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Výzkumem k lepšímu vzdělávání

Publikace představuje práci Institutu výzkumu školního vzdě-
lávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (IVŠV PdF 
MU) od jeho založení v roce 2003 do současnosti, přesněji 
řečeno do roku 2010. Nahrazuje výroční zprávy, které byly 
připravovány s periodicitou akademického, později kalendář-
ního roku a zveřejňovány na webových stránkách pracoviště. 
Nad rámec informací o pracovnících, projektech a publikacích 
nechává tato publikace nahlédnout do záměrů a ambicí, s nimiž 
institut směřuje do budoucnosti.

Posláním institutu je rozvíjet výzkum školního vzdělávání 
v širších sociokulturních souvislostech. Výzkumná pozornost je 
zaměřena především na problémy kurikula, vyučování a uče-
ní a učitelské profesionalizace. Motto Výzkumem k lepšímu 
vzdělávání zavazuje institut k tomu, aby zprostředkovával 
hlubší porozumění edukační realitě ve školách a propracovával 
východiska pro zkvalitňování jejich praxe.

Předchůdcem IVŠV bylo Centrum pedagogického výzkumu, 
které bylo zřízeno v roce 2003 jako účelové pracoviště Peda-
gogické fakulty MU. Jeho úkolem bylo podporovat výzkum 
zejména v oborových didaktikách na fakultě, která spolufi -
nancuje provoz pracoviště z prostředků na specifi cký výzkum. 
Dalším zdrojem fi nancování jsou účelově vázané prostředky 
získané v rámci projektů Grantové agentury České republiky 
a dalších poskytovatelů.

Díky projektu MŠMT LC 06046 Centrum základního výzkumu 
školního vzdělávání, na jehož řešení spolupracuje IVŠV v letech 
2006–2011 s Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedago-
gické fakulty UK v Praze, institut rozšířil svůj záběr nad rámec 
fakulty a má ambici působit v celorepublikovém měřítku.
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Za dobu své existence byl institut řešitelským či spoluřešitel-
ským pracovištěm desítek projektů menšího i většího rozsahu 
a významu v národním a částečně též v mezinárodním kon-
textu. Institut zpracovával různé expertízy, evaluační studie, 
oponentní posudky a další materiály pro MŠMT ČR a jeho 
organizace.

Do širšího povědomí odborné komunity vstupuje institut 
některými svými výraznějšími aktivitami. Jde zejména o reali-
zaci výzkumu kurikula (zavádění kurikulární reformy, analýzy 
kurikulárních dokumentů vč. učebnic), dále rozvíjením výzku-
mu založeného na analýze videozáznamů výuky (videostudie, 
mezioborová komparace) a konečně rozpracováním konceptů 
a nástrojů učitelské profesionalizace (expertnost, videoweb).

S výzkumnými zjištěními a výsledky analýz vstupuje institut do 
veřejných diskusí o vzdělávání – jeho ambicí je stát se respekto-
vaným partnerem s výrazným hlasem, jenž zde bude reprezen-
tovat náhledy a postoje výzkumné komunity.

 Josef Maňák Tomáš Janík





Historie a současnost – poslání
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Výzkumem k lepšímu vzdělávání

Institut výzkumu školního vzdělávání je vědeckovýzkumným 
pracovištěm Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 
Navazuje na tradice vědecké orientace fakulty, které sahají až 
k jejímu vzniku v roce 1946. Vědeckou úroveň fakulty tehdy 
reprezentovaly osobnosti jako Otokar Chlup, Vilém Chmelař, 
Jan Vaněk, Josef Dvořáček, Jan Patočka, Karel Galla, František 
Trávníček a další, jejichž působení na fakultě položilo základy 
vysoké odborné kvality, která inspiruje a zavazuje dodnes.

Časté reorganizace fakulty v dalších letech a zejména ideolo-
gická indoktrinace vědeckému bádání nepřály. Pokusem zvrátit 
nepříznivou situaci v pedagogice a v psychologii byla iniciativa 
některých pracovníků fakulty (Bohumír Blížkovský, František 
Holešovský, Stanislava Kučerová, Josef Maňák aj.), kteří využili 
příznivých podmínek obrodného procesu a založili v roce 1968 
Laboratoř pro pedagogický výzkum, která získala podporu 
fakulty. Byla připravena koncepce komplexního výzkumné-
ho projektu, který měl sledovat výchovně-vzdělávací aktivity 
vybraných škol. Současně byla zahájena rozsáhlá poradenská 
služba laboratoře pro pedagogický výzkum, na niž se obraceli 
zájemci z celé republiky. V následujícím období tzv. normalizace 
byli představitelé laboratoře perzekuováni. Laboratoř ofi ciálně 
zrušena nebyla, ovšem dále přetrvávala pouze formálně.

Pokusem o funkční oživení laboratoře po roce 1989 bylo obro-
zené pracoviště (stejnými pracovníky kromě Františka Hole-
šovského, který zemřel) pod názvem Laboratoř pro výzkum 
výchovy a vzdělávání. Tentokrát její rozvoj brzdil nedostatek 
času protagonistů, kteří byli pověřováni různými funkcemi. 
Přesto laboratoř participovala na důležitých výzkumných pro-
jektech, které v rámci katedry pedagogiky koordinovala a řídila. 
Šlo např. o celostátní resortní výzkumné úkoly; významná 
byla zejména účast na mezinárodních projektech TEMPUS 
(Oxford), Berufswahl (Bern) aj. Velká pozornost byla věnována 
také metodologickým otázkám, bylo publikováno několik prací 
s touto problematikou.
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Teprve na třetí pokus získal pedagogický výzkum na fakultě 
pevnou základnu. Zásluhou tehdejšího děkana fakulty Vladisla-
va Mužíka bylo v roce 2003 zřízeno Centrum pedagogického 
výzkumu, jehož vedením byl pověřen Josef Maňák. Tím se 
naplnilo dlouholeté usilování o pedagogické výzkumné praco-
viště na fakultě, které by drželo krok se současným vývojem 
v oblasti pedagogických věd. Transformací centra v roce 2010 
vznikl Institut výzkumu školního vzdělávání, řízený Tomášem 
Janíkem, který úspěšně pokračuje v dlouholeté tradici.

Posláním Institutu je rozvíjet výzkum školního vzdělávání 
v širších sociokulturních souvislostech. Výzkumná pozornost 
je přednostně zaměřena na předpoklady, procesy a výsledky 
vzdělávání ve školách různého typu a stupně. V jednotlivých 
projektech se zkoumají problémy kurikula, vyučování a učení, 
učitelské profesionalizace a další. Využívá se přitom postupů 
teoretického i empirického výzkumu, uplatňují se přístupy 
interdisciplinární i komparativní. Vedle kvantitativní a kvalitativ-
ní metodologie se využívá také metodologie smíšené.

Institut zpracovává expertízy, evaluační studie, oponentní 
posudky a další materiály pro MŠMT ČR a jeho organizace. 
S výzkumnými zjištěními a výsledky analýz vstupuje institut do 
veřejných diskusí o vzdělávání, v nichž reprezentuje náhledy 
a postoje výzkumné komunity.





