiky, kterým je teorie histo-
rické kultury. S tím souvisí její komunikativní úloha zdůrazňující sdělování 
výsledků historického výzkumu veřejnosti, konkrétně žákům a studentům. 
Strukturu didaktiky tak tvoří tři základní oblasti: historicko-badatelská, která 
sleduje další rozvoj svého oboru, oblast teoretická, konkretizující cíle, úkoly, 
obsah dějepisu jako vyučujícího předmětu, a oblast metodologická, zabývající 
se metodikou dějepisného vyučování. 

Problematika dějepisu jako vyučovacího předmětu je dána jeho integrují-
cím charakterem v systému všeobecného vzdělání. Skrze mezipředmětové 
vazby je výrazně spojen s oblastí humanitních oborů spolu s jednotlivými vý-
chovami, zejména občanskou. V současnosti je navíc nucen plnit nové úkoly 
vztahující se k demokratickým hodnotám, výchově k občanství, multikultura-
litě. Reakcí na tyto společenské potřeby je i vymezení dějepisu v Rámcovém 
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, v němž je zařazen do vzdělá-
vací oblasti Člověk a společnost. Vlastní cíl dějepisného vyučování lze pak 
strukturovat do části informativní zahrnující složku vzdělávací, části formativ-
ní zahrnující složku hodnotovou a části metodologické se složkou doved-
nostní. 

Dějepis se rovněž potýká s otázkou specifikace jeho obsahu. Autoři defi-
nují dvě základní tendence při výběru dějepisného obsahu. První vychází 
z toho, že obsah historie není pro svou šíři a neustálý nárůst zvládnutelný pro 
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žáky nižšího věkového stupně. Snahou didaktiky vycházející z tohoto pojetí je 
pak orientovat výuku pouze na vytipované vyučovací celky. Druhá tendence 
vychází z přesvědčení, že pro pochopení současnosti je nutné seznámit se 
s komplexním historickým vývojem. Na tom je také založena koncepce teorie 
základního učiva. 

Autoři se dále věnují problematice regionální historie v dějepisném vyučo-
vání. Zdůrazňují její vazbu na didaktický princip postupnosti, který svým 
pojetím naplňuje. Zároveň s sebou nese i neopomenutelnou výchovnou slož-
ku, kdy posiluje přirozený citový vztah žáků k prostředí, v němž žijí.  

Neméně zajímavou je část zabývající se diferenciací obsahu výuky podle 
věku a myšlení žáků. První mytická fáze historického myšlení, která je u žáků 
mezi pátým až desátým rokem věku, se vyznačuje černobílým viděním světa a 
konkrétně-názorným myšlením. V této době se hodí zařazovat do dějepisné 
výuky pověsti, pohádky, příběhy osobností. Druhá romantická fáze, pro žáky 
od devíti do patnácti let, se projevuje snahou se ztotožnit se slavnými cestova-
teli a dobrodruhy. Pro tento věk je vhodný narativní dějepis postupně přechá-
zející k tématickému a problémovému.Ve filozofické fázi odpovídající žákům 
ve věku od čtrnácti do dvaceti let objevují hlouběji svůj postoj a vývoj, rozvíjí 
se logické myšlení, analýza, syntéza. Zájem je o filozofii dějin, politické pro-
gram, různost interpretace historických událostí. Poslední ironická fáze u stu-
dentů kolem dvaceti let je dokončením psychického vývoje. Objevuje se intro-
spekce, ironizace okolí. Pochopení historických poznatků v plné šíři však 
zabraňuje nedostatek osobní zkušenosti. 

Užitečnou, zvláště pro potřeby pedagogických fakult, je část věnovaná 
pedagogické praxi budoucích učitelů. Ti jsou zde seznámeni se základními 
formami praxí, s ukázkou dílčí didaktické analýzy, jsou zde také náměty k ma-
lému projektovému vyučování, ukázky přípravy učitele k organizování návště-
vy mimoškolní instituce. Mezi přílohami nalezneme výňatek týkající se děje-
pisu ze Vzdělávacího programu Obecná škola, Občanská škola, Národní škola, 
nechybí ani dnes aktuální Rámcový vzdělávací program. 

Publikace studentům i začínajícím učitelům osvětluje základní teoretické 
pojmy a umožňuje jim orientaci v dnešní komplikované situaci, ve které se na-
lézá didaktika dějepisu i dějepis samotný. Nezůstává však jenom u teorie a 
budoucí učitelé dějepisu jistě ocení ukázky různě pojatých příprav pro výuku 
dějepisu. Myslím, že publikace je díky svému systematickému a přehlednému 
uspořádání spolu s určitou reflexí současné problematiky přínosem pro naleze-
ní „vlastní tváře“ didaktiky dějepisu. 
  

Radim Štěrba, Katedra historie PdF MU 
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Recenze na publikaci: PAUSCHENWEIN, J. K současnému stavu výzkumu 
prostorového  myšlení  a prostorových představ. Eisenstadt : PA, 2004. 

 

Téma učení z obrazového materiálu je v dnešní době mezi odbornou veřej-
ností dosti diskutované. Odborníci z řad pedagogů a psychologů právem 
zdůrazňují důležitost poznání, jakým způsobem se děti učí z obrazového mate-
riálu. Z hlediska výzkumu je nonverbální stránka textů, se kterými děti ve ško-
lách běžně pracují, obtížněji uchopitelná. Největší problém však nespatřuji 
v neúplných informacích o způsobech zpracování obrazových informací, ale 
v přístupu veřejnosti. Obecně se sice uznává důležitost obrazového materiálu 
při vyučování, ale v praxi stále převažuje názor, že nejdůležitější je verbální 
stránka textů. Učitelé usilovně dbají již od první třídy o to, aby své žáky 
naučili číst. Ale již si nedělají starosti s tím, jestli své svěřence také naučili, 
jak se učit pomocí obrazového materiálu. Tuto dovednost považují za druho-
řadou, nebo se domnívají, že se děti naučí pracovat s obrazovými údaji a  vní-
mat prostorové vztahy „jaksi samy“. Tak se můžeme dosti často setkat se 
žáky, kteří nejsou schopni vnímat a zpracovávat obrazové informace. Tato ne-
schopnost  se označuje jako „obrazová (vizuální) negramotnost“.   

Německy psaná práce se zabývá vývojem prostorového myšlení a prostoro-
vých představ u dětí na prvním stupni základní školy. V první řadě je tato 
studie určena učitelům matematiky, protože je vztažena k výuce geometrie.  
Mnoho informací je zde však univerzálních a použitelných ve všech předmě-
tech základní školy. Vhodná je jistě i pro rodiče, kteří se chtějí dozvědět něco 
více o vývoji prostorového vnímání svého potomka. Podle autorky by její prá-
ce měla pomoci učiteli stanovit soubor opatření, který by  podpořil prostoro-
vého myšlení ve výuce, jehož rozvoji přikládá velký význam. 

Počáteční části práce jsou teoretického charakteru. Autorka zde předložila 
přední vědecké názory na vývoj prostorového vnímání u dětí. Čtenáře zasvě-
cuje do nejdůležitějších etap vývoje prostorového vnímání, zabývá se mozkem 
a jeho funkcemi. Opírá se zejména o koncepci Jeana Piageta, podle které dítě 
při vytváření prostorových představ prochází několika vývojovými stupni. 
Teorie konstruktivismu vychází z předpokladu, že učící se subjekt v procesu 
osvojování vědomostí a dovedností „konstruuje“ poznatky a opírá se přitom o 
své dosavadní zkušenosti i nové informace. Tyto zkušenosti a informace 
v procesu učení spojuje do nových struktur, přičemž některé své zkušenosti a 
poznatky rekonstruuje. V procesu poznávání dítě interpretuje nové objekty 
nebo situace na základě svých již existujících schémat (teorií). Nové objekty a 
situace se pokouší zahrnout (asimilovat) do těchto schémat. Pokud to není 
možné, protože dosavadní schéma nevyhovuje k vysvětlení nových objektů a 
situací, dítě původní schéma modifikuje (popř. rekonstruuje) a tím rozšiřuje 
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nebo mění svoji teorii chápání světa (Piaget tomu říká akomodace). Myšlení 
vysvětluje jako interiorizovanou praktickou manipulaci s předměty. Piaget 
rozlišil čtyři základní úrovně kognitivního vývoje v dětství. Senzorimotorické 
stadium trvající od narození do dvou let dítěte, předoperační stadium zahrnu-
jící období od 2 od 7 let dítěte. Ve věku 7 – 12 let dítě dokáže již logicky 
přemýšlet o objektech a událostech, chápe stálost v počtech, množství a  hmot-
nosti. Objekty je schopno třídit podle různých znaků, jedná se o stadium kon-
krétních operací. Ve stadiu formálních operací již dokáže logicky myslet o ab-
straktních pojmech a systematicky testovat hypotézy. (Piaget – Inhelderová, 
2001).   

Za nejzdařilejší a nejpřínosnější považuji kapitoly 4, 5 a 6, které seznamují 
čtenáře s různými vědeckými výzkumy a jejich výsledky. Poměrně velký 
prostor je zde věnován dotazníku, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jak rozdíl-
ně probíhá proces prostorového myšlení mezi chlapci a dívkami. Výsledek 
ukázal, že probíhá jen částečně rozdílně. Největší rozdíl spočíval podle autor-
ky v tom, že chlapci dosahovali většinou průměrných výsledků. Dívky častěji 
dosahovaly krajnějších hodnot – jednak lepších, ale i horších než chlapci. Za 
velký klad práce považuji ilustrace a  různé grafy a diagramy, které dokumen-
tují zjištěné výsledky. Umožňují učitelům inspirovat se tímto výzkumem a 
popřípadě podle této práce uskutečnit i ve své třídě stejný či podobný projekt. 
Další zajímavým výzkumem byl „KUBUS“, který mimo jiné ukázal, jaké pro-
blémy činí některým žákům rozlišení mezi tělesem a plochou.  

Další kapitoly jsou spíše didakticko-metodické. Umožňují např. našim 
učitelům srovnat učební osnovy a požadavky na výuku matematiky se zahra-
ničním příkladem. Podrobně se zabývají výukou geometrie na základní škole. 
Pro praxi jsou velmi inspirující náměty na různá cvičení a didaktické hry, 
v nichž se výrazně uplatňuje prostorové myšlení. Práce je doplněna i odkazy 
na internetové stránky, kde se dají nalézt různé hry, které podporují prostorové 
myšlení. Jako pozitivní hodnotím i připojení kapitoly, která se věnuje mezi-
předmětovým vazbám.   

Práci považuji za velmi zdařilou a doporučuji ji nejen učitelům matemati-
ky. Její největší přínos spočívá v  praktické použitelnosti uvedených cvičení a 
her přímo ve vyučování. Bez schopnosti orientace v prostoru, efektivního 
zpracování obrazových informací se dnešní člověk neobejde. Cílem současné 
základní školy by tedy mělo být i to, aby připravila své žáky co nejlépe na ži-
vot ve světě zahlceném informacemi. A to udělá nejlépe tak, že bude maxi-
málně podporovat rozvoj prostorového myšlení. Inspiraci může najít třeba 
v této práci.  

 

Simona Barányová, Katedra geografie PdF MU 
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Informace o řešení grantového projektu 
 

Grantový projekt GA ČR č. 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula má 
za sebou první rok řešení. Projekt je koncipován jako mezioborový a nabízí 
prostor pro také pro oborové didaktiky, kterých se do něho zapojilo deset. 
Projekt je rozčleněn do tří etap. V první se řešitelé zaměřovali na ujasnění 
orientace české základní školy, v druhém roce bude centrálním tématem pro-
blematika kurikula základní školy a v třetí etapě se budou sledovat výstupy zá-
kladní školy, tj. její absolventi. Každý rok bude uspořádán k dané problemati-
ce seminář (informace o letošním viz níže příspěvek K. Vlčkové) a vydán 
sborník studií (o letošním sborníku viz dále příspěvek T. Janíka). 

Grantový projekt nabízí spolupráci všem, kdo se o tyto otázky hlouběji 
zajímají. Je možno se například aktivně zúčastnit semináře, který se uskuteční 
v druhé polovině června 2006, nebo lze připravit studii do plánovaného sbor-
níku o problémech kurikula (nejlépe na základě výzkumného šetření), a nebo 
využít obou možností. Je třeba však upozornit na to, že jak vystoupení na 
semináři, tak případný příspěvek do sborníku musí odpovídat zadání projektu, 
tj. musí se skutečně vztahovat k dané problematice. V případě pochybností 
jsme ochotni poskytnout bližší vysvětlení, neboť máme zájem, aby řešený 
grantový projekt skutečně přispěl k zkvalitnění základní školy. Těšíme se na 
spolupráci a vážné zájemce prosíme, aby si pro svou spoluúčast rezervovali 
čas a pracovní kapacitu.   