Personalie

Obr. 1: Organizační struktura IVŠV
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Výzkumem k lepšímu vzdělávání

Obrázek 1 (viz předchozí strana) znázorňuje organizační struk-
turu IVŠV. Vymezení rolí je následující:

Vedoucí IVŠV formuluje v diskusi s vedením PdF MU (smě-
rem nahoru) a s vedoucími skupin (směrem dolů) výzkumný 
program IVŠV. Vedoucí provádí supervizi aktivit výzkumných 
skupin a připravovaných publikačních výstupů. Vedoucí je kme-
novým pracovníkem IVŠV.

Vedoucí výzkumných skupin rozpracovávají výzkumný pro-
gram v jim svěřené tematické oblasti (kurikulum, vyučování 
a učení, učitelská profesionalizace), připravují projektové 
žádosti tak, aby korespondovaly s výzkumným programem 
IVŠV. V rámci daném výzkumným programem IVŠV je vedoucí 
skupiny autonomním badatelem, mluvčím řešených projektů 
a zpravidla hlavním autorem výstupů z těchto projektů. Vedou-
cí výzkumných skupin jsou kmenovými pracovníky IVŠV.

Členové výzkumných skupin pracují pod vedením vedoucího 
skupiny na úkolech vymezených výzkumnými projekty. Jsou 
spoluautory výstupů z řešení projektů. Zpravidla se jedná 
o pracovníky či doktorandy PdF MU, popř. o externí spolupra-
covníky.

Doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Je absolventem oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy 
na PdF MU, oboru pedagogika na univerzitě v Derby (UK) 
a doktorského studia pedagogiky na PdF MU. V roce 2008 se 
habilitoval v oboru pedagogika na PdF MU, kde vede Institut 
výzkumu školního vzdělávání (dříve Centrum pedagogického 
výzkumu). Od roku 2009 souběžně působí ve Výzkumném 
ústavu pedagogickém v Praze. Je členem vědecké rady Peda-
gogické fakulty UK, Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, od roku 2010 působí ve Vědecké radě 
UK. Pracuje v oborových radách doktorských studijních progra-
mů Pedagogika a Didaktika cizích jazyků (PdF MU), Obecné 
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otázky matematiky (PřF MU), Obecné otázky fyziky (PřF MU) 
a Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (MFF UK). Je vedou-
cím redaktorem časopisu Pedagogická orientace a členem 
redakčních rad časopisů Orbis scholae a Journal of Pedagogy. 
Působí ve výboru České asociace pedagogického výzkumu 
a České pedagogické společnosti, je členem Österreichische 
Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen. 
Výzkumně se zaměřuje na problematiku učitelské přípravy 
a profesionalizace (pedeutologie), kurikula a jeho proměn 
(kurikulární studia) a školního vyučování a učení (transdiscipli-
nární didaktika). Metodologicky se profi luje v oblasti výzkumu 
založeného na analýze videozáznamu.

Prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.

Vystudoval český jazyk a ruský jazyk na Filozofi cké fakul-
tě UK a pedagogiku a psychologii na Filozofi cké fakultě UP 
v Olomouci. Od roku 1960 působil na Filozofi cké fakultě UP 
v Olomouci, od roku 1967 na PdF MU. V období tzv. norma-
lizace (1970–1989) nesměl učit ani publikovat. Po roce 1989 
na této fakultě zastával funkci proděkana, vedoucího katedry 
pedagogiky a do roku 2007 vedoucího Centra pedagogické-
ho výzkumu. Je prvním emeritním profesorem PdF MU. Jeho 
hlavním oborem je obecná didaktika, kterou spojuje s aktuální 
problematikou současné školy. Jeho celoživotními tématy jsou 
problémy výukových metod, pedagogického výzkumu, otázky 
aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků a jiné.

Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Jako vysokoškolský učitel pracoval na Vojenské akademii v Brně 
a na PdF MU, na které v letech 1994–2001 vedl Katedru peda-
gogiky. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně založil Ústav peda-
gogických věd a později se podílel na vzniku Fakulty humanit-
ních studií této univerzity, kde pracuje od roku 2001. Na PdF 
MU současně působí jako předseda oborové rady doktorského 
studijního programu Pedagogika a je školitelem řady doktoran-
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dů. Po mnoho let stál v čele České pedagogické společnosti a je 
členem několika redakčních rad pedagogických časopisů. Svoje 
pedagogické a vědecké aktivity dělí do dvou oblastí. Tou první 
je učitelské vzdělávání, zejména problematika pedagogických 
znalostí, dovedností a seberefl exe. Druhou oblastí je využití 
prvků tzv. psychosomatických disciplín v přípravě profesionálů 
pro pomáhající profese.

Doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D., M.A.

Je absolventkou oboru učitelství anglického a ruského jazy-
ka na FF UK, oboru Educational management na Univerzitě 
v Nottinghamu a doktorského studia pedagogiky na FF UK. 
V roce 2004 se habilitovala v oboru pedagogika na PdF MU. 
Je členkou vědeckých rad Fakulty fi lozofi cké Univerzity Par-
dubice, Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně, Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Fakulty 
přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity 
v Liberci. Je předsedkyní oborové rady doktorského studijního 
programu Specializace v pedagogice, obor Didaktika cizího 
jazyka na PdF MU a pracuje rovněž v oborové radě doktorské-
ho studijního programu Filologie, oboru Didaktika konkrétního 
jazyka na FF UK, působí jako školitel doktorandů tamtéž. Je 
členkou pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditač-
ní komise a panelu č. 407 GA ČR (dříve podoborové komise 
společenských věd). Výzkumně se zabývá pedeutologickou pro-
blematikou, zejména profesním rozvojem učitele a jeho podpo-
rou, dále oborově didaktickou problematikou (didaktika cizích 
jazyků, resp. didaktika anglického jazyka), profi luje se zejména 
v oblasti kvalitativní a smíšené metodologie.

Doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Je absolventkou učitelství pro střední školy (občanská výchova 
a německý jazyk) na PdF MU, pedagogiky na FF MU, školního 
managementu na FF MU/PdF UK a doktorského programu 
pedagogika na PdF MU. Od roku 2001 působila na katedře 
pedagogiky PdF MU, od roku 2006 pracuje v Institutu výzku-
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mu školního vzdělávání PdF MU. V roce 2010 se habilitovala 
v oboru Pedagogika na PdF MU. Je školitelkou v doktorských 
studijních programech Pedagogika a Didaktika cizích jazyků 
(PdF MU), členkou České asociace pedagogického výzkumu, 
České pedagogické společnosti, European Educational Research 
Association, European Survey Research Association a členkou 
komisí pro posuzování rozvojových a výzkumných projetků na 
PdF MU. Zaměřuje se na metodologii pedagogiky, zejména na 
empirický kvantitativní výzkum, zkoumá oblast strategií učení 
se cizímu jazyku.

Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Vystudoval obory učitelství zeměpisu a občanské výchovy 
pro základní školy na PdF MU. Absolvoval doktorský studijní 
program pedagogika na téže fakultě. Působí v redakci časopi-
su Pedagogická orientace a je členem redakční rady časopisu 
Review of International Geographical Education Online. Je 
členem České asociace pedagogického výzkumu, České peda-
gogické společnosti, České geografi cké společnosti a Internati-
onal Society for Historical and Systematic Research on School-
books. Výzkumně se zaměřuje zejména na výzkum kurikula 
(kurikulární studia), problematiku školního vyučování a učení 
(trandisciplinární didaktika) a problematiku didaktiky geografi e. 
Metodologicky se profi luje v oblasti výzkumu založeného na 
obsahové analýze kurikulárních dokumentů.

PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

Je absolventem oboru učitelství biologie a geografi e na Příro-
dovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a dok-
torského studia ve specializaci teorie vyučování biologii na téže 
fakultě. V akademickém roce 2007/08 působil jako odborný 
asistent na katedře biologie Pedagogické fakulty Trnavské uni-
verzity v Trnavě. Od roku 2008 působí jako odborný asistent 
v Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. Je členem 
redakčních rad časopisů Journal of Science and Technology 
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Education Research, European Journal of Educational Studies, 
International Electronic Journal of Environmental Education 
a Innovative Energy Policies a členem rady oponentů pro British 
Journal of Educational Technology. Je rovněž členem Meziná-
rodní asociace pro vědu a náboženství ve školách (International 
Association for Science and Religion in Schools). Výzkumně se 
zaměřuje na problematiku postojů a miskoncepcí v přírodověd-
ných předmětech, a na zkoumání postojů k ICT. Metodologicky 
se profi luje v oblasti statistického zpracování dat.

Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Na PdF MU vystudoval obory učitelství pro 1. stupeň základní 
školy se specializací na anglický jazyk, učitelství anglického 
jazyka pro 2. stupeň základní školy a učitelství anglického 
jazyka pro střední školy. Je absolventem doktorského studij-
ního programu pedagogika na téže fakultě. Působí v Institutu 
výzkumu školního vzdělávání PdF MU. Je členem České aso-
ciace pedagogického výzkumu a České pedagogické společ-
nosti. Působí v redakční radě časopisu Orbis scholae. Odborně 
se zaměřuje na problematiku rané výuky cizích jazyků a na 
problematiku výzkumu realizovaného kurikula (výuky). Na PdF 
MU spolupracuje s katedrou anglického jazyka a literatury, kde 
vede semináře zaměřené na anglickou výslovnost.

Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.

Je absolventkou učitelství pro 1. stupeň základní školy se speci-
alizací na anglický jazyk na PdF MU a absolventkou doktorské-
ho studijního programu pedagogika na téže fakultě. Od roku 
2006 působí v Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. 
Je členkou České asociace pedagogického výzkumu, České 
pedagogické společnosti a Společnosti pro podporu a roz-
voj čtenářství v ČR. Svůj odborný zájem zaměřuje na oblast 
gramotnosti, zejména pak gramotnosti čtenářské. Zabývá se 
problematikou osvojování čtenářských dovedností a využívá-
ní čtenářských strategií žáky prvního stupně základní školy. 
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Metodologicky se profi luje v oblasti výzkumu založeného na 
analýze videozáznamu. Na PdF MU úzce spolupracuje s kated-
rou primární pedagogiky a také s katedrou anglického jazyka 
a literatury.

PhDr. Petr Vlček, Ph.D.

Je absolventem oboru učitelství pro střední školy na Pedagogic-
ké fakultě univerzity Hradec Králové, v roce 2009 absolvoval 
rigorózní řízení na FSpS MU a v roce 2010 na FTK univerzity 
Palackého v Olomouci dokončil doktorské studium v oboru 
kinantropologie. Absolvoval několik zahraničních studijních 
pobytů v německy a anglicky mluvících zemích. Zaměřuje se 
na problematiku komparativního výzkumu v kinantropologii 
a pedagogice. Předmětem jeho odborného zájmu jsou otáz-
ky související s výzkumem kurikula a zdravotně orientované 
pohybové aktivity. V této oblasti publikoval několik vědeckých 
studií a obhájil disertační práci s názvem Vliv školských reforem 
na tvorbu kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové 
republice Německo a Spojených státech amerických (2009).



21

Výzkumem k lepšímu vzdělávání

Studenti doktorského studijního programu

Mgr. Petr Blažej

Na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem vystudoval 
bakalářský program Základy humanitní vzdělanosti se specia-
lizací politologie, poté na Filozofi cké fakultě MU magisterský 
program Učitelství základů společenských věd pro střední školy. 
V současné době dokončuje magisterské studium Filozofi e 
na Filozofi cké fakultě MU a studuje doktorský studijní program 
pedagogika na PdF MU. Zaměřuje se na analýzu kurikulárních 
dokumentů, konkrétně na vztah učebnic občanské výchovy 
a politického systému. Současně vyučuje právo, ekonomii 
a základy společenských věd na Manažerské akademii 
v Berouně.

Mgr. Marie Doskočilová

Na Filozofi cké fakultě MU vystudovala v magisterském progra-
mu obory anglistika-amerikanistika a pedagogika, v rozšiřujícím 
studiu potom školský management. Od roku 2007 studuje na 
PdF MU v doktorském studijním programu obor pedagogika, 
zaměřuje se na problematiku genderových stereotypů ve výuce 
angličtiny. Současně se jako držitelka mezinárodní certifi kace 
TEFL a TESOL věnuje výuce angličtiny jako cizího jazyka v Brno 
English Centre, kde si průběžně zvyšuje kvalifi kaci v oblasti 
metodiky výuky anglického jazyka.

Mgr. Tomáš Janko

Na PdF MU vystudoval obory učitelství zeměpisu a občanské 
výchovy pro 2. stupeň základní školy. V současné době stu-
duje na téže fakultě doktorský studijní program pedagogika. 
Zaměřuje se na výzkum učebnic a učebních materiálů v širším 
kontextu kurikula.



22

Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU

Mgr. Eva Minaříková

Vystudovala učitelství angličtiny a němčiny pro základní školy 
na PdF MU a nyní na téže fakultě studuje doktorský studijní 
program v oboru pedagogika. Věnuje se otázkám vzdělávání 
učitelů, zejména využití videa v učitelské profesionalizaci.

Mgr. Jana Přikrylová

Na PdF MU vystudovala obory Učitelství francouzského jazyka 
a literatury a českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základ-
ní školy. V současné době studuje na téže fakultě doktorský 
studijní program pedagogika. Zaměřuje se na strategie uče-
ní cizímu jazyku, konkrétně na jejich diagnostiku. Současně 
také vyučuje francouzský jazyk na Gymnáziu Ladislava Jaroše 
v Holešově.

Mgr. David Solnička

Na PdF MU vystudoval obor učitelství dějepisu a zeměpisu 
pro 2. stupeň základní školy. V současné době studuje na téže 
fakultě doktorský studijní program pedagogika. Zaměřuje se 
na výzkum školských reforem v kontextu vzdělávací politiky. 
Na částečný úvazek souběžně působí ve Výzkumném ústavu 
pedagogickém v Praze.

Mgr. Simona Šebestová

Vystudovala obory učitelství českého a anglického jazyka a lite-
ratury pro základní a střední školy na PdF MU, kde v součas-
nosti studuje doktorský studijní program pedagogika. Zaměřuje 
se na didaktiku anglického jazyka, zejména na problematiku 
rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka.
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Organizační referentka

Michaela Spurná

Působí v Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU 
jako organizační referentka. Dále na PdF MU vystupuje jako 
studentka učitelství praktického vyučování. Zaměřuje se na 
problematiku etické výchovy, zejména na pojetí etické výchovy 
v kurikulu.