Josef Maňák a Tomáš Janík, CPV PdF MU 
 
 

Zpráva ze semináře Orientace české základní školy (20. 10. 2005) 
 

Celodenní seminář pod názvem Orientace české základní školy se konal ve 
čtvrtek 20. 10. 2005 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 
Poříčí 31. Kromě řešitelů se semináře zúčastnila řada zájemců o danou problema-
tiku: prof. PhDr. Š. Švec, CSc., a PhDr. M. Matulčíková, CSc., z FF UK v Brati-
slavě, PaedDr. N. Mazáčová, Ph.D., z PdF UK v Praze, PaedDr. A. Polák, ředitel 
fakultní ZŠ Brno, Křídlovická, RNDr. F. Vrána, ředitel ZŠ a PhDr. M. Pelajová, 
učitelka ze ZŠ M. Krumlov, kolegyně a kolegové z PdF MU a z UTB ve Zlíně. 
Seminář zahájil doc. PaedDr. V. Mužík, CSc., děkan PdF MU, který je členem 
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řešitelského týmu. Dopolední jednání probíhalo formou panelové diskuse, odpo-
ledne pokračovala volnější výměna názorů, která navazovala na podněty z do-
poledního jednání. Diskusi vedl prof. J. Maňák, řešitel projektu, celkem bylo 
zaznamenáno 35 diskusních příspěvků. 

V úvodu J. Maňák zdůraznil nutnost změn v edukační práci základní školy, 
které vyplývají z důsledků vývoje naší civilizace i potřeb společnosti. Konsta-
toval, že zavádění Rámcového vzdělávacího programu (RVP) je krokem 
správným směrem, který je sice nutno realizovat v nynějších podmínkách, ale 
přitom nelze ztratit ze zřetele ani perspektivy dalšího rozvoje společnosti a 
školy. Podněty k bohaté diskusi poskytly pohledy na řešenou problematiku 
z pozice základní školy, které problémy se zaváděním RVP úspěšně řeší. 

Z velkého počtu názorů, námětů, postřehů a myšlenek, které na semináři 
zazněly, uvedeme jen nejzávažnější, které se bezprostředně vztahovaly k ú-
střednímu tématu. Úvodní vstupy do panelové diskuse orientovaly diskusní 
příspěvky na problematiku cílů základní školy (ZŠ), které by neměly odrážet 
jen tlak ekonomických aspektů rozvoje společnosti, ale též humanistické prin-
cipy naší civilizace. Tato hlediska by měla vyústit v podporu kvalit lidství, 
v sociálně osobnostní formování žáků, neboť u naší mládeže se projevuje 
retardace emocionálního a sociálního vývoje. Z tohoto hlediska má velký vý-
znam zejména výchovně-vzdělávací prostředí školy, ale též klima společnosti 
a výchovné působení rodiny. Velký ohlas nalezly v diskusi otázky environ-
mentálního přístupu v práci školy a v této souvislosti se zdůrazňovalo cílevě-
domé působení školy proti vandalismu a na ochranu přírody, památek apod. 
(grafity). Velkou oporu získaly myšlenky zdůrazňující zkvalitnění komuni-
kace, a to nejen žáků, ale i komunikace mezi učiteli a žáky, mezi školou, rodi-
nou a společenskou komunitou. Kritické připomínky zazněly na adresu médií, 
zejména televize, od nichž se očekává výraznější pomoc škole a výchově. 

Dalším tématem diskuse byla problematika zlepšení kultury učení, dnes už 
nestačí pouhé hromadění informací a pamětné učení. Škola by měla posílit 
aktivitu a samostatnost žáků, vést žáky k tomu, aby si víc věřili. K tomu je ne-
zbytné vybavit je žádoucími kompetencemi a studijními návyky, technikami 
racionální práce. Značný důraz se v diskusi kladl na výběr učiva a na mezipřed-
mětové vazby, jak to naznačují průřezová témata RVP. Do popředí vystupuje 
také otázka motivace učitelů pro edukační práci a také motivace žáků ke vzdělá-
vání a sebevzdělávání. Prospěšné by bylo hlouběji propracovat problémy dia-
gnostiky a autodiagnostiky, hodnocení a evaluace, neboť učitelé by tak získali 
nástroj ke zkvalitnění své výchovně-vzdělávací práce. 

Diskusní vystoupení se často týkala problémů kolem RVP a ŠVP, hlavně 
však problematiky jednotlivých vyučovacích předmětů. Zdůrazňovala se nut-
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nost úzké spolupráce při tvorbě ŠVP, požadovala se vzájemná informovanost 
učitelů o učivu příbuzných vyučovacích předmětů, ale vyzvedávala se též 
potřeba vzájemně respektovat a neomezovat samostatnost a svébytnost před-
mětu, poněvadž každý vyučovací předmět má svou identitu, metodologii i 
specifické prostředky, kterými přispívá společnému vzdělávacímu cíli. Zazně-
ly cenné připomínky od reprezentantů jednotlivých oborů – fyzika, matema-
tika, zeměpis, chemie, tělesná výchova, čeština, dějepis, informatika, e-lear-
ning aj. Byl vysloven požadavek, aby informatika víc spolupracovala s jinými 
vyučovacími předměty a např. pomáhala při vyhledávání informací na webo-
vých stránkách. Žáci by se měli učit informace zpracovávat, třídit, kriticky 
posuzovat, odlišovat informace užitečné od nepodstatných a zbytečných, učit 
bránit se manipulaci prostřednictvím zavádějících informací. 

Další okruh problémů byl spojen s požadavkem na akční výzkum realizovaný 
učiteli, na posílení studia odborné literatury a vůbec na podporu pedagogického 
výzkumu, neboť by tak bylo možno zvýšit celkovou úroveň naší školy. Připo-
mínky byly také ke vzdělávání učitelů, požadovala se intenzivnější spolupráce 
fakult vzdělávajících učitele se základními a středními školami. Reforma školy 
očekává pomoc také od pedagogické (didaktické) teorie, která by měla jedno-
značně orientovat školní praxi na progresivní jevy, ale současně využívat tradič-
ních osvědčených koncepcí, pokud jsou v souladu s vývojovými trendy. 

Stručný přehled nejdůležitějších diskusních vystoupení ukázal značnou šíři, 
ale i závažnost připomínek, které ve svém vyznění poskytly pestrou paletu 
aktuálních názorů na problémy naší základní školy. Většina vystoupení sledovala 
cíle semináře, zamýšlela se nad budoucím směřováním základní školy a proje-
vovala zřetel k progresivnímu vývoji. Řešitelé projektu získali mnoho podnětů 
pro svou další práci. Výsledek rokování lze shrnout do těchto hlavních bodů: 
• Pokračovat v intencích Bílé knihy a přispět ke konkretizaci humanistických 

cílů naší školy. Navázat na koncepci Rámcového vzdělávacího programu, 
prohlubovat a konkretizovat jeho záměry tím, že se budou hledat optimální 
cesty a prostředky k jejich realizaci. 

• V souladu s plánem projektu zaměřit se v příštím roce na vlastní 
problematiku kurikula ZŠ, a to jak z obecného pohledu, tak též 
ze specifických aspektů jednotlivých vyučovacích předmětů. 

• Posílit výzkumnou práci v rámci řešení problematiky projektu a v tomto 
smyslu prohloubit spolupráci fakulty se spolupracujícími školami a učiteli. 

• Připravit v roce 2006 dvoudenní seminář k problematice kurikula ZŠ 
a pozvat na něj přední odborníky i zkušené učitele ze škol. 

 

Kateřina Vlčková, KPd PdF MU 
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Sborník ze semináře Orientace české základní školy 

Jako hlavní výstup řešení grantového projektu za 
rok 2005 je plánován monografický sborník s názvem 
Orientace české základní školy (editoři J. Maňák a T. 
Janík), který je právě připravován. Sborník obsahuje 
příspěvky řešitelů projektu a také studie předních 
odborníků od nás i ze zahraničí (Slovensko, Rakous-
ko). Z obsahového hlediska je rozčleněn do tří hlav-
ních částí (Obecné problémy základní školy, Srovná-
vací pohled na základní školu, Kurikulární dimenze 
základní školy), na něž navazují vybrané diskusní 
příspěvky. 

V části věnované obecným problémům základní školy je řešena otázka 
celkového pojetí základního vzdělávání v globalizující a učící se společnosti 
(J. Skalková), hledá se orientace české základní školy (J. Maňák), dále je zde 
nastíněna historie ZŠ (V. Jůva), sledovány jsou její aspekty psychologické (R. 
Kohoutek), etické (R. Rybář), estetické (V. Spousta), environmentální (H. 
Horká) a také problematika edukace žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami (M. Bartoňová a M. Vítková) a problematika nadaného žáka v současné 
škole (N. Mazáčová).  

Druhá část je koncipovaná jako (mezinárodně) srovnávací pohled na základní 
školu. Nejdříve je česká základní škola konfrontována s vývojem v zemích EU 
(K. Vlčková) a dále se věnuje pozornost primární škole v ČR (H. Filová), škole 
slovenské (M. Matulčíková), škole finské (J. Průcha), škole polské (J. Prokop) a 
škole rakouské (R. Seebauerová). Srovnávací hledisko je zachováno i v dalších 
příspěvcích, které mají povahu výzkumných sond. J. Maňák hledá shody a odliš-
nosti v pohledech učitelů a neučitelů na českou základní školu, V. Švec, S. 
Kašpárková a A. Kavanová zkoumali názory učitelů, studentů SŠ a jejich rodičů 
na přechod mezi základní a střední školou a E. Dobšíková shrnuje výsledky roz-
hovorů o současné proměně české školy z pohledu rodičů. 

Třetí část sborníku přináší pohledy oborových didaktiků, z nichž některé se 
opírají též o výzkumná šetření. Obecnější zamyšlení nad obsahem školního vzdě-
lávání nabízí příspěvek T. Janíka, pohled na koncepci matematiky na ZŠ v kon-
textu zavádění RVP přináší R. Blažková. Problematikou mateřského jazyka a 
jazykové kultury na ZŠ se zabývá příspěvek E. Minářové, pohled didaktiky ci-
zích jazyků prezentuje V. Janíková. Poslání tělesné výchovy na současné ZŠ 
rozebírají V. Mužík a M. Trávníček. Konstruktivisticky pojaté výuce vlastivědy 
věnují pozornost M. Machalová a E. Vyskočilová. O zkušenosti s integrovanou 
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přírodovědou na ZŠ se podělí J. Budiš, L. Košťálová a I. Plucková, k probíhající 
kurikulární reformě z hlediska přírodovědných předmětů se vztahuje příspěvek 
E. Hofmanna a B. Rychnovského. 

V závěru sborníku jsou uveřejněny některé diskusní příspěvky – k problema-
tice zavádění RVP na školách (M. Pelajová), k otázce vzdělávání nadaných dětí 
(E. Machů) – a stručný záznam z diskuse v semináři, který se konal v rámci řeše-
ní projektu. Sborník přináší řadu hodnotných studií k otázkám základní školy a 
lze jej doporučit jak širší odborné veřejnosti, tak studentům učitelství a doktoran-
dům, ale i dalším zájemcům. 

Tomáš Janík, CPV PdF MU 
 

Quo vadis, didaktiko geografie? 
 

V Bulletinu CPV 2005/6 mě zaujal příspěvek Mgr. Petra Knechta „Oborová 
didaktika není Popelkou, ale spící Růženkou“. Souhlasím s jeho obsahem, ale 
konkrétně v případě didaktiky geografie trošku připomíná „dobývání se do 
otevřených dveří“. Pokusím se své tvrzení vysvětlit. 

V období od roku 1990 provedli kolegové na naší katedře analýzu didaktic-
kých příspěvků v odborných geografických časopisech a rozbor kvalifikační 
struktury vysokoškolských didaktiků. Analýza prokázala, že: 
• Ve srovnání s odbornými příspěvky jednotlivých disciplin vědního oboru 

geografie, tvoří didaktické práce pouze malý podíl. 
• Z obsahově didakticky zaměřených prací je minimum věnováno 

teoretickým problémům. 
• Všichni současní vysokoškolští učitelé didaktiky geografie v produktivním 

věku v České republice, kteří mají vědeckou hodnost (CSc. nebo Ph.D), ji 
získali z jiné geografické disciplíny. Poslední vědecký titul CSc. z didaktiky 
geografie získal na školícím pracovišti naší katedry v 80. letech doc. 
Hofmann. Prof. Chalupa byl posledním ze současných českých geografů 
v produktivním věku, který se v 80. letech habilitoval z didaktiky geografie. 

• Poslední vysokoškolská učebnice didaktiky geografie vyšla v první 
polovině 80. let. (Kolik myslíte, že reagovalo geografických 
vysokoškolských pracovišť v ČR na letošní výzvu doc. Hofmanna zapojit 
se do přípravy nové učebnice didaktiky geografie? Pouze jedna z 11 
geografických kateder v ČR měla zájem o spolupráci). 
 