Sekretářka pracoviště v letech 2003–2009: Marie Baráčková.



Výzkumný program

Obr. 2: Tematické oblasti výzkumných aktivit IVŠV
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Čtyři domény zachycené na obrázku 2 (viz předchozí strana) 
představují – bez nároku na úplnost – základní oblasti lidského 
vědění a klíčové způsoby setkávání se světem. Dlouhodobým 
cílem IVŠV je budovat kvalifi kační (aprobační) a organizační 
strukturu pracoviště tak, aby bylo možné ve třech tematických 
oblastech realizovat doménově specifi cké výzkumy a od nich 
směřovat k transdisciplinárnímu zobecňování. Aprobace kme-
nových pracovníků IVŠV sice plně nepokrývá všechny průniky 
uvedené na schématu, nicméně ke spolupráci na výzkumných 
projektech jsou zváni odborníci z jiných pracovišť PdF MU 
i z dalších institucí. Výzkumné aktivity institutu směřují do tří 
tematických oblastí:

•  Výzkum kurikula a jeho proměn zodpovídá obecnější 
otázky týkající se cílů a obsahů vzdělávání. IVŠV zkoumá 
zejména procesy tvorby, implementace, realizace a evaluace 
kurikulárních dokumentů, učebnic apod. Zaměřuje se i na 
zkoumání vztahů mezi teorií kurikula, kurikulární politikou 
a vzdělávací praxí, se zvláštním zřetelem k nadoborovým 
i oborově specifi ckým problémům.

•  V rámci výzkumu vyučování a učení jsou produková-
ny poznatky týkající se procesů probíhajících ve školních 
třídách. IVŠV rozpracovává metodologii výzkumu reálné 
výuky zprostředkované videozáznamem a realizuje vlastní 
výzkumné projekty zaměřené na vybrané aspekty výuky 
v jednotlivých předmětech školního vzdělávání. Prostřednic-
tvím zkoumání nadoborových přesahů a mezipředmětových 
vztahů se směřuje k rozpracování koncepce transdisciplinár-
ní didaktiky.

•  Výzkum učitelské přípravy a profesionalizace je chápán 
jako profi lující na pedagogických fakultách. V IVŠV je zamě-
řen na otázky přímo spjaté s problematikou učitelské přípra-
vy a profesionalizace, konkrétně zkoumá procesy profesního 
rozvoje učitele od začínajícího učitele po učitele–experta, 
možnosti podpory těchto procesů a vliv kontextuálních 
proměnných na tyto procesy. Rozvoj profesní kompetence 
učitele je sledován zejména v oblastech profesního myšlení 
a profesních znalostí učitele, zde s důrazem na rozvoj didak-
tické znalosti obsahu.



Výzkumné projekty – řešené
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LC06046 Centrum základního výzkumu školního 
vzdělávání

Anotace: Cílem projektu, který řeší Ústav výzkumu a rozvoje 
vzdělávání PedF UK a Institut výzkumu školního vzdělává-
ní PdF MU v letech 2006–2011, je získat nové teoretické 
poznatky o strukturách, cílech, obsahu a procesech školního 
vzdělávání v měnících se ekonomických, sociálních a kulturních 
podmínkách společnosti a vyvodit z nich závěry pro vzdělávací 
politiku a školní praxi. Předmětem teoretické refl exe a výzku-
mu jsou struktura, cíle, obsahy a procesy školního vzdělávání 
v podmínkách současné společenské dynamiky. Výzkumná 
činnost probíhá v těchto vzájemně provázaných tematických 
liniích: (1) adaptace struktur školního vzdělávání společenským 
potřebám a požadavkům; (2) cíle, obsahy a procesy školního 
vzdělávání a možnosti jejich inovačních proměn; (3) škola jako 
učící se organizace, možnosti a překážky jejího rozvoje. Výstupy 
vztahující se k první tematické linii se zaměřují především na 
transformaci vzdělávací soustavy ve střední Evropě a dalších 
vybraných evropských zemích a na analýzu naplňování principu 
spravedlivosti ve vzdělávání. Ve druhé tematické linii je zpraco-
vána analýza požadavků zainteresovaných sociálních skupin na 
školní vzdělávání a teoretický model tvorby kurikula všeobec-
ného vzdělávání. Cílem této linie je rovněž komplexní analýza 
procesů vyučování a učení. Třetí tematická linie se zabývá 
školou jako organizační jednotkou a metodou případových 
studií zkoumá vnější a vnitřní faktory, které ovlivňují její reálnou 
podobu. Cílem je identifi kace typů činností v mikroprostředí 
školy, které podporují její rozvoj. Základní výzkum se zamě-
řuje především na školní vzdělávání na úrovni povinné školní 
docházky.

Doba řešení: 1. 3. 2006 – 31. 12. 2011

Řešitelský kolektiv: Na řešení projektu se podílejí Pedagogická 
fakulta UK (řešitel) a PdF MU (spoluřešitel). Členy řešitelské-
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ho kolektivu za PdF MU jsou doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., 
prof. PhDr. Josef Maňák, CSc., doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., 
M.Ed., doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., Mgr. Petr 
Knecht, Ph.D., Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., Mgr. Petr 
Najvar, Ph.D.

Vybrané výstupy (za PdF MU):

Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy 
školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: 
Paido.

Janík, T., & Kansanen, P. (Eds.). (2009). Studies on Teaching 
and Learning in Different School Subjects [Special issue]. 
Orbis scholae, 3(2).

Janík, T., & Seidel, T. (Eds.). (2009). The Power of Video 
Studies in Investigating Teaching and Learning in the 
Classroom. Münster: Waxmann.

Janíková, M., Vlčková, K., Doulík, P., Chvál, M., Janík, T., 
Jelemenská, P., Maňák, J., Starý, K., & Škoda J. (2009). 
Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy 
a metody. Brno: Paido.

Janík, T., & Najvar, P. (Eds.). (2008). Videostudie ve výzkumu 
vyučování a učení [Special issue]. Orbis scholae, 2(1).

Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2007). Kurikulum v proměnách 
školy [Special issue]. Orbis scholae, 1(1).

Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie: výzkum výuky 
založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido.

Webové stránky: http://userweb.pedf.cuni.cz/uvrv/reces/
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GA ČR P407/11/0262 Kvalita kurikula a výuky 
v oborech školního vzdělávání

Projekt vychází z analýzy problémů základního vzdělávání 
identifi kovaných českým pedagogickým výzkumem v letech 
2001–2008. Mnohé z nich jsou spojeny s kvalitou kurikula 
a výuky. S těmito pojmy se operuje v rámci politických sloganů, 
chybí však jejich rozpracování ve smyslu vědeckých konstruktů. 
Cílem projektu je (1) uvést koncepty kvalita kurikula a výuky 
do českého odborného prostředí, (2) propracovat nástroje jejich 
empirického uchopování, (3) realizovat sérii výzkumných studií 
zaměřených na aspekty kvality kurikula a výuky v oborech 
školního vzdělávání. Řešení projektu je vedeno třemi principy: 
(A) systémovost – kvalita kurikula a výuky je zkoumána v širším 
kontextu kvality školy a kvality školského systému, (B) zamě-
řenost na obsahy a procesy, (C) propojování přístupu oborově 
specifi ckého a obecně oborového – kvalita kurikula a výuky 
je zkoumána z perspektivy oborových didaktik (jazykového, 
matematicko-přírodovědného, společenskovědního, estetic-
kého a tělovýchovného vzdělávání), na základě mezioborové 
komparace směřuje k zobecnění přesahujícímu zúčastněné 
obory.

Doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Řešitelský kolektiv: doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.,
Mgr. Petr Knecht, Ph.D., PhDr. Petr Vlček, Ph.D., 
doc. RNDr. Josef Trna, CSc., doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Dosavadní výstupy: zpracovává se vstupní přehledová studie 
mapující problematiku kvality kurikula a výuky v oborech škol-
ního vzdělávání
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GA ČR P407/11/0234 Učitel–expert: jeho 
charakteristiky a determinanty profesního rozvoje 
(na pozadí cizojazyčné výuky)

Anotace: Jednou z klíčových výzev probíhající diskuse o kvalitě 
vzdělávání v kontextu edukačních změn je profesionaliza-
ce učitele. Projekt chce přispět k současnému stavu poznání 
kvality v profesi učitele výzkumem charakteristik učitele–exper-
ta. V první fázi je realizována rozsáhlá teoretická přehledová 
studie, na základě jejích výstupů a s přihlédnutím k českému 
kulturnímu rámci jsou v rámci projektu vypracovány, pilotová-
ny a ověřeny metody identifi kace a výzkumu učitelů–expertů. 
Vlastní výzkum je zaměřen na prohloubení stavu poznání 
těchto charakteristik, v další fázi pak na determinanty procesů 
profesního rozvoje učitele–experta. Výstupy projektu mohou 
přinést zásadní informace pro transformaci přípravného i dal-
šího vzdělávání učitelů, pro tvorbu standardu kvality v profesi 
učitele a kariérní řád a, v neposlední řadě, mohou přispět ke 
zvýšení prestiže učitelské profese.

Doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Řešitelský kolektiv: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., 
Mgr. Petr Najvar, Ph.D., doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., 
doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., dr. Rita Chalmers Collins, Ed.D.

Dosavadní výstupy: zpracovává se vstupní přehledová studie 
zaměřená na přístupy a trendy ve výzkumu expertnosti obecné, 
tj. v různých doménách, i specifi cky orientované na expertnost 
v učitelské profesi
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GAČR 407/10/0514 Dovednosti žáků v biologii, 
geografi i a chemii: výzkum zamýšleného, 
realizovaného a osvojeného kurikula na počátku 
implementace kurikulární reformy

Anotace: Širším kontextem projektu je vzdělávání v biologii, 
geografi i a chemii na všeobecně vzdělávacích školách na počát-
ku období implementace kurikulární reformy, kdy je žádoucí 
zaměřit se na podmínky osvojování oborových a obecných 
dovedností. Hlavním cílem je na základě výsledků víceúrovňo-
vé analýzy dovedností v rovině zamýšleného, realizovaného 
a dosaženého kurikula navrhnout strukturovaný a prováza-
ný systém dovedností žáků, které by si měli osvojit ve výuce 
geografi e, biologie a chemie na základní škole a gymnáziu. 
Zvláštní zřetel bude věnován i kontinuálnímu rozvoji průřezo-
vých mezioborových dovedností. Metodologickým záměrem je 
posoudit přednosti a nedostatky zvolených výzkumných metod 
na základě porovnání stejných postupů při výzkumu odlišných 
oborových dovedností. Dílčí analýzy sledují obsahový rozbor 
literatury, komparaci názorů akademiků s názory učitelů na 
požadované dovednosti žáků různého věku a na ověření míry 
a podmínek osvojení vybraných kategorií oborových i meziobo-
rových dovedností podle věku žáků.

Doba řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013

Řešitelský kolektiv: Na řešení projektu se podílejí Přírodově-
decká fakulta UK v Praze (řešitel) a Pedagogická fakulta MU 
(spoluřešitel). Členy řešitelského kolektivu za PdF MU jsou 
PaedDr. Milan Kubiatko PhD., doc. RNDr. Zdeňka Lososová, 
Ph.D., Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. a Mgr. Ivana Vaculová, Ph.D.
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Dosavadní výstupy: Prezentace teoretického aparátu pro-
blematiky dovedností v biologii na konferenci ČAPV 2010 
v Liberci s názvem: Vymezení klíčových konceptů pro zkoumá-
ní osvojených dovedností v biologii. Plný text bude uveřejněn 
ve sborníku. Publikační výstupy jsou naplánovaný zejména na 
konec druhého, třetí a čtvrtý rok řešení projektu.
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ESF KURIKULUM G – Výzkumná aktivita Kvalitní 
škola

Anotace: Kurikulum G je projekt podporující učitele gymnázií 
při zavádění výuky podle nového kurikula. Probíhá v letech 
2009–2011 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost jako národní projekt na základě partnerské smlouvy mezi 
MŠMT a Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Projekt 
je zacílen především na koordinátory školních vzdělávacích pro-
gramů (ŠVP) a učitele na gymnáziích. Nabízí jim všestrannou 
metodickou podporu, sdílení zkušeností a nové formy profes-
ního rozvoje. Mohou si vyzkoušet virtuální hospitace, svěřit 
se do péče profesionálních koučů, navštívit kvalitní oborové 
semináře nebo využívat možností internetového komunitního 
prostoru. Specifi ckou část projektu představuje výzkum Kvalitní 
škola, který je zaměřený na monitoring průběhu a vyhodnoco-
vání výsledků kurikulární reformy. Tuto část projektu realizuje 
Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU. Cílem výzkumu 
je popsat, vysvětlit a vyhodnotit procesy implementace RVP, 
tvorby ŠVP a realizace ŠVP na gymnáziích. Přitom budou iden-
tifi kovány faktory ovlivňující uvedené procesy a dále funkce, 
které jsou prostřednictvím rámcových a školních vzděláva-
cích programů naplňovány v rovině kurikulárního plánování 
a v rovině práce s cíli a obsahy vzdělávání. Relevantní data 
vztahující se ke kvalitativním změnám na úrovni školy, kurikula 
a výuky budou získána na základě řízených rozhovorů s koor-
dinátory ŠVP (etapa 1), dotazníkového šetření na reprezenta-
tivním souboru gymnázií (etapa 2), případových studií procesů 
tvorby kurikula (etapa 3) a videostudií zaměřených na realizaci 
kurikula (etapa 4). Součástí výzkumu je experní šetření názorů 
na to, čím je utvářena kvalita školy a kurikula.