Odrazem stávající situace jsou také témata didakticky zaměřených diplom-
ních prací s drtivou převahou prakticismu typu „Zeměpisné vycházky do okolí 
školy“. Tristní situaci navíc komplikuje i to, že v ČR nelze realizovat habilitaci a 
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profesorské řízení z didaktiky geografie na geografickém pracovišti. (Za posled-
ních 20 let se tak uskutečnila pouze habilitace doc. Hofmanna a profesorské 
řízení prof. Wahly – dnes již důchodce – v Banské Bystrici na Slovensku). 

Diskuse o tom, zda jsou oborové didaktiky respektovány nebo utlačovány 
(viz P. Knecht v Bulletinu CPV 2005/6, s. 3), pokládám za bezpředmětné. 
Oborová didaktika má přece v rámci své vědní disciplíny takové postavení, 
jaké si vydobude. V našem vědním oboru je to bohužel více než patrné! Bez 
kvalitní didaktické přípravy se nestane student učitelství dobrým učitelem, 
který o svých kvalitách snadno přesvědčí rodiče svých žáků. 

Srovnám-li rozvoj didaktiky geografie (oborové) a didaktiky (obecné vědní 
disciplíny), včetně rozvoje její teorie, ani se příliš nedivím situaci, se kterou 
jsem se střetla při zajišťování svého výzkumu založeného na analýze video-
záznamu (videostudie). Videostudie se zaměřují především na samotný 
vyučovací proces a na podmínky, které ho determinují. Zkoumají předpoklady 
pro účinné vyučování a učení na základě průběhu výuky. Videostudie země-
pisu, která probíhá ve spolupráci s CPV, by mohla napomoci vytvořit kuriku-
lum v rámci moderního vzdělávání a umožnit výběr vhodného učiva a opti-
málních výukových metod (viz Maňák 2003). Je realizována v době, kdy u nás 
dochází k zásadní proměně kurikula v souvislosti se zaváděním rámcových 
(školních) vzdělávacích programů do školní praxe. Videostudie zeměpisu je 
svým pojetím chápána jako výzkum učiva, které je reálně předané žákům 
konkrétními učiteli v konkrétních školách a třídách. 

V návaznosti na předešlé zdůrazňuji, že analýza výuky za použití videozáz-
namu se bude zabývat problémy v rovině teoretické a metodologické, které 
řeší jak didaktika obecná, tak oborová. Obecněji formulovaným cílem vý-
zkumného projektu je předložit rozbor výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ a 
nižších ročnících gymnázií, její kvalitativní i kvantitativní charakteristiku. 
Kategoriální systém pro kódování výuky, jako jedné z fází zpracování dat, 
vychází z modelu obecně didaktického. Na základě získaných poznatků chci 
dále řešit otázky praktické s využitím znalostí oborové didaktiky. Je třeba si 
v této souvislosti uvědomit specifické postavení zeměpisu mezi vyučovacími 
předměty a přizpůsobit hodnocení sledovaných jevů tomuto faktu. Vždyť 
specifičnost zeměpisu vyplývá z komplexního analyticko-syntetického systé-
mového a prostorového pojetí jeho obsahu. Prostorové pojetí představuje dvojí 
rovnocenný způsob vyjadřování, a to slovní a mapový. Učivo zeměpisu má 
tak ráz a charakter nejen informativní, ale i formativní, podporuje rozvoj lo-
gického myšlení a tvořivé práce žáků ve výuce. Specifikem zeměpisu je také 
jeho integrující postavení v rámci mezipředmětových vztahů, což vyplývá 
z geografie jako vědy, která zasahuje do věd přírodních, společenských, tech-
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nických i aplikovaných. Souběžně s videostudií zeměpisu probíhá v CPV vý-
zkum založený na analýze videozáznamu výuky fyziky (srov. Janík, Miková 
2005). Kódování výuky se v případě zeměpisu i fyziky uskutečňuje na základě 
shodného didaktického modelu. To proto, aby bylo možné studie a výsledné 
analýzy srovnávat, případně rozšířit na další předměty 2. stupně ZŠ ve spolu-
práci s příslušnými oborovými didaktiky. 

Příprava výzkumu (vypracování teoretického a časového plánu) se odehrávala 
v průběhu června až srpna 2005. Začátkem června byli mnou osloveni ředitelé 
téměř všech brněnských základních škol a škol v okolí Brna s otázkou, zda by 
jejich učitelé byli ochotni se výzkumu zúčastnit. Vzhledem k povaze 
výzkumného šetření (nahrávání učitelů na video) bylo nutné zvolit dostupný 
výběr. Během následujícího měsíce jsem ředitele opět kontaktovala a v případě 
kladné odezvy jsem získala kontakt přímo na konkrétního učitele. Přes vstřícné 
jednání s některými řediteli škol jsem se naopak s pochopením nesetkala u drtivé 
většiny učitelů zeměpisu. Hlavním argumentem odmítnutí aktivní účasti 
v projektu byla nejen obava z natáčení průběhu vyučovacích hodin (přestože 
výzkum je anonymní) a velké pochyby učitelů o své didaktické připravenosti, ale 
také jejich značná pracovní vytíženost vzhledem k vytváření ŠVP. 

Myslím, že právě učitelé by měli chápat a mít zájem na vytváření kurikula 
moderního vzdělávání a výběru vhodného učiva a optimálních výukových 
metod, jejichž východiska nabízí právě výzkum pomocí videostudie. Domní-
vám se však, že odmítavý přístup učitelů zeměpisu do značné míry odráží stav 
současné oborové didaktiky. Výsledkem je, že vázne spolupráce mezi učiteli, 
jako „lidmi z terénu“, a oborovými didaktiky na VŠ, bez které není možné 
řešit otázky teoretické ani praktické.  

O účast na videostudii v konečné fázi projevilo zájem celkem 12 učitelů 
zeměpisu, z nichž tři sledované téma nevyučují ve školním roce 2005/06, ale 
je možné s nimi počítat v následujícím školním roce. Osobně jsem navštívila 
každého učitele a podrobně vysvětlila cíl a plánovaný průběh výzkumu. Dva 
učitelé po získání informací o výzkumu účast v něm odmítli, neboť nechtěli 
být natáčeni. Zkoumaný soubor tak zatím obsahuje celkem 7 škol, 9 tříd, 9 
učitelů (z toho 8 žen a 1 muže). 

Rozhodně nechci, aby můj příspěvek vyzníval příliš pesimisticky. Jsem 
přesvědčena, že i množství studentů doktorského studia (didaktika geografie) 
na naší fakultě, včetně studentů v kombinovaném studiu přicházejících sem ze 
základních, středních a dokonce vysokých škol (katedra geografie PdF UJEP 
Ústí nad Labem, katedra geografie PřF OU Ostrava), je způsob, který „spící 
Růženku didaktiky geografie“ brzy probudí. Důkazem bude i to, že v budouc-
nu přibude učitelů, kteří nebudou mít obavy prezentovat svoji práci. 
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Několik poznámek k didaktice matematiky 
 

1. Co rozumíme pod pojem „didaktika matematiky“ 
 

Nelze použít výstižnějšího vyjádření, než to, které uvedl J. A. Komenský ve své 
Didaktice (Didaktika analytická (7)): „Didaktika jest umění jak dobře učiti. Učiti 
značí působiti, aby tomu, kdo něco zná, se naučil také někdo jiný a znal to“. Vyme-
zení pojmu „didaktika matematiky“ se objevuje v různých publikacích většinou se 
snahou vyjádřit její postavení mezi vědními obory, kterými jsou matematika, peda-
gogika a obecná didaktika.  

Např. Slovník školské matematiky (14) pod heslem „didaktika matematiky“ 
uvádí: „didaktika matematiky – mezní vědní disciplína mezi matematikou a pedago-
gikou, která se zabývá různými otázkami školské matematiky na všech typech škol, 
tj. jejím obsahem i metodami jak vyučovat a jak se učit matematice“. 

P. Květoň v (8) chápe didaktiku matematiky takto: „Didaktika matematiky je 
vědecká disciplína zkoumající zákonitosti vyučování matematice v souladu s cíli 
vyučování určenými společností“. 

B. Novák v (12) uvádí: „Didaktika matematiky se považuje obvykle za speciální 
didaktiku (předmětovou, příp. oborovou didaktiku) ve smyslu teorie vzdělávání 
v matematice. Je vědou se svou vlastní strukturou, logikou a způsobem myšlení. Lze v ní 
rozlišit čtyři dimenze: obsahovou, pedagogickou, psychologickou a konstruktivní.“ 

Didaktika matematiky je vědecká disciplína, která řeší speciální otázky výuky 
matematiky na jednotlivých stupních a typech škol. Vymezuje obsah učiva matema-
tiky, doporučuje vhodné metody a postupy vyučování, respektuje psychologické 
zákonitosti učení a zajišťuje technologii vyučování. 

Vymezují se také názvy jako Teorie vyučování matematice, Metodika matema-
tiky, Pedagogika matematiky. Např. J. Mikulčák v (11) uvádí: „Předmětem Peda-
gogiky matematiky je komplexní zkoumání systému matematického vzdělání, všech 
jeho prvků, vzájemných vztahů a vztahů k didaktickému a mimodidaktickému okolí 
systému.“ 

Úvahu o vztahu matematiky a didaktiky uvádí M. Hejný v (2): „Termín – 
vyučovanie matematiky – sa skladá z dvoch slov. Prvé vyjadruje obsah toho, čo sa 
učí, druhé činnosť, ktorú učiteľ vykonáva. Matematika, rovnako ako vyučovanie, má 
svoju štrutúru, logiku, sposob myslenia. Medzi oboma oblasťami je značný rozdiel. 
Matematika pracuje s idealizovanými objektmi, axiomaticky presne, s úplnou argu-
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mentáciou. Vyučovanie sa týka ludí a každá snaha o axiomatizaciu štruktúry meto-
diky matematiky vedie nevyhnutne k znásilneniu skutočnosti. V metodike matema-
tiky, jako konečne v každej „reálnej“ vedeckej disciplíne, existujú javy, objekty, 
situácie, príklady, ktoré sú typické, kryštalické, ale existujú aj také, ktoré sú hmlisté, 
hraničné, nejasné. Nie je to nedostatkom našich vedomostí, ale podstatou vecí.“  

Řešení hlavního problému „učit se – učit – někoho něčemu naučit“ je jedním ze 
základních pilířů didaktiky oborové.  
 
2. Didaktika matematiky a matematika jako vyučovací předmět mají svá výrazná 
specifika, která je poněkud odlišují od ostatních oborových didaktik a vyučovacích 
předmětů.  
 

Jde zejména o tato specifika: 
• Vysoká abstraktnost matematiky. Matematické pojmy vznikly na základě 

abstrakcí z reálných situací (nikdo nikdy nemůže vidět přímku, rovinu či číslo, 
ale jejich představy v mozku téměř u každého existují). Pojmy se nejprve budují 
na základě intuice a teprve mnohem později je možné budovat systém 
vycházející z deduktivních přístupů.  

• Matematika je předmět, ve kterém je znalost a pochopení prvků vyšší úrovně 
podmíněna pochopením a znalostí prvků nižší úrovně.  

• V některých případech je problematická motivace matematického učiva, neboť 
buď je obtížné nalézt reálný model v praxi (např. pro násobení dvou záporných 
čísel), nebo je praktické využití hodně vzdáleno (např. úpravy lomených 
algebraických výrazů). 

• Výuku matematiky nelze opírat jen o formulování vztahů, pouček a vzorců, 
které si mají studenti a žáci zapamatovat. 

 
Didaktika matematiky nemůže naučit studenty všemu, co by bylo třeba k tomu, 

aby uměli učit a naučit matematice. To nemůže být ani jejím cílem, a to nejen vzhle-
dem k rozsahu matematiky na školách všech typů. Ale může je naučit cennější hod-
noty, kterými jsou metody práce a schopnost nazírání, aby se učitelé snažili vést své 
žáky po cestě poznání. Může jim doporučit některé postupy, které se v praxi osvěd-
čily, ale měla by jim ponechat dostatek prostoru pro jejich vlastní tvořivou práci. 
V didaktice matematiky je třeba vyvarovat se dvou extrémů: přístupů, které vychá-
zejí jen z matematiky, předkládají krásu její logické výstavby a jejích výsledků, 
avšak předpokládají žáka, který se matematiku učit chce a má zájem řešit problémy 
a přemýšlet, a nebo přístupů, které vycházejí z podrobných návodů, silně praktici-
stických, ovlivněných třeba jen jedinou zkušeností bez opory o zákonitosti vytváření 
matematických pojmů v hlavách dětí, navíc někdy i s chybami učitele. 
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3. Co by měla didaktika matematiky zvládnout: 
 

Nelze dávat přednost jednomu z dále uvedených požadavků, ale je třeba realizovat 
„a zároveň“ vše dále uvedené: 
 

a) Didaktika matematiky zaměřená na obsah učiva 
 

Matematika jako vědní disciplína obsahuje obrovské množství poznatků a jen 
malá část tvoří obsah učiva matematiky jako vyučovacího předmětu na základních 
školách. Avšak vědecké matematické poznatky nemohou být ve většině případů 
zprostředkovávány ve své abstraktní a teoretické podobě ani v axiomatickém systé-
mu, jak jsou v matematice budovány. Pro výuku matematiky je nezbytné provést 
tzv. didaktickou transformaci teoretického matematického základu do učiva mate-
matiky tak, aby učivo bylo přiměřené žákům příslušného věku a bylo podáno jazy-
kem jim srozumitelným a s využitím matematického aparátu, který mají žáci právě 
k dispozici, a zároveň aby nebylo v rozporu s matematickou správností. To, co se 
žák naučí na nižším stupni, by se měl naučit tak, aby se v budoucnu nemusel jisté 
poznatky učit jinak (tzv. „přeučovat“). Např. vysvětlení skutečnosti , že „nelze dělit 
nulou“ je možné zdůvodnit určitým způsobem ve 2.-3. ročníku základní školy, 
jiným způsobem v 7. ročníku ZŠ, dalším na gymnáziu a ještě jiným na škole vysoké 
s využitím pojmu limita, ve všech případech by to však mělo být matematicky 
správně. 

Studenti, budoucí učitelé matematiky, by měli mít jasno v matematických pojmech 
a vztazích, měli by si ujasnit, co o pojmech vědí sami z odborné přípravy, co z toho je 
v učivu matematiky příslušného stupně školy a jakým způsobem jsou pojmy a vztahy 
mezi nimi zavedeny. 

Lze si klást otázku, do jaké míry jsou studenti schopni sami provádět didaktickou 
transformaci matematického učiva a do jaké míry vidí ve své odborné přípravě 
matematickou podstatu svého budoucího učitelského působení. Vzhledem k tomu, 
že studenti, kteří mají hlubší zájem o matematiku, studují také na mnoha jiných 
vysokých školách, nejen přírodovědného a technického zaměření, je třeba všechny 
studenty, kteří mají zájem být učiteli matematiky, na toto poslání připravovat. Pokud 
někteří pociťují propast mezi odbornou přípravou a přípravou didaktickou, je třeba 
jim ukázat, že většina toho, co se učí v teoretických předmětech, se v určité podobě 
uplatní v učivu matematiky na školách. Jako příklad lze uvést téma Funkce a funkce 
inverzní, které jsou základními pojmy v matematické analýze již v prvním ročníku 
na vysoké škole a učivo Druhá mocnina a odmocnina v 8. ročníku základní školy. 
Při probírání druhé odmocniny ji studenti správně zavedou, uvedou příklad 64 = 8, 
ale na otázku žáka, proč také neplatí 64 = (-8), když (-8) . (-8) = 64 odpovědět 
uspokojivě nedovedou. Měli by si dokázat vzpomenout na definici z matematické 
analýzy, která odmocninu určitým způsobem zavádí. Studenti by si také měli 
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uvědomit význam metod práce v matematice, který se uplatňuje v mnoha dalších 
vědních oborech a zejména pak výrazný formativní potenciál matematiky. 
 
b) Didaktika matematiky zaměřená na poznávací procesy žáka 
 

Hlavním kriteriem pro úspěšnou práci učitele matematiky je jeho vztah k dětem. 
Student, který má zájem pracovat s dětmi na základní škole, zejména na jejím druhém 
stupni, je velmi cennou devizou. Pokud se chce skutečně stát učitelem, zpravidla vyvine 
hodně úsilí, aby se jím stal. 

Pro úspěšnou výuku matematiky je nezbytné sledovat, jak vnímá žák to, co je 
mu předkládáno, jak se umí vyrovnat s abstraktními matematickými pojmy, jaké po-
stupy jsou pro žáky optimální, zda žák vidí v poznávacím procesu to, co jeho učitel. 
Každé dítě je výrazná individualita, má svůj vlastní matematický model, který je 
třeba odhalit a rozvíjet. Přitom je nutné respektovat skutečnost, že vytváření 
matematických poznatků je nepřenosné (přenosné jsou pouze informace). Při kon-
krétní práci s dětmi si vnímavý učitel všímá myšlenkových pochodů žáka a vhodně 
je využívá, eventuelně citlivě usměrňuje. Výzkum zaměřený na poznávací procesy 
žáka obohatí učitele matematiky i učitele didaktiky matematiky o někdy neočeká-
vané výsledky, které pak napomohou volbě strategie vyučovacího procesu. Názory 
některých matematiků „přece když žák spočítá 200 příkladů na sčítání zlomků, tak 
se to musí naučit“, svědčí o malé snaze o pochopení individuality žáka a jeho 
vlastních komunikačních cest pro pochopení určitého tématu matematiky. Mnoho 
cenných zkušeností může získat student – budoucí učitel matematiky, při práci 
s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami – ať již se žáky talentovanými pro 
matematiku nebo se žáky s problémy v matematice. Také zvládnutí problematiky 
komunikace se žáky v matematice vyžaduje mnoho znalostí a hlavně mnoho přemý-
šlení. Prezentaci výsledků výzkumných prací v oblasti vyučování matematice a 
didaktiky matematiky přináší např. (4).  
 
c  

) Didaktika matematiky zaměřená na metody práce 
Učitel matematiky ve své práci využívá jednak metod práce v matematice 

(analýza, syntéza, indukce, dedukce, zobecňování, abstrakce apod.), a samozřejmě 
výukových metod práce, včetně všech dostupných prostředků moderních informač-
ních a sdělovacích technologií Podrobné informace o výukových metodách lze na-
lézt např. v (10), (13).  

Mezi učiteli z praxe i studenty stále ještě převládá názor, že transmisívní přístup 
k vyučování matematice, kdy učitel předvede potřebné postupy a žáci je reproduku-
jí, je časově nejoptimálnější a nejspolehlivější. Snaha přesvědčit je o možnostech 
jiných přístupů se setkává s nedůvěrou. Přitom, co může být cennějšího, než meto-
dy, které umožní žákům vytvářet si poznatky vlastními postupy. Avšak až učitelé 
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nebo studenti sami na sobě poznají postupy některých jiných přístupů, např. kon-
struktivistických, uznají jejich přednosti. Opět existuje propast mezi teoretickým 
zvládnutím výukových metod a jejich uplatňováním ve vyučovacím procesu. Navíc, 
když studenti sami na žádném typu školy jiné přístupy, než transmisívní, sami 
nezažili, nemůžeme se divit, že je opět kopírují. 
  
d) Sledování změn – buď změn v obsahu předmětu matematika nebo kurikulárních 
změn 
 

V průběhu posledních 50 – 60 let nastalo mnoho změn v oblasti školního 
vzdělávání. Připomeňme jen např. změny v obsahu matematiky z poválečných let, 
kdy byla zavedena jedenáctiletá střední škola a obsah matematiky doznal změn, 
následně zavedení devítileté školní docházky a SVVŠ, změny v souvislosti se 
zaváděním množinově logického pojetí výuky matematiky, změny po roce 1990, 
v současnosti příprava na výuku podle Školních vzdělávacích programů a řada 
dalších. To vyžaduje veliké úsilí učitelů matematiky, neustálé sebevzdělávání a 
schopnost změny realizovat.  
 

Závěrem 
 

Mnoho vysokoškolských učitelů získalo vědecko-pedagogické hodnosti ve vědním 
oboru Teorie vyučování matematice a přitom se výuce didaktiky matematiky nevěnují. 
To však neznamená, že nejsou dobrými didaktiky matematiky – uplatňují ji v plné míře 
ve výuce odborných matematických předmětů a jsou pro studenty vzorem, jak při výuce 
matematiky postupovat.  

Didaktika matematiky asi není spící Růženkou (6), neboť aktivit v didaktice 
matematiky je neustále mnoho. Jednota Českých matematiků a fyziků má svoji Mate-
matickou pedagogickou sekci, která pořádá a zaštiťuje konání konferencí, didaktic-
kých seminářů, podílí se na vydávání učebnic, metodických publikací, didaktických 
časopisů, organizuje matematické soutěže žáků a studentů apod. Na mnoha fakultách 
vzdělávajících učitele jsou pravidelně pořádány didaktické semináře, o jejichž obsahu 
je možné dozvědět se více na webových stránkách příslušných fakult a kateder 
matematiky. Didaktikové fakult působí v hojné míře v dalším vzdělávání učitelů 
matematiky, pořádají se semináře pro přípravu žáků a studentů v matematických sou-
těžích, korespondenční semináře, v Praze se pořádají semináře pro doktorandy, 
realizuje se SVOČ apod. Vysokoškolští učitelé didaktiky matematiky se zúčastňují 
zahraničních konferencí, jsou zapojeni do výzkumů v rámci ČR i do mezinárodních 
výzkumů. 

Stálo by za úvahu prozkoumat, zda je didaktika matematiky Popelkou, ale v tom 
případě by se mohla dočkat svého uznání, pokud by se našel ten pravý princ. 

Je obtížné formulovat, co chybí k tomu, aby didaktika matematiky, i přes svoje 
aktivity a úsilí učitelů, kteří se didaktice matematiky věnují, byla plně doceněna jako 
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vědecká disciplína jak v obci matematické, tak v obci pedagogické i společenské. 
Zřejmě by bylo třeba výrazných osobností, které by byly uznávány jak matematiky, 
tak pedagogy a které by byly schopny didaktiku matematiky jako vědeckou disciplí-
nu prezentovat. I když článků věnujících se v určité míře didaktickým problémům 
výuky matematiky lze nalézt mnoho, zřejmě chybí analytické studie vymezující tuto 
disciplínu. Nositel Nobelovy ceny za chemii, polarograf akademik Heyrovský vy-
slovil heslo: „Pracuj, dokončuj a publikuj“. Didaktikové matematiky pracují (usilov-
ně), ve většině případů svoji práci dokončují, ale mnoho z nich své výsledky potřeb-
ným způsobem nepublikuje. A jistě se najdou i další důvody, proč je stále pohlíženo 
na didaktiku matematiky jako na něco, co není ani ryba, ani rak. 
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  Růžena Blažková, Irena Sytařová, Katedra matematiky PdF MU 
 
 

http://www.vuppraha.cz/
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Recenze na publikaci: SLAVÍK, J. (ed.). Obory ve škole: metaanalýza 
empirických poznatků oborových didaktik. Praha : PdF UK, 2005, 158 s.  

 

Koncem roku 2005 vyšla na Pedagogické fakultě 
UK v Praze další kolektivní práce, která podává 
přehled o vývoji českých oborových didaktik v uply-
nulých patnácti letech. Publikace obsahuje úvodní 
příspěvek S. Štecha k vývoji oborových didaktik a 
dále příspěvky k pěti vybraným oborovým didakti-
kám: výtvarná výchova (J. Slavík), matematika 
(M. Hejný), chemie (J. Banýr), hudební výchova (O. 
Duzbaba) a výchova ke zdraví (E. Marádová).  

Jak předesílá J. Slavík ve své editorské poznám-
ce, „texty jsou spojeny jednotícím rámcem, který je 
dán společnými rysy všech oborových didaktik. Jedná 
se jak o metodologické, tak o obsahové aspekty…“ .  

Patrně každý, kdo se pohybuje „mezi“ didaktikami různých oborů, si je 
vědom toho, jak důležitý je „jednotící rámec“ pro publikaci podobného typu. 
Podle mého soudu se autorům podařilo tento společný rámec najít a s drobnými 
odchylkami jej naplnit konkrétním obsahem. 

Úvodní příspěvek S. Štecha objasňuje souvislosti, v nichž publikace vznikala, 
a formuluje několik charakteristik, které jsou všem sledovaným oborům společ-
né, a přesto pro každý z nich specifické (pluralita vzdělávacích přístupů a „mýtus 
tvůrčího génia“, nerovnoměrně distribuovaná a málo uspokojivá profesní připra-
venost a motivovanost učitelů, relativní pokles celkové kvality výuky). Formula-
ci uvedených charakteristik považuji za trefnou, stejně jako komentáře, které 
k nim autor připojuje. Pro oborové didaktiky je jistě znepokojující Štechův pou-
kaz na relativní pokles celkové kvality výuky, který se mimo jiné projevuje i 
v oslabení objemu odborné komunikace. 

J. Slavík ve svém příspěvku Mezi osobitostí a normou: proměny české výtvar-
né výchovy na přelomu tisíciletí prezentuje hlavní vývojové tendence české vý-
tvarné výchovy v letech 1989-2004. Text je opřen o bohatou domácí i zahraniční 
literaturu a poukazuje na klíčové momenty ve vývoji výtvarné výchovy v posled-
ních letech. Oceňuji autorovu schopnost zachytit a pojmenovat „pohyb“ v teori-
ích a koncepcích výtvarné výchovy, stejně jako jeho snahu „udržet“ svůj obor 
v širším interdisciplinárním kontextu. Jako editor má J. Slavík zásluhu na tom, že 
lektorovaná práce získala ucelenou koncepční podobu. 