Doba řešení: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
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Řešitelský kolektiv: Projekt je řešen na základě partnerské 
smlouvy mezi MŠMT a Výzkumným ústavem pedagogickým 
v Praze, Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU rea-
lizuje výzkumnou aktivitu Kvalitní škola. Členy řešitelského 
kolektivu za IVŠV PdF MU jsou doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., 
M.Ed., prof. PhDr. Josef Maňák, CSc., doc. PhDr. Michae-
la Píšová, Ph.D., M.A., doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, 
Ph.D., PhDr. Petr Vlček, Ph.D., PaedDr. Milan Kubiatko PhD., 
Mgr. Petr Knecht, Ph.D., Mgr. Petr Najvar, Ph.D., Mgr. Veroni-
ka Najvarová, Ph.D., Mgr. Tomáš Janko, Mgr. Eva Minaříková, 
Mgr. David Solnička

Dosavadní výstupy:

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., & 
Solnička, D. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích 
v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. 
Praha: VÚP.

Janík, T, Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Pavlas, 
T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlčková, K. (2010). Kurikulární 
reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. 
Praha: VÚP.

Webové stránky: http://www.vuppraha.cz/na-cem-prave-
pracujeme/projekty-esf/kurikulum-g
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MUNI/A/1020/2010 Nástroje pro monitoring 
a evaluaci kvality ve vzdělávání (NAME 2011)

Anotace: Cíl projektu spočívá (1) v rozpracování teoretic-
ko-metodologických východisek pro monitoring a evaluaci 
kvality kurikula a výuky v kontextu školního vzdělávání v Čes-
ké republice a (2) ve vytváření, resp. adaptaci příslušných 
diagnostických nástrojů. Ke zpracování tématu se přistupuje 
z perspektivy pedagogiky a oborových didaktik; řešení projek-
tu je relevantní nejen v rovině základního (metodologického) 
výzkumu, ale také s ohledem na probíhající kurikulární reformu, 
která vstupuje do fáze, v níž by významnou roli měly sehrávat 
standardy kvality vzdělávání. Výsledky projektu budou využitel-
né pro rozpracování teoreticko-metodologických východisek 
monitoringu a evaluace vzdělávacího systému a mohou přispět 
k empirickému ukotvení standardů kvality vzdělávání včetně 
příslušných implementačních strategií. Výzkum je koncipován 
v návaznosti na projekt MUNI/A/1038/2009: Nástroje pro 
monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula v oborech školní-
ho vzdělávání – NAME 2010 řešený v roce 2010.

Doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011

Řešitelský kolektiv: akademičtí pracovníci PdF MU – 
doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., PaedDr. Milan Kubiatko, 
PhD., Mgr. Petr Knecht, Ph.D., Mgr. Petr Najvar, Mgr. Vero-
nika Najvarová, Ph.D., PhDr. Petr vlček, Ph.D. a doktorandi 
PdF MU – Mgr. Jana Stejskalíková, Mgr. Karolína Pešková, 
Mgr. Kateřina Mrázková, Mgr. Marie Doskočilová, Mgr. Pavel 
Zlatníček, Mgr. Petr Novák, Mgr. Tomáš Janko, Mgr. Jana Při-
krylová, Mgr. Petr Blažej, Mgr. Eva Minaříková, Mgr. Miroslav 
Jireček, Mgr. Jana Doleželová, Mgr. Zdeněk Hrnčiřík, Mgr. Jitka 
Jakešová, Mgr. Simona Šebestová, Mgr. Monika Vašíčková

Hlavní výstupy: připravuje se kolektivní monografi e, v níž 
budou rozebírána teoreticko-metodologická východiska moni-
toringu a evaluace kvality ve vzdělávání a představeny vybrané 
nástroje pro diagnostiku kvality v dané oblasti



Výzkumné projekty – ukončené
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MUNI/A/1038/2009 Nástroje pro monitoring 
a evaluaci kvality výuky a kurikula v oborech 
školního vzdělávání (NAME 2010)

Anotace: Cíl projektu spočíval (1) v rozpracování teoretic-
ko-metodologických východisek pro monitoring a evaluaci 
kvality kurikula a výuky v kontextu školního vzdělávání v Čes-
ké republice a (2) ve vytváření, resp. adaptaci příslušných 
diagnostických nástrojů. Ke zpracování tématu se přistoupilo 
z perspektivy pedagogiky a oborových didaktik; řešení projektu 
bylo relevantní nejen v rovině základního (metodologického) 
výzkum, ale také s ohledem na probíhající kurikulární reformu, 
která vstupuje do fáze, v níž by významnou roli měly sehrávat 
standardy kvality vzdělávání. Výsledky projektu jsou využitel-
né pro rozpracování teoreticko-metodologických východisek 
monitoringu a evaluace vzdělávacího systému a mohou přispět 
k empirickému ukotvení standardů kvality vzdělávání včetně 
příslušných implementačních strategií.

Doba řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010

Řešitelský kolektiv: akademičtí pracovníci PdF MU – 
doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., doc. Mgr. et 
Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., doc. Mgr. Světlana 
Hanušová, Ph.D., doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., 
PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., Mgr. Petr Knecht, Ph.D., 
Mgr. Petr Najvar, Ph.D., Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D. 
a doktorandi PdF MU – Mgr. Dagmar Strejčková, Mgr. Daniela 
Jonášová, Mgr. Eva Pavlovská, Mgr. Gabriela Ducháčková, 
Mgr. Jana Stejskalíková, Mgr. Jana Vrbová, Mgr. Jana Zerzová, 
Mgr. Karolína Pešková, Mgr. Kateřina Mrázková, Mgr. Marie 
Doskočilová, Mgr. Pavel Zlatníček, Mgr. Petr Novák, Mgr. Petra 
Jůzlová, Mgr. Simona Šebestová, Mgr. et Mgr. Sonia 
Šamalíková, Mgr. Tomáš Janko, Mgr. Jana Přikrylová
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Hlavní výstupy:

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Doskočilová, M., Ducháčková, 
G., Janko, T., Jireček, M., Novák, P., Pešková, K., Přikrylová, 
J., Stejskalíková, J., Šamalíková, S., Šebestová, S., Zerzová, 
J., & Zlatníček, P. (2010). Nástroje pro monitoring 
a evaluaci kvality výuky a kurikula. Brno: Paido.
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GA ČR 406/06/P037 Didaktická znalost obsahu 
jako klíčový koncept kurikulární reformy

Anotace: Projekt se svým zaměřením řadil k výzkumům 
v oborových didaktikách, které se pokoušejí propojovat otázky 
vyučování, učení a učiva. V návaznosti na disertační práci navr-
hovatele se projekt opíral o koncepty L. S. Shulmana didak-
tická znalost obsahu a poznatková základna učitelství, které 
se v mezinárodním pohledu jeví jako nosné a perspektivní pro 
pedagogický výzkum. Podstatou projektu bylo diagnostikovat 
didaktické znalosti obsahu u zkušených učitelů, které se vzta-
hují ke klíčovému učivu na základní škole. Cílem projektu bylo 
analyzovat a popsat charakteristiky těchto znalostí a procesy 
jejich vznikání a rozvíjení. Přitom byla uplatňována komplex-
nější výzkumná strategie zahrnující kvalitativní a kvantitativní 
metody a techniky sběru a analýzy dat (narativní interview, sto-
rytelling, pojmové mapování, strukturování konceptů, videoa-
nalýzy pedagogického jednání učitele aj.). Řešení projektu při-
neslo v rovině obsahové analýzu didaktických znalostí obsahu, 
v rovině metodologické přispělo k vytvoření, resp. adaptování 
metod a technik jejich zkoumání a v rovině praxeologické pod-
porovalo vytváření „poznatkové báze učitelství“ jako jistého 
fondu případových studií zkušených učitelů, které mají zčásti 
podobu písemnou a zčásti podobu videozáznamů.