Příspěvek M. Hejného Zkušenosti a výhledy ve vyučování matematice mezi 
roky 1990 a 2005 je otevřen historickým exkursem do didaktiky matematiky. 
Ten se odehrává v etapách: a) do roku 1950, b) druhá polovina 20. století jako 
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období „modernizace“ (množinová matematika); c) poučení z neúspěchu „mo-
dernizace“ (současnost – konstruktivistický přístup k vyučování matematice). 
Metaanalýza empirických poznatků didaktiky matematiky ve sledovaném období 
1990-2005 je podle mého názoru poněkud zúžena. Zahrnuje sice rozbor velkého 
množství autorových výzkumů a zkušeností z konstruktivistické výuky matema-
tiky, nicméně myšlenky a práce jiných českých didaktiků matematiky v ní nejsou 
zohledňovány. Na druhou stranu poznatky a zkušenosti, které získává katedra 
matematiky PdF UK z konstruktivisticky pojatého vyučování, jsou velmi cenné, 
a je třeba uvítat, že jsou v této práci přehledně představeny. 

J. Banýr ve svém příspěvku Jak se měnila výuka chemie na základní škole 
v posledních deseti letech prezentuje závěry z analýzy rozsáhlého souboru empi-
rických dat. Pojednává o změnách v koncepci a obsahu výuky chemie, o problé-
mech, které tyto změny přinesly, dále se dostává do hry žák a jeho postoje k pří-
rodovědné výuce. Příspěvek nalézá své vyústění v rovině metodické, kdy se autor 
zmiňuje o aplikaci konkrétních vyučovacích postupů a metod. Za důležité po-
selství tohoto příspěvku považuji poukaz na skutečnost, že motivace, zájem a 
oblíbenost přírodovědných předmětů u žáků v poslední době dramaticky klesá. 
Autor tak formuluje jeden z naléhavých problémů přírodovědné výuky, jemuž by 
měly příslušné oborové didaktiky věnovat patřičnou pozornost. 

Příspěvek O. Duzbaby nese název Hudební výchova mezi koncepčností a 
nekoncepčností na přelomu tisíciletí. Autor v něm charakterizuje podmínky 
praxe hudební výchovy ve škole a analyzuje příčiny některých problémů, které 
zde vyvstávají. Za velice zajímavý považuji autorův výklad o proměnách pojetí 
hudební výuky a také rozbor klíčových kategorií oboru hudební výchova (učební 
úloha, učivo, vyučovací styl učitele). 

Příspěvek E. Marádové Na cestě od „rodinné výchovy“ k „výchově ke zdra-
ví“ mapuje hlavní tendence ve výchově ke zdravému životnímu stylu. Jak nazna-
čuje název příspěvku, sledovaná oblast prochází dynamickými proměnami, které 
je třeba monitorovat. Oceňuji, že autorka svoji analýzu opírá mimo jiné také o 
rozbor kurikulárních dokumentů a vyúsťuje ji směrem k učitelskému vzdělávání. 
Škoda jen, že v analýze nebylo více využito i prací jiných autorů, kteří se v ČR 
problematice výchovy ke zdraví věnují. 

Celkově vzato, studie jednotlivých autorů staví na tom, co u nás bylo v oboro-
vých didaktikách vykonáno, a stávají se tak cennou součástí jejich odborné pro-
dukce. Jsem přesvědčen o tom, že práce, které jdou „napříč“ oborovými didakti-
kami, jako tato, mohou významně přispět k mezioborové inspiraci a spolupráci 
všech zainteresovaných.  
 

Tomáš Janík, CPV PdF MU 
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Recenze na publikaci: JANÍK, T.; HAVEL, J. (ed.). Pedagogická praxe a 
profesní rozvoj studentů. Brno : MU, 2005, 239 s.  

 

Recenzovaný sborník je věnován tématu, které v letech 
minulých, v současnosti i s výhledem do budoucnosti vý-
znamných reformních preferencí, zaměřených na proble-
matiku připravenosti budoucích učitelů, zůstává galileovs-
kou metaforou rotujícího ingotu v terminologické podobě 
pedagogické praxe s profilováním populace studentů uči-
telství, které si zasluhuje odbornou a veřejnou diskusi. 
Otázka připravenosti budoucích učitelů na svoji profesi 
není novým tematickým okruhem pedagogických věd. A 
jak je z příspěvků ve sborníku patrné, problematika zůstá-
vá. Nejde sice o absolutní stagnaci řešení, ale sledovanost 
problému a pregnantnost nápravy se nestaly prioritní domi-

nantou. To potvrzují bohaté, kritické a heuristické náměty řešení obsažené v příspěvcích. 
Příspěvky ve sborníku otevřeně deklarují pohledovou změnu k letitým perma-

nentně unifikovaným diskusím. Hlavním znakem je  změna  charakteru řešitelského 
pohledu, což lze vysledovat z vyjádření názoru, např. J. Šťávy (s. 11): „Spory 
v chápání významu a rozsahu pedagogické praxe už nejsou hlavními otázkami vedení 
diskuse o pedagogických praxích. V současné době se obsah diskuse zaměřuje více na 
efektivnost a smysluplnou účinnost pedagogických praxí, na jejich obsah, účinnou 
organizaci a vedení“.  

Obsahově strukturovaný sborník je souborem 33 příspěvků, které byly prezento-
vány na mezinárodním semináři „Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů“ 
dne 9. 12. 2005 v rámci završení projektu GA ČR č. 406/03/1349 „Intervence do 
procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich 
praxe na fakultní škole.“  

V příspěvcích je patrná jednotná průřezová linie v potřebnosti vnímání pedagogické 
praxe jako neoddělitelné vybavenosti v pregraduální přípravě učitelů, deklarovaná 
plejádou navržených řešení. Nelze opomenout, že problematika stavu a nápravy je i 
v dokladované široké reflexi mezinárodních zkušeností, např. ze Slovenska a Slovinska. 

Sumarizované příspěvky v této publikaci řeší problematiku s různou mírou a 
diferencovaně odlišným úhlem pohledu. Tím se ukazuje, že odezva na řešení pro-
blematiky byla z řad odborníků chápána jako nezbytná, potřebná nutnost vyjádřit 
svůj postoj a názor v dimenzích metodologických, inspirativních, výzkumných a 
interpretačních hodnotových závěrů a údajů z praxe. Díky různým obsahům 
s různorodou námětovou koncepcí řešení se sborník nestane unifikovaným inter-
pretačním souborem. Je zde dostatečný prostor pro reflexe z výzkumných projek-
tů, zjištění a zamyšlení se nad sledovanou tematikou.  
 

Miroslav Janda, KPd PdF MU 
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Bulletin Centra pedagogického výzkumu 
 

2005/9 (prosinec) 
 

 
 
 

Jaké důsledky vyvodili oboroví didaktikové z výzkumů PISA v Německu? 
 

 

Výsledky mezinárodně srovnávacích výzkumů vzdělávání, jako jsou PISA, 
TIMSS, PIRLS, RLS, CIVED, SITES a jiné, vzbuzují v zemích OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) mimořádnou pozor-
nost jak veřejnosti, tak expertů, mj. také z oblasti oborových didaktik. V České 
republice bohužel nejsou výsledky těchto výzkumů dosud v žádoucí míře reflekto-
vány, a o to méně se s nimi tvořivě pracuje. Jako reakce na tento evidentní deficit 
české oborové didaktiky vznikl i náš příspěvek, v němž se pokoušíme podat pře-
hled o tom, jaké důsledky byly v oblasti oborových didaktik vyvozeny z výsledků 
výzkumu PISA v Německu. 

PISA – Programme for International Student Assessment (Mezinárodní 
program pro hodnocení žáků) je výrazem odhodlání zemí OECD monitorovat 
výstupy vzdělávacích systémů v mezinárodním srovnávání na základě měření 
vzdělávacích výsledků žáků. Výzkum PISA 2000-2006 probíhá ve třech etapách 
a zaměřuje se na čtenářskou gramotnost (2000), matematickou gramotnost 
(2003) a přírodovědnou gramotnost (2006) u patnáctiletých žáků. Více viz na: 
www.pisa.oecd.org

Jako hlavní podkladový materiál pro náš příspěvek posloužila práce Kon-
sequenzen aus PISA – Perspektiven der Fachdidaktiken (Důsledky vyvozené 
z PISY – perspektivy oborových didaktik), která vyšla v nakladatelství Studien-
Verlag (Bayrhuber et al. 2004). Jde o koncepční materiál, o jehož vznik se zaslou-
žila německá Společnost pro oborovou didaktiku (Gesellschaft für Fachdidaktik). 
Více viz na: http://gfd.physik.hu-berlin.de

V rámci této odborné společnost bylo ustanoveno několik pracovní skupin, 
které usilovaly o naplňování následujících cílů: 
• Posoudit výsledky výzkumů PISA z oborově didaktického hlediska, což mj. 

zahrnuje konfrontovat se s tím, jak je v PISE chápán pojem vzdělávání. 
• Popsat stav výzkumu v jednotlivých oborových didaktikách. 
• Zdůvodnit volbu určitých vzdělávacích cílů, potřebu vytváření 

kompetenčních modelů a dosahování kompetencí. 
• Předložit návrh, jak směřovat k dosahování kompetencí ve školách – např. na 

základě formulování národních vzdělávacích standardů a požadavků kladených 
na (oborové) učení. 

http://www.pisa.oecd.org/
http://gfd.physik.hu-berlin.de/
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• Identifikovat možné a nutné proměny v učitelském vzdělávání. 
• Nastínit budoucí perspektivy oborově didaktického výzkumu – monitorovat a 

empiricky vyhodnocovat efekty zaváděných inovací a reforem. 
V našem příspěvku stručně představíme závěry, k nimž se v Německu dospělo 

v rámci reflexe výsledků PISY, a to za čtyři oblasti všeobecného vzdělávání (jazyky, 
matematika, přírodovědné předměty, společensko-humanitní předměty).  
 
 

Literatura: 
BAYRHUBER, H.; RALLE, B.; REISS, K.; SCHÖN, L.-H.; VOLLMER, H. J. 
(Hrsg.). Konsequenzen aus PISA. Perspektiven der Fachdidaktiken. Innsbruck, 
Wien, Bozen : StudienVerlag, 2004. 

 

Tomáš Janík, CPV PdF MU   
 

Perspektivy didaktiky mateřského jazyka a cizích jazyků 
 

Studie PISA 2000 poukázala na závažné nedostatky ve čtenářské kompetenci 
15letých německých žáků, a to ve dvou oblastech: a) zájem o četbu; b) schopnost 
pracovat s textem a informacemi v rámci autoregulovaného učení. 

V současné době se jako jeden z nejnaléhavějších jeví požadavek formulovat 
vzdělávací cíle a vytvářet modely kompetencí, jejichž dosahování žáky lze empi-
ricky ověřit. Zde má značné rezervy především didaktika němčiny (tj. didaktika 
mateřského jazyka). Její cíle v oblasti četby zanedbávají věcné texty a jejich 
transfer, kompetence téměř nejsou definovány. V oblasti užívání jazyka stále pře-
vládají taxonomické modely určování slovních druhů a větných členů, aniž by se 
dostatečně zohlednila reflexe a operativní používání jazyka ve smyslu jazykové 
kompetence. V didaktice cizích jazyků jsou již několik let patrné snahy o vyme-
zení cizojazyčné kompetence, o níž se živě (ale bohužel nekriticky) diskutuje od 
zveřejnění „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ Radou 
Evropy. V aktuální debatě o národních vzdělávacích standardech figuruje poža-
davek, aby si oborové didaktiky udělaly jasno ve svých představách o učebních 
cílech a kompetencích dosažitelných na různých stupních škol. 

Důležitým úkolem lingvodidaktiky je zabránit příliš rychlému redukování 
vzdělávacích cílů z hlediska jejich jednoduché operacionalizace a testovatelnosti. 
Didaktiky jazyků by se měly ubránit záplavě testů a kontrol a věnovat větší 
pozornost jazykové reflexi, rozvíjení pozitivních postojů k jazykům a k ostatním 
mluvčím. Didaktiky jazyků musí promýšlet formy práce a úkoly, které podporují 
samostatné, autonomní učení. 

Učení se cizím jazykům se nesmí omezit pouze na komunikativní a funkční 
ovládání jazyka, ale musí zároveň umožňovat kritický odstup, reflexi jazykových 
prostředků a stylistických rozdílů. Jazykové učení má rovněž rozšířit pohled na 
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jiné jazyky: do výuky mateřského jazyka by se měly zahrnout i cizí jazyky a ve 
výuce cizího jazyka zase tematizovat srovnání mezi mateřským jazykem a cílo-
vým jazykem ve smyslu interkulturního učení jako jedné z explicitních oblastí 
cílů a kompetencí lingvodidaktiky. 

Jazykové předměty mají přesahující význam a měly by spolupracovat s ostat-
ními předměty (od vzájemné spolupráce až k dvojjazyčné odborné výuce). Ke 
klíčovým kvalifikacím patří jazyková kompetence k řešení problémů.  

V didakticko-metodické rovině jsou dnes k dispozici koncepce, které vychází 
z kritiky dosavadní vyučovací praxe a které se opírají o novější poznatky pedago-
giky, psychologie, kognitivních věd a neurobiologie. Tyto koncepce lze charakte-
rizovat jako činnostně orientované. Jejich základními principy jsou: vlastní akti-
vita a autoregulace, práce na projektech a prvky heuristického učení. 

Pro současné empirické výzkumy v oblasti didaktiky cizích jazyků je příznačná 
snaha o spolupráci mezi oborovými didaktikami a empiricky pracujícími psycho-
logy a pedagogy. Posílen by měl být však i vlastní lingvodidaktický výzkum. Jen 
tak lze ověřovat efektivitu určitých didaktických přístupů a koncepcí. 

Také v oblasti přípravného i dalšího vzdělávání učitelů se objevuje celá řada 
nových výzev a perspektiv – fundamentální a cílená příprava učitelů na nové 
profesní požadavky; spolupráce na úrovni různých institucí, např. při vytváření 
vzdělávacích standardů či autonomizaci škol. Ukazuje se, že je třeba rozvíjet také 
diagnostické a poradenské kompetence učitelů, stejně jako jejich kreativitu 
při zavádění jádrového kurikula a při dosahování vzdělávacích standardů. 
 
Lingvodidaktika v mezioborovém pohledu 
 

Výsledky výzkumu PISA 2000 naznačují, že mnohé je ve zkušebním stavu. 
Ke kritické revizi sebe samých jsou vyzývány i oborové didaktiky. Pro lingvodi-
daktiku to platí obzvlášť, neboť v rámci PISY se ukázalo, že průměrná hodnota 
patnáctiletých v Německu se nachází 16 bodů pod průměrem OECD. Podpora 
čtenářské kompetence je společným úkolem všech školních předmětů a zvláště 
oborové didaktiky jazyků by měly přezkoumat základní principy a efektivitu 
svých výukových postupů a vyslovit doporučení jak pro výuku, tak pro vzdělává-
ní učitelů jazyků.  

Všechny vědecké disciplíny a na ně orientované školní předměty převádí své 
poznatky do slov a všechny předměty tak mají podíl na jazykovém učení. Jazy-
kové předměty tím získávají na mezioborovosti. Jazykové cíle v užším smyslu 
můžeme spatřovat ve čtyřech rovinách: 1) rovina funkční a praktické 
komunikace – sama o sobě je nedostačující pro rozvoj osobnosti žáků a jejich 
účast na společnosti a kultuře, a proto jsou významné i další roviny; 2) rovina 
jazykového vědění a kritické jazykové reflexe – toto vědění je získáváno srovná-
váním určitých situací s jazykovými prostředky, které se v těchto situacích po-
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užívají; 3) rovina všeobecné jazykové uvědomělosti, reflexe jazykového uchope-
ní světa a jazykové zakoušení sebe sama a světa; 4) rovina expresivity a estetič-
nosti. Jazyková výuka přispívá k hodnotnému životu jednotlivce, k soužití lidí, k 
rozvíjení osobnosti a ke schopnosti účastnit se společenského a zvláště pak pro-
fesního života. 

Vzdělávání v mateřském jazyce můžeme rozdělit do čtyř oblastí – jazykové 
vzdělání, literární resp. (inter)kulturní vzdělání, vzdělání a identita, estetické 
vzdělání. Naproti tomu v didaktice cizích jazyků a především ve výzkumech 
měla kategorie vzdělání tradičně spíše okrajové místo. Existují pro to tři vysvět-
lení: a) význam cizojazyčné výuky byl téměř výlučně spatřován v aspektu užiteč-
nosti; b) výzkum kurikula prováděný v 60. a 70. letech 20. století vedl k domi-
nanci jazykových učebních cílů; c) vzhledem k tomu, že se lingvodidaktika 
orientuje v převládající míře na kognitivistické paradigma, hrají v ní subjektivní, 
sociální a historické aspekty jazykového učení méně důležitou roli. 

Od 80. let 20. století se ve výuce cizích jazyků prosazuje aspekt interkulturali-
ty, proto mnozí učitelé cizích jazyků požadují rozvoj interkulturní kompetence 
jako cíl školního učení. Vzdělání v kontextu cizojazyčného vyučování a učení 
znamená především rozšíření obzorů, připravenost a schopnost k relativizaci, 
změně perspektiv, toleranci, porozumění cizímu a uznání kulturně-jazykové roz-
dílnosti. Diskuse o vzdělávacích standardech, kompetenčních modelech by měly 
tento aspekt jazykového učení respektovat. 

Nadřazeným cílem je rozvíjení celkového jazykového vzdělávání, které 
navazuje na stávající jazykové znalosti všech dětí, dále je rozvíjí, obohacuje a 
propojuje. Přitom vystupuje do popředí řada kompetencí, které mohou být defi-
novány jako schopnosti k produktivně-kreativnímu a analyticko-reflexivnímu za-
cházení s jazykem a texty, a to jak v ústní, tak písemné oblasti. V případě didak-
tiky němčiny zatím neexistují práce zabývající se teorií kompetencí, zatímco 
v případě didaktiky cizích jazyků kompetenční model existuje – i zde ovšem ješ-
tě nejsou podstatné oblasti kompetencí zformulovány (např. mediální, esteticko-
literární a především interkulturní kompetence). 

Při využití médií náleží zvláštní význam počítačům a internetu. Žákům i uči-
telům se společně s e-mailem, chatem nebo interaktivním softwarem otevírají 
nové oblasti autentického jazykového vzdělávání. Neustále narůstající využívání 
komunikačních a hypertextových možností počítače a internetu předpokládá 
specifické jazykově-literární znalosti, schopnosti a dovednosti stejně jako kritic-
ký postoj vůči informační nabídce, které by se měly explicitně zprostředkovávat 
ve výuce mateřského a částečně i cizího jazyka. 

Metodická kompetence má v jazykových předmětech jinou povahu než 
v ostatních předmětech, neboť zde se nejedná tolik o osvojení odborných vědo-
mostí jako spíše o rozvíjení významu a výrazu, resp. o konstrukci smyslu za po-
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mocí jazykových symbolů. Pro sebereflexivní zacházení s jazykem, pro pře-
mýšlení a další rozvíjení jazykové zkušenosti, vytváření identity je zapotřebí 
metodicky akceptovatelný a systematický postup. Potud je jazyk nejen poznatko-
vý cíl jazykových předmětů, ale zároveň prostředek získávání poznatků a sebe-
reflexe.  

Cílem jazykového vzdělávání je také poznání ostatních jazyků a jejich mluvčích, 
vzniku, historie, rozdílností jazyků a jazykovosti lidí – to vše spadá do oblasti 
interkulturní kompetence. Hranice mezi jazyky je nutno vědomě překračovat. Tak 
jako v každém jiném vyučování probíhá i zde výchova a enkulturace, tedy mimo 
jiné explicitní nebo implicitní předávání hodnot a norem. Podle politicko-demokra-
tického konsensu má výchova v jazykovém vyučování probíhat jako způsobilost 
k samostatnému, rozumnému osvojení norem a hodnot a rovněž k jejich kritice a 
pozměnění. Didaktiky jazyků však dosud nedisponují ani explicitním modelem 
interkulturního učení, ani ověřeným repertoárem úloh, jejichž prostřednictvím by 
bylo možné nabývání interkulturní kompetence empiricky ověřovat.  

Každé odborné učení je jazykové učení. Jak již bylo zmíněno výše, vědní dis-
ciplíny a na ně orientované školní předměty převádí své poznatky do slov, a tak 
všechny předměty ve škole mají podíl na jazykovém učení. V současné době se 
také empiricky zkoumá, v čem jsou specifika bilingválního učení a zda znalosti 
získané v cizím jazyce natrvalo vytváří tytéž kompetence jako znalosti v mateřs-
kém jazyce. Dobrým (ale bohužel příliš drahým) konceptem by bylo nabízet od-
bornou výuku jak v mateřském jazyce tak i paralelně v cizím jazyce. 

V novějších diskusích hraje stále důležitější roli koncept výuky spojující a 
přesahující předmět, často ve spojení s konceptem projektového vyučování. 
Všechny typy takové výuky slouží cíli lepšího upevnění a uvědomění jazykového 
učení jakožto základu učení. 

Jaké kompetence potřebují budoucí učitelé jazyků? Je třeba identifikovat 
důležité kompetence, které učitelé jazyků nutně potřebují, a tomu přizpůsobit 
jejich (další) vzdělávání. Poznatkovou základnu pro profesně orientované vzdělá-
vání učitelů mateřského a cizího jazyka nelze odvozovat pouze z tradičních 
univerzitních disciplín, je třeba zohledňovat též profesní potřeby učitelů. 
Oborové didaktiky jsou ve studiu učitelství důležité, stejně jako důkladné oboro-
vé studium jazyka, literatury a kultury. Pro učitele cizích jazyků je nepostradatel-
ná další kompetence, a sice funkčně diferencované a bezpečné ovládání cílového 
jazyka. Pro jejich vzdělávání z toho tedy vyplývají následující požadavky: 
vyučovacím jazykem je jazyk cílový, obsahy a postupy praktických cvičení a 
seminářů odpovídají požadavkům profese, nedílnou součástí studia by měl být 
pobyt v zemi cílového jazyka, budoucí učitelé by se měli učit ještě další cizí ja-
zyk. Součástí vzdělávání se musí stát i koncepce vícejazyčnosti a interkulturního 
učení. 



 102

Mimo výše zmíněné požadavky se budou didaktiky jazyků podílet na defino-
vání vzdělávacích standardů pro školy a na vytváření evaluačního konceptu pro 
jazykové učení v Německu. 
 
Bylo využito podkladových studií: 
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In BAYRHUBER, H.; RALLE, B.; REISS, K.; SCHÖN, L.-H.; VOLLMER, H. 
J. (Hrsg.). Konsequenzen aus PISA. Perspektiven der Fachdidaktiken. Innsbruck, 
Wien, Bozen : StudienVerlag, 2004, s. 75-82. 
 

FREDERKING, V.; HU, A.; KREJCI, M.; LEGUTKE, M.; OOMEN-WLEKE, 
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zur sprachdidaktischen Orientierung na PISA. In BAYRHUBER, H.; RALLE, 
B.; REISS, K.; SCHÖN, L.-H.; VOLLMER, H. J. (Hrsg.). Konsequenzen aus 
PISA. Perspektiven der Fachdidaktiken. Innsbruck, Wien, Bozen : 
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Zpracovala Jana Lišková, KNJ PdF MU 
 

Perspektivy didaktiky matematiky 
 
 

Matematiku lze chápat jako speciální způsob uvažování a myšlení, schopnost 
přesně se vyjadřovat. Zároveň je jedním ze způsobů pochopení světa a přísluší jí 
jedna z klíčových úloh v přírodovědeckém a technickém rozvoji v 21. století. 
Matematika je předmět, který dokáže vzbudit vášnivé zaujetí stejně jako úzkost-
né stavy žáků, dokáže podnítit stejně jako ochromit myšlenky, a zatímco jedni 
chválí její srozumitelnost a jasnost, druzí si stěžují na její záhadnost. 
 

Povahu matematického vědění lze charakterizovat následujícím způsobem: 
• Matematické pojmy a systémy mají teoretický charakter. Nevycházejí nutně 

ze skutečnosti, spíše se jedná o myšlenkové návrhy a konstrukce, díky kterým 
lze skutečnost interpretovat, zkoumat a utvářet. 

• Matematické obsahy reprezentují obsahy myšlení a představ, které mají oproti 
přesným definicím mnohem více významů a aspektů. Tak může například pojem 
zlomku vyvolávat u různých osob různé představy. Pod symbolem ¾ si někdo 
představí část celku (¾ cesty), relativní četnost (3 ze 4 občanů hlasovali proti 
návrhu) nebo poměr (jedna čtvrtina a tři čtvrtiny se mají jako 1:3). 

• Matematické vědění je formulováno způsobem, který se snaží minimalizovat 
nedorozumění v komunikaci. To se daří díky neustále postupující konkretizaci a 
zpřesňování pojmů. 
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• Charakteristickým znakem matematických teorií je stálá snaha o zobecňování, 
zefektivnění pojmů a metod a systematičnost při vytváření teorií. 

 

Tyto rysy také zdůvodňují vzdělávací cíle předmětu matematiky. Vyučování 
matematice by nemělo zprostředkovávat pouze nějaké učivo, obsahy, nýbrž 
ukázat, jak je možné matematiku využít k řešení problémů a jak důležitou roli 
hraje matematika a matematické myšlení v oblastech našeho života. 

Zprostředkování vědění je vázáno na názornost a komunikaci. Avšak mezi 
věděním a způsobem jeho zprostředkování je velká propast – lze ji označit jako 
tzv. didaktické dilema. Porozumění něčemu se neděje pouze na základě nějakého 
sdělení, informace či automatickým „přenosem“ mezi učitelem a žákem. Proces 
porozumění je nutno podporovat pomocí vhodně zvolených vyučovacích forem a 
metod. To samozřejmě staví učitele matematiky před nelehký úkol – snažit se 
učivo, učební souvislosti a situace konstruovat a modelovat tak, aby se ukázalo 
jejich možné využití, praktičnost učiva a zároveň ponechalo žákům dostatek 
prostoru pro jejich vlastní aktivitu a činnost.  

Jak ukázala řada empirických studií, v běžné praxi se učitelé matematiky 
tomuto didaktickému dilematu raději vyhýbají a tak dochází k určité redukci. 
Matematické obsahy, řešení problémů, modelování reálných situací jsou často 
redukovány pouze na práci s algoritmy, což má za následek, že vlastní porozu-
mění učivu matematiky se často redukuje pouze na povrchní ztvárnění představ a 
pravidel, aniž by byl smysl učiva hlouběji upevněn. To se stává například při 
schematickém užívání pravidel pro počítání se zlomky nebo při řešení rovnic. 
Tyto redukce skrývají nebezpečí, že žáci budou brát matematiku jako pouhou 
manipulaci s čísly, symboly, která nemá smysl; nebo budou toto dokonce 
považovat za hlavní obsah a náplň matematiky. 

To bohužel potvrdily i mezinárodně srovnávací výzkumy TIMSS a PISA. 
Vyučování matematice je příliš orientováno na výsledek, bez vztahu k realitě. Je 
opomíjeno rozvíjení kompetencí potřebných pro matematické porozumění a 
myšlení.  

Na základě výzkumů lze formulovat několik principů, na něž by se mělo 
vyučování matematice orientovat: 
 

• Učení je aktivním procesem. Učení je individuální konstruktivní proces 
utváření osobnosti. Mĕlo by být koncipováno jako samostatnĕ řízené 
osvojování. Je prokázáno, že vyučování, kdy jsou žákům předkládány již 
hotové poznatky, bez ohledu na rozdílnost a způsob uvažování žáků, nemá 
často příliš velký úspĕch. „Dříve bylo učení přirovnáváno ke stavbĕ domu – 
bylo nutné stavĕt podle přesného plánu cihlu po cihle, vrstvu po vrstvĕ. Žádná 
cihla nemohla být vynechána, jinak by se dům zhroutil. V soušasné dobĕ už 
ale víme, že učení probíhá jinak: spočívá v nepřetržitém propojování a 
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restrukturalizování systému znalostí a dovedností, přičemž jsou to sami žáci, 
kteří – podporováni vhodným učebním prostředím – si své znalosti a 
dovednosti aktivním způsobem propojují“ (Müller, Steinbring & Wittmann 
1997, citováno dle Hefendehl-Hebeker 2004b, s. 169). 

 

• Princip dialogu. Dialog mezi vyučujícím a žákem je základem vyučovacího 
procesu. „Učení je ovlivňováno a řízeno stejnou mĕrou jak žákem, tak i vyuču-
jícím“ (Ruf & Galin 1998, citováno dle Hefendehl-Hebeker 2004b, s. 169).  

 

• Výchozí body a orientace. Samostatnĕ řízené učení (viz bod 1) nelze chápat 
jako očekávání, že si žáci osvojí veškeré poznatky a dovednosti úplnĕ sami od 
sebe. Spíše potřebují vhodné odborné prostředí, které je bude podnĕcovat 
k činnosti. Vhodnĕ vybraná motivační úloha či úvod do problematiky může 
žákům pomoci zkrátit jejich individuální učební proces a učební látku 
zjednodušit a „zprůhlednit“.  
 

• Propojení obsahů a postupů. Utváření matematických poznatků lze rozčlenit 
na dvĕ složky – obsahovou a postupovou. Matematika hraje v řadě oborů 
velmi důležitou roli a využívá se při řešení rozmanitých problémů. Proto není 
možné matematiku prezentovat pouze jako souhrn vzorečků a definic 
(obsahy). Naopak by mĕlo být zdůraznĕno, jak s nimi „zacházet“ a jak je 
využít v praxi. Osvojení si matematických znalostí, rozvoj schopností a 
dovedností, jako je utváření představ, přesné vyjadřování, zobecňování, 
zpřesňování atd., tvoří výukovou jednotu. 

 

Současné diskuze ohlednĕ vzdĕlávacích standardů a učebních osnov jsou 
proto smĕrovány spíše k otázkám, které se týkají rozvíjení zmínĕných schopností 
a dovedností. Praktická realizace výše uvedených principů v sobě zahrnuje vyvá-
žené, vzájemné působení mezi „řízením a otevřeností“, „návody a samostatnou 
organizací práce“. 

Jednou z možností, jak žákům dopřát prostor pro vlastní zkoumání a řešení pro-
blémů, jsou např. otevřené úlohy. Otevřenost se vztahuje na způsob a interpretaci 
otázek a nalezení možných odpovědí či způsobů řešení, ale také na možné jiné 
varianty úlohy, její rozšíření, pokračování, zobecnění, na další možné „otevření se“ 
a rozvinutí původních otázek. Stupeň otevřenosti by měl být uzpůsoben znalostem 
a dovednostem žáků, jejich věku. 

Velmi přínosné může být také využití počítačů a vhodného počítačového soft-
ware. Toto vše ale samozřejmĕ není pouze vĕcí učitelů – velmi důležitou roli zde 
hraje i vedení školy. To by mĕlo vyučující, kteří se snaží přinést do vyučování 
zmĕnu a inovaci, podporovat. 
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Perspektivy didaktiky přírodovědných předmětů 
 

Přírodovědné vzdělávání patří mezi jednu z nejčastěji a nejdůkladněji zkou-
maných oblastí všeobecného vzdělávání. Při návrhu nové koncepce přírodovědné 
výuky se tak lze opírat o výsledky empirického výzkumu, které dále s odkazem 
na práci I. Eilks et al. (2004) stručně prezentujeme. 
 
Zájem žáků o přírodní vědy na nižším sekundárním stupni dramaticky klesá 
 

Zatímco děti v předškolním a mladším školním věku projevují velký zájem o 
přírodu, dochází v průběhu docházky na nižší sekundární školu (u nás 2. stupeň 
ZŠ) k dramatickému poklesu tohoto zájmu. Výzkumně je dokumentován značný 
pokles zájmu dětí o fyziku a chemii, v poněkud oslabené formě i o biologii a 
zeměpis. Zatímco u dívek klesá výrazněji a dříve zájem o fyziku a chemii, u 
chlapců je evidentní pokles zájmu o biologii. Malý zájem o přírodovědné před-
měty souvisí s nedobrými výsledky německých žáků ve výzkumech přírodověd-
ného vzdělávání. Otázkou je, jak reagovat na pokles zájmu o přírodovědné před-
měty. Perspektivy se otevírají ve dvou oblastech: a) při vytváření učebních plánů, 
b) při realizaci samotné výuky. Výzkumně je doloženo, že nezájem žáků o určité 
výukové téma je způsobován nedostatkem autonomie při učení, chybějícím 
strukturováním učiva, chybějící zpětnou vazbou o pokroku při učení, chybějícím 
prožitkem žákovské kompetence ve smyslu „dokážu to“. Na druhou stranu na 
zvýšení zájmu působí společenská důležitost tématu, jeho význam pro budoucí 
život žáků, jeho smysluplnost a také prožitek autonomie při učení. V primární 
škole (u nás 1. stupeň ZŠ) se přírodověda učí celistvě, přičemž se vychází z důle-
žitých přírodovědných jevů. Je otázkou, do jaké míry by byl model přírodovědné 
výuky v primární škole využitelný na sekundární škole. 
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Představy žáků jako klíč k učení 
 

Výzkum poukazuje na souvislost mezi oborově specifickými představami žá-
ků a jejich schopnostmi řešit testové úlohy. Naivní představy o přírodních jevech, 
s nimiž žáci do školy přicházejí, často významně ovlivňují procesy vyučování a 
učení, neboť ve škole vstupují do konfrontace s vědeckými představami, které 
zde prezentují učitelé. Tato konfrontace představ je výchozím momentem pro 
konceptuální změnu, kdy žák (re)konstruuje svoji původní (naivní) představu 
v oborově adekvátní (vědeckou) představu. Diagnostikování žákovských před-
stav se tak stává jedním z významných úkolů učitele, pro něž je třeba jej dobře 
připravit. 
 
Schopnost komunikovat jako cíl vzdělávání 
 

Přírodovědné vzdělávání je součástí všeobecného vzdělávání. Je-li úkolem 
všeobecně vzdělávací školy připravit žáky na to, že jednou budou (spolu)rozho-
dovat o věcech veřejných, je třeba klást si otázku, čím je pro tuto úlohu vybavují 
jednotlivé vyučovací předměty. Ve výzkumu PISA se pracuje s koncepcí pří-
rodovědné gramotnosti (scientific literacy), jejíž nejvyšší stupeň spočívá ve 
schopnosti spolurozhodovat o přírodovědných problémech ve společenských 
souvislostech. Tak nabývá na významu i schopnost komunikovat jako jeden 
z cílů (nejen) přírodovědného vzdělávání. Má-li výuka přispívat k rozvíjení 
schopnosti žáků komunikovat o/v přírodovědných otázkách, je žádoucí sledovat 
mimo jiné tyto výukové cíle: a) porozumění přírodovědným textům, b) prezenta-
ce přírodovědných problémů a jejich řešení; c) autonomní diskuse o přírodověd-
ných tématech; d) hodnocení přírodovědného a technického vývoje ve společens-
kých souvislostech. Pro oborově didaktický výzkum se zde otevírá otázka, jak 
monitorovat a hodnotit nabývání této kompetence u žáků. 
 
Žákovské (školní) experimenty „samy o sobě“ nepodporují ani porozumění 
přírodovědným obsahům, ani myšlenkové postupy a způsoby práce v přírodních 
vědách, ani zájem žáků 
 

Experiment je fundamentálním myšlenkovým postupem a způsobem práce 
v přírodních vědách. Jde o záměrnou manipulaci s určitými jevy, která je vedena 
teorií. Experimentování napomáhá porozumět přírodním jevům a dějům a 
pochopit jejich podstatu. O to naléhavější je problém, který se ukázal ve výzku-
mu PISA, totiž, že němečtí žáci mají velké problémy při interpretování výsledků 
experimentů či jiných nálezů. Experimenty mechanicky předváděné učitelem, 
krok po kroku, jako podle receptu, málo přispívají k hlubšímu porozumění, 
k rozvíjení dovedností žáků aplikovat získané poznatky, umět si položit otázku a 
vyvodit závěry z pozorování.  



 107

Za jakých okolností lze experimenty smysluplně začlenit do přírodovědné 
výuky? Experimenty by měly vycházet z prostředí, v němž žáci žijí, a mělo by se 
při nich využívat žákovských představ (prekonceptů), aby žáci mohli sami 
generovat hypotézy a ověřovat je formou experimentů. To pro učitele znamená 
více pracovat s představami žáků, a v rovině metodické potom variovat výuku 
mezi otevřenými a strukturovanými formami výuky, mezi vnějším a vnitřním 
řízením učebního procesu. Nejde zde ani tak o prosazení požadavku na zvýšení 
časové dotace pro výuku přírodovědných předmětů, jako spíše o fundamentální 
proměnu v tom, jak učitelé o výuce uvažují, jak ji plánují a realizují. 
 
Vytváření modelů v přírodovědné výuce 
 

Vytváření modelů a práce s nimi představují klíčové postupy při vytváření 
teorií v moderních přírodních vědách. Z tohoto důvodu našly modely a modelová-
ní své místo i v přírodovědné výuce na školách. Modely se ve výuce uplatňují 
zejména tam, kde není možné dané objekty přímo pozorovat. Protože modely mo-
hou zprostředkovat vždy jen část reality, neobejde se práce s nimi bez abstraktního 
myšlení žáků. Výzkumy ukazují, že žákům dělá problém právě tato abstrakce, což 
má dopad na (ne)porozumění tomu, co model ztvárňuje. Celkově vzato se modelo-
vání v pravém slova smyslu ve výuce příliš nevyužívá. Je to způsobeno patrně tím, 
že učitelé pro ně nejsou dostatečně oborově didakticky vybaveni a chybí jim znalosti 
o tom, jakým učebním potenciálem disponují žáci. Výsledkem je, že modelování 
jako kognitivní aktivita žáka zpravidla není ve škole rozvíjena. 
 
Myšlenkové postupy a způsoby práce v přírodních vědách jako součást 
přírodovědné gramotnosti 
 

Výzkum PISA odhalil, že problémy německých žáků nesouvisejí jen s ne-
dostatečnými znalostmi a s porozuměním přírodovědným obsahům, ale týkají se 
také myšlenkových postupů a způsobů práce, které se v přírodních vědách uplat-
ňují. Problémy žákům dělá např. pozorování dle zadaných kritérií, porovnávaní, 
experimentování, stejně jako další dovednosti instrumentální povahy (např. práce 
s mikroskopem či měření). Ve snaze řešit tyto problémy jsou navrhovány modely 
(struktury) kompetencí, jejichž dosahování žáky lze v průběhu školní docházky 
monitorovat a hodnotit. Monitoring a hodnocení toho, v jaké kvalitě a za jakých 
podmínek žáci dosahují požadovaných kompetencí, má do jisté míry povahu 
oborově didaktického výzkumu vyučování a učení, jehož výsledky mohou být 
využívány pro zvyšování kvality/efektivity školního vzdělávání. 

Základem pro rozvíjení kompetencí, které jsou vázány na myšlenkové postu-
py a způsoby práce v přírodních vědách, jsou jednak znalosti o věcných vztazích, 
jednak specifické dovednosti (např. dovednost položit si otázku z oblasti přírod-
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ních věd, dovednost identifikovat přírodovědný důkaz, dovednost vyvodit závěry 
z pozorování, dovednost interpretovat data). 

V průběhu školní docházky jde o to, rozvíjet tyto kompetence u žáků kumula-
tivně. To znamená vertikálně (napříč jednotlivými ročníky) propojovat znalosti a 
dovednosti žáka a v přibývající míře je diferencovat. I zde se otevírají výzvy pro 
oborově didaktický výzkum, které spočívají ve vytváření modelů, které by uka-
zovaly, jak se budou u žáků kompetence rozvíjet v průběhu času. 
 
Kompetence k řešení problémů je založena 
na oborových znalostech a dovednostech 
 

Řešení problémové úlohy v rámci určitého oboru předpokládá, že žák dispo-
nuje oborovými znalostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné k jejímu řešení. 
Učení je chápáno jako aktivní konstruování znalostí v určité věcné oblasti. 
Úspěšní řešitelé problémů v rámci určitého oboru disponují rozsáhlými oborový-
mi znalostmi, které jim umožňují hlubší a lepší porozumění problému a tím jeho 
fundovanější řešení. 
 
Nová média „sama o sobě“ učení nepodporují 
 

Jde o to, jakým způsobem média do výuky nasazovat. Výzkumy poukazují na 
komplexní souvislosti nasazení médií do výuky. Druh média by měl být adekvátní 
učebnímu cíli – zatímco hypermédia jsou vhodná pro získávání expertních 
znalostí, programy typu „drill-and-practice“ jsou vhodné pro zprostředkovávání 
faktických znalostí. Žáci s rozsáhlými znalostmi ke studovanému tématu profitují 
více při neřízeném učení se z hypermédií, naproti tomu pro žáky, kteří disponují 
pouze malými znalostmi ke studovanému tématu, je vhodnější řízené učební 
prostředí a redukce komplexity učiva. Otevřené učební úlohy podporují transfer 
znalostí, naopak faktické znalosti jsou podporovány prostřednictvím úzce formulo-
vaných učebních úloh, které se zaměřují na jasné cíle. 

Úspěch v učení vyžaduje úsilí. Odhodlanost namáhat se je vyšší při práci 
s obtížným médiem (např. text), než při práci s méně obtížným médiem (např. film). 
 

Byla využita podkladová studie: 
 

EILKS, I.; FISCHER, H. E.; HAMMANN, M.; NEUHAUS, B.; PETRI, J.; 
RALLE, B.; SANDMANN, A.; SCHÖN, L-H.; SUMFLETH, E.; VOGT, H.; 
BAYRHUBER, H. Forschungsergebnisse zur Neugestaltung des Unterrichts in 
Naturwissenschaften. In BAYRHUBER, H.; RALLE, B.; REISS, K.; SCHÖN, L.-
H.; VOLLMER, H. J. (Hrsg.). Konsequenzen aus PISA. Perspektiven der 
Fachdidaktiken. StudienVerlag 2004, s. 197-215. 
 

Zpracoval Tomáš Janík (CPV PdF MU v Brně) 
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Perspektivy didaktik společensko-humanitních předmětů 
 

Úkolem vyučování společenských a humanitních věd (zde: volba povolání, 
zeměpis, dějepis, pracovní činnosti, pedagogika, politologie, náboženství, tech-
nické práce, ekonomika) je vytváření kompetencí, které pomohou žákům odpo-
vědět na otázky týkající se světa i jich samých. Vyučování samo o sobě sice 
nevede k vyřešení problémů, které život přináší, může ale připravit k vypořádání 
se s nimi. Předpokladem k získávání takto orientovaných schopností jsou kompe-
tence věcné, osobnostní a sociální.  

Požadavky na kvalitu výuky zahrnují znalosti relevantních faktů, schopnosti a 
vlastní aktivity žáků v daných vzdělávacích oblastech. Jejich naplnění lze dosáh-
nout za podpory oborových  didaktik a pedagogického výzkumu.   

Mnohokrát zdůrazňované nedostatky německých žáků, které jsou patrné 
z mezinárodních srovnání, mají podle autorů příčinu v nedostatečném oborově-
didaktickém vzdělávání učitelů, a to jak v oblasti teoretické přípravy tak i praxe 
budoucích učitelů. 
 

Jako nejaktuálnější úkoly pro oborově-didaktický výzkum se jeví: 
• Vývoj a evaluace jádrového kurikula pro školy a učitelské vzdělávání, které 

zohledňuje specifika oborů společenských a humanitních věd.  
• Vývoj standardů pro vyučování v oborech společenských a humanitních věd.  
• Empirický výzkum výuky a evaluace výsledků vzdělávání. 
 
Důsledky  PISY – oborové didaktiky společenských a humanitních věd a 
požadavky na školu, vyučování a učitelské vzdělání 
 

Při reflexi výsledků PISY dospěla Společnost pro oborovou didaktiku k závě-
ru, že je třeba reformovat učitelské vzdělání a spolu s ním i oborové didaktiky. 
Oborové didaktiky společenských a humanitních věd mají specifické postavení, 
protože tyto vědní disciplíny se zaměřují na rozdílné předměty. Z důvodu velké-
ho množství oborů se jeví jako možná varianta vytvoření reflexivní pedagogiky, 
která bude didaktiky takto nesourodých předmětů zaštiťovat a koordinovat. Nově 
vzniklému oboru by pomohly humanitní vědy, protože reflexe předmětů je jejich 
integrální součástí. 

Žáci potřebují podporu od dospělých při řešení problémů spojených se změ-
nou současného světa. Potřebují najít své kořeny, které pravděpodobně nenalez-
nou v tradici. Pomoc by měla poskytnout právě škola, a to tak, že je seznámí 
s různými možnostmi a přístupy. Žáci si tak sami vytváří kompetence umožňující 
jim samostatně se orientovat ve světě na základě vlastní zkušenosti, pohledu i 
přesvědčení. Cílem výuky (ve všech vyučovaných oborech) bude podporovat 
proces utváření žákovy identity. 
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Kompetence v oblasti humanitních věd není jednoduché měřit. Určité problé-
my jsou také spojeny s procesem evaluace, které vyplývají už ze samotného 
charakteru vzdělávací oblasti. Evaluace by tedy měla být založena na stěžejních 
bodech, které budou napomáhat porozumění světové situaci. 

Komplexní konativní kompetence se skládají z kognitivních, emocionálních a 
motivačních komponent. Reflexivní a k jednání orientované vědění není samo-
zřejmě rozvíjeno pouze v ohraničeném rozsahu školních předmětů, ale je ovliv-
něno velkým množstvím jiných faktorů. Autoři si na základě špatných výsledků 
německých žáků nižšího sekundárního stupně školy při testech čtenářské 
gramotnosti kladou otázku, jakou měrou se na těchto výsledcích podílejí i jiné 
předměty než mateřský jazyk.  

Cílem prvního stupně základní školy je přechod od mluveného jazyka ke psa-
né formě. Na druhém stupni je už psaná forma pouze médiem. Předměty jsou 
diferencovány organizačně i jazykově.  Na základě změny přístupu k informacím 
na druhém stupni je možné na třetím stupni integrovat vědecko-propedeutické 
aspekty při čtení. Na třetím stupni dochází ke změně přístupu žáků, kteří jsou 
schopni přejímat perspektivy, což je obzvláště důležité pro společenskovědní a 
humanitní obory. Tyto předměty tedy sebekriticky musí hledat příčinu, která ve-
de k horším výsledkům v testu čtenářské gramotnosti. Autoři článku vidí stěžejní 
příčinu právě v diferenciaci  předmětů na druhém stupni. Navrhují v této oblasti 
výzkum a na základě jeho výsledků případně realizovat potřebné změny. 

Aby byla umožněna změna výuky, je také třeba změnit didaktiku. Oborové di-
daktiky společenskovědních a humanitních oborů mohou začít s rozvojem 
základního kurikula pro školu a pro učitelské vzdělání. Pro některé předměty, jako 
je např. volba povolání, zeměpis, už existuje základní kurikulum, které je posta-
vené na modelu rozvoje kompetencí. Společnost pro politickou didaktiku a 
politické vzdělávání mládeže a dospělých GPJE formulovalo oblasti kompetencí 
politického vzdělání. Hlavním cílem předmětu náboženství jsou komplexně 
pojímané náboženské kompetence založené na vyrovnanosti všech dimenzí.   

Co se týká výzkumu v oborových didaktikách označují autoři textu posled-
ních patnáct let za výzkumně-metodický pluralismus. V empiricko-analytickém 
výzkumu společenskovědních a humanitních témat zaujaly důležité místo vý-
zkumné projekty zaměřené na výzkum jednání. Nejvíce výzkumů je koncipová-
no jako empiricko-analytické testování vlastních hypotéz. Dominuje využití 
dotazníků, podstatně méně je experimentálně empirických výzkumů. Z povahy 
oboru vyplývá i častá volba kvalitativních výzkumů. Novější výzkumy s hesly 
jako rekonstruktivní výzkum, hloubkový popis nebo zakotvená teorie napovídají, 
že jsou zkoumány  do větší hloubky.  

Za nepostradatelné považují autoři v těchto oblastech využití nových médií. 
Důkazem jejich využití je například „online-exkurze“ jako výzkumný projekt 
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didaktiky zeměpisu, realizovaný prostřednictvím chatu žáků se skupinou stu-
dentů cestujících po Asii a zprostředkující znalosti zeměpisné, kulturní, ale také 
schopnosti práce s internetem.  

Pod vlivem vývoje kurikula se mění nejen učební, rámcové a vzdělávací plány, 
ale také výzkum v rámci didaktiky oboru. Na co by měly být zacíleny výzkumné a 
vývojové práce v oblasti společensko-vědních a humanistických předmětů? 
• Vytváření oborově didaktické koncepce výuky na obecně didaktickém 

základu v trojúhelníku „společnost – žák – vědní obor“. 
• Vytváření koncepce směřující k postupnému nárůstu komplexity oboru cestou 

spirálově organizovaného vyučování. 
• Vytváření koncepce kontextualizovaného učení (vztah teorie a praxe). 
• Vytváření koncepce, která by zohledňovala roli subjektivní teorie žáků ve 

výuce. 
• Vytváření koncepcí směřujících k rozvíjení schopností flexibilně používat 

získané kompetence v odlišných kontextech. 
 

Důsledky pro vzdělávání učitelů a další vzdělávání učitelů jsou jednoznačné. 
Vzdělávání učitelů v oblasti společenských a humanitních oborů v Německu je 
třeba reformovat. Navržená opatření vedou k prodloužení doby studia budoucích 
učitelů a změnou jejich studia na univerzitě. Rozdíl mezi školním a vědeckým 
vzděláním by měl být hlavně v množství poznatků, ne v obsahu. Musí se tedy 
učit znalostem a schopnostem napomáhající překonávání životních problémů. 
Studenti musí v průběhu studia získat kvalifikaci umožňující analyzovat, posuzo-
vat, vyhodnocovat a řešit životní problémy, aby to pak mohli zprostředkovat 
svým budoucím žákům.  
 
 

Bylo využito podkladových studií: 
 

OBERLIESEN, R.; ZWERGEL, H. A. Thesenpapier Fachdidaktiken der 
Gesellschafts- und Humanwissenschaften. In BAYRHUBER, H.; RALLE, B.; 
REISS, K.; SCHÖN, L.-H.; VOLLMER, H. J. (Hrsg.). Konsequenzen aus PISA. 
Perspektiven der Fachdidaktiken. Innsbruck, Wien, Bozen : StudienVerlag 2004, 
s. 217-219.  
 

OBERLIESEN, R.; ZWERGEL, H. A. Konsequenzen aus PISA – 
Fachdidaktiken der Gesellschafts- und Humanwissenschaften zu Anforderungen 
an Schule, Unterricht und Lehrerbildung. In BAYRHUBER, H.; RALLE, B.; 
REISS, K.; SCHÖN, L.-H.; VOLLMER, H. J. (Hrsg.). Konsequenzen aus PISA. 
Perspektiven der Fachdidaktiken. Innsbruck, Wien, Bozen : StudienVerlag 2004, 
s. 221-256.  
 

Zpracovala Gabriela Fišarová (KOV PdF MU v Brně) 
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