Doba řešení: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

Řešitel: doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Hlavní výstupy:

Janík, T. (2009). Didaktické znalosti obsahu a jejich význam 
pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské 
vzdělávání. Brno: Paido.
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Janík, T., Černá, M., Dvořáková, M., Hošpesová, A., 
Janíková, M., Kattmann, U., Knecht, P., Najvar, P., 
Mazáčová, N., Lukášová, H. Slavík, J., Stehlíková, N., 
Švec, V., & Tichá, M. (2009). Možnosti rozvíjení 
didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: 
Paido.

Janík, T., Brebera, P., Bromme, R., Brückmannová, M., Dobrý, 
L., Dvořák, D., Dvořáková, M., Hanušová, S., Hošpesová, 
A., Kostková, K., Lajdová, A., Lukavský, J., Píšová, M., 
Psotta, R., Slavík, J., & Tichá, M. (2008). Metodologické 
problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. Brno: 
Paido.

Janík, T., Brebera, P., Dobrý, L., Kansanen, P., Píšová, M., 
Najvar, P., Seebauerová, R., Slavík, J., Švec, V., & Trna, J. 
(2007). Pedagogical content konwledge nebo didaktická 
znalost obsahu? Brno: Paido.
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GA ČR 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula 
základní školy

Anotace: Projekt byl zaměřen na analýzu požadavků na obsah 
vzdělání, zejména na úrovni jejího absolventa. Problematika 
byla zkoumána jednak po linii průběhu povinné školní docház-
ky, jednak nároků navazujících škol a požadavků společenské 
praxe. Projekt vycházel z teze, že kurikulum základní školy by 
nemělo být primárně stanoveno na základě příslušných vědních 
disciplin, ale především by měly být zohledňovány potřeby 
života a možnosti žáků tohoto věku. Na řešení projektu se 
podíleli oboroví didaktikové, kteří řešenou problematiku kon-
kretizovali na učivu svých oborů, učební proces žáků zkoumali 
psychologové. Při řešení projektu byly použity jak metody 
kvantitativní (analýza vyučovacích hodin, kurikulárních doku-
mentů, učebnic, dotazníky), tak metody kvalitativní (pobyty 
na participujících školách, případové studie). V průběhu řešení 
projektu byly uspořádány semináře a konference, byly vydány 
teoretické studie, sborníky i metodické příručky pro učitele.

Doba řešení: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007

Řešitelský kolektiv: Na řešení projektu se podílely Pedagogická 
fakulta MU (řešitel – prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.) a Fakulta 
humanitních studií UTB ve Zlíně (spoluřešitel – prof. PhDr. Vlas-
timil Švec, CSc.)

Hlavní výstupy:

Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008). Kurikulum v současné 
škole. Brno: Paido.

Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2007). Absolvent základní školy. 
Brno: Masarykova univerzita.

Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2006). Problémy kurikula 
základní školy. Brno: Masarykova univerzita.

Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2005). Orientace české základní 
školy. Brno: Masarykova univerzita.
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GA ČR 406/03/1349 Intervence do procesu 
rozvíjení pedagogických dovedností studentů 
učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole

Anotace: Podstatou projektu bylo navrhnout účinné interven-
ce do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů 
v průběhu jejich praxe na fakultní škole. Intervence byly projek-
továny tak, aby podporovaly individuální rozvoj studentů, 
jejich pedagogické experimentování, seberefl exi a autoregula-
ci. Návrh vycházel z analýzy intervencí, které uplatňují cviční 
učitelé a oboroví didaktikové (také tato analýza byla součástí 
řešení projektu), nových poznatků psychodidaktiky, pedeutolo-
gie a pedagogické psychologie i výzkumných poznatků a zku-
šeností řešitelského týmu. Navržené intervence byly empiricky 
ověřeny. Nalezení účinných intervencí do procesu rozvíjení 
pedagogických dovedností studentů v průběhu jejich praxe na 
fakultní škole bylo hlavním výsledkem řešení projektu. Řešení 
projektu přispělo k hlubšímu poznání zákonitostí individuálního 
rozvoje pedagogických dovedností studentů učitelství. Dalším 
výsledkem je kurikulum kurzu pro cvičné učitele na fakultních 
školách.

Doba řešení: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2005

Řešitelský kolektiv: PaedDr. Jan Šťáva, CSc., prof. PhDr. Vlasti-
mil Švec, CSc. a spolupracovníci

Hlavní výstupy:

Havel, J., & Šimoník, O. (2006). Kooperující učitel. Brno: MSD.

Janík, T., & Havel, J. (Eds.). (2005). Pedagogická praxe 
a profesní rozvoj studentů. Brno: MU.

Havel, J., & Janík, T. (Eds.). (2004). Pedagogická praxe 
v pregraduální přípravě učitelů. Brno: MU.
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GA ČR 406/02/1247 Implicitní pedagogické 
znalosti a možnosti autoregulace procesu jejich 
rozvíjení

Anotace: Podstatou interdisciplinárního projektu bylo nalézt 
vztah mezi implicitními a explicitními pedagogickými znalost-
mi a stanovit podmínky autoregulace procesu jejich rozvíjení 
(u učitelů i studentů učitelství). Při řešení projektu byla uplat-
něna kvalitativní metodologie (nestrukturované pozorování, 
metoda životního příběhu učitele, etnografi cký rozhovor, 
kazuistiky studentů a učitelů a jejich seberefl ektivní výpovědi) 
doplněná experimentem opírajícím se o kvantitativní postupy. 
Stěžejním výsledkem řešení projektu je kromě vymezení vztahu 
mezi implicitními a explicitními pedagogickými znalostmi také 
odhalení klíčových faktorů, které ovlivňují rozvíjení implicitních 
pedagogických znalostí. Byly navrženy intervence podporu-
jící autoregulaci procesu rozvíjení implicitních pedagogických 
znalostí.

Doba řešení: 1. 1. 2002 – 31. 12. 2004

Řešitelský kolektiv: Na řešení projektu se podílely Pedago-
gická fakulta MU (řešitel – prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.) 
a Pedagogická fakulta JČU v Českých Budějovicích (spoluřeši-
tel – prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.)

Hlavní výstupy:

Švec, V. (2005). Od implicitních teorií výuky k implicitním 
pedagogickým znalostem. Brno: Paido.

Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti: teorie a praxe. Praha: 
ASPI Publishing.

Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského 
vzdělávání. Brno: Paido.
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AKTION 41P2 Výzkumné kolokvium: pedagogický 
komparativní výzkum v Rakousku a České republice

Anotace: Evropa jako „výzkumný prostor“ nabízí dosud nedo-
statečně refl ektované výzvy pro komparativní pedagogický 
výzkum, který by napomáhal řešit problémy oblasti výchovy 
a vzdělávání napříč jednotlivými zeměmi. Kvalitní odborná 
příprava budoucích vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti 
pedagogiky je podmínkou pro to, aby tento výzkum mohl být 
realizován na odpovídající metodologické úrovni. Stejně tak 
důležité je zvyšovat metodologickou kompetenci učitelů jako 
uživatelů výsledků pedagogického výzkumu. Proto byli cílo-
vou skupinou projektu na české straně studenti doktorského 
studijního programu Pedagogika (PdF MU), na rakouské straně 
studenti učitelství a studenti programu Master of Education (PA 
ve Vídni). Projekt navazoval na dosavadní spolupráci předkla-
datele a jeho partnera v oblasti učitelského vzdělávání a kom-
parativního pedagogického výzkumu. Projekt sledoval tyto cíle: 
a) zvýšení metodologické kompetence doktorandů a studentů 
učitelství na PdF MU a PA ve Vídni; b) diseminace výsledků 
komparativního pedagogického výzkumu se zvláštním zřetelem 
na ČR a Rakousko jako sousední země; c) odbourávání před-
sudků a neopodstatněných obav v obou zemích.

Doba řešení: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005

Řešitelský kolektiv: Na řešení projektu se podílely Pedagogická 
fakulta MU (řešitel – doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.) 
a Pädagogische Akademie des Bundes in Wien (spoluřešitel – 
doc. Dr. et Mag. Renate Seebauer)





Stěžejní publikace 
k výzkumným oblastem
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Kurikulum a jeho proměny

Janík, T., Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Pavlas, 
T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlčková, K. (2010). Kurikulární 
reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. 
Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., & 
Solnička, D. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích 
v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských 
škol. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy 
školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: 
Paido.

Janík, T., Švec, V. a kol. (2009). K perspektivám školního 
vzdělávání. Brno: Paido.

Knecht, P., & Najvarová, V. (2010). How Do Students Rate 
Textbooks? A Review of Research and Ongoing Challenges 
for Textbook Research and Textbook Production. Journal of 
Educational Media, Memory, and Society, 2(1), 1–16.

Knecht, P., Janík, T., Dvořák, D., Dvořáková, M., Gavora, 
P., Hrabí, L., Jelemenská, P., Ježková, V., Hübelová, D., 
Chárová, D., Klapko, D., Maňák, J., Najvarová, V., Nogová, 
M., Průcha, J., Sikorová, Z., & Stará, J. (2008). Učebnice 
z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008). Kurikulum v současné 
škole. Brno: Paido.

Monotematické číslo časopisu Orbis scholae 1/2007 s názvem 
Kurikulum v proměnách školy.

Vlček, P., & Janík, T. (2010). Školské reformy a tvorba kurikula 
tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice 
Německo a Spojených státech amerických. Brno: Paido.
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Vyučování a učení

Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie: výzkum výuky 
založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido.

Janík, T., & Seidel, T. (Eds.). (2009). The Power of Video 
Studies in Investigating Teaching and Learning in the 
Classroom. Münster: Waxmann.

Janík, T., & Slavík, J. (2009). Obsah, subjekt a intersubjektivita 
v oborových didaktikách. Pedagogika, 59(2), 116–135.

Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2009). Slovak high school 
students attitudes to ICT using in biology lesson. Computers 
in Human Behavior, 25(3), 743–748.

Kubiatko, M., & Vlčková, K. (2010). The relationship between 
ICT use and science knowledge for Czech students: 
a secondary analysis of PISA 2006. International Journal of 
Science and Mathematics Education, 8(3), 523–543.
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Kurikulární reforma na gymnáziích

Výzkumný ústav pedagogický v Praze ve spolupráci s IVŠV PdF 
MU realizují v rámci projektu Kurikulum G výzkumně oriento-
vanou aktivitu Kvalitní škola. Cílem této aktivity je vyhodnotit 
úspěšnost kurikulární reformy na gymnáziích prostřednictvím 
rozsáhlého empirického výzkumu. Konkrétně jde o to popsat, 
vysvětlit a vyhodnotit procesy implementace RVP a tvorby 
a realizace ŠVP. Přitom mají být identifi kovány faktory ovliv-
ňující uvedené procesy a dále funkce, které jsou prostřednic-
tvím RVP a ŠVP ve školách naplňovány. Realizace výzkumu je 
rozvržena do čtyř etap, v nichž jsou používány různé výzkumné 
metody, a to řízené rozhovory, dotazníkové šetření, případové 
studie a videostudie.

Výsledky první etapy výzkumu aneb co zaznělo v rozhovorech 
s koordinátory ŠVP

Výsledky první etapy výzkumu, která byla realizována for-
mou řízených rozhovorů, jsou shrnuty v publikaci Janík, T. et 
al. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech 
s koordinátory pilotních a partnerských škol. Praha: VÚP. 
Výzkumná zjištění jsou zde představena v devíti tematických 
oblastech.

Ideje a cíle kurikulární reformy – z analýzy rozhovorů vyplývá, 
že kurikulární reforma je koordinátory vnímána jako příležitost 
pro široké spektrum změn týkajících se základních kategorií 
vzdělávání. Zajímavé je sledovat, kam jednotlivé školy kladou 
akcenty. Zatímco někde si reformu spojují především s šancí na 
oslabení encyklopedičnosti vzdělávání ve prospěch kompetencí, 
jinde se od reformy očekává změna výukových metod a forem, 
popř. změna způsobu práce a komunikace ve školách – a to 
jak v učitelském sboru, tak ve výuce. Potenciál pro změnu je 
vnímán také v rovině profi lace školy a v rovině řízení a vedení 
školy. Téma změny školy jako instituce a její funkce persona-
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lizační, socializační, enkulturační apod. bylo v rozhovorech 
refl ektováno pouze v náznacích.

Implementace kurikulární reformy – lze konstatovat, že 
v případě pilotních a partnerských gymnázií se do jisté míry 
daří propojovat inovativní úsilí škol, které vyrůstá zespoda, 
s reformováním vedeným shora. V procesu implementace je 
angažována řada institucí a aktérů, přičemž se poukazovalo na 
nejasnosti v tom, kdo má v reformě sehrávat jakou roli. Ukazu-
je se, že existují problémy v tom, jak je kurikulární reforma jako 
celek koordinována.

Podpora kurikulární reformy – v rozhovorech opakovaně zazní-
valo, že za jeden z významných problémů je považována nízká 
informovanost širší veřejnosti o probíhajících změnách. Silnější 
mediální podpora by podle koordinátorů mohla vést k vyšší 
zainteresovanosti rodičů i dalších aktérů. Finanční podpora je 
rovněž chápána jako problematická. Finančních prostředků se 
podle koordinátorů nedostává v oblasti materiální vybavenosti 
škol a v oblasti odměňování učitelů. Nejvíce komentářů v této 
oblasti se týkalo metodické podpory učitelů vytvářejících ŠVP; 
zatímco na adresu vysokých škol zaznívala kritika, aktivity 
organizované VÚP byly pilotními a partnerskými školami hod-
noceny převážně kladně. Jako samostatné téma vykrystalizo-
vala problematika evaluace práce učitele, která je vnímána jako 
důležitá oblast podpory.

Kurikulární reforma a možnosti rozvoje a profi lace školy – 
v rozhovorech byl patrný určitý rozpor mezi vnímáním pro-
fi lace jako prostředku k odlišení vlastní školy a zdůrazněním 
její jinakosti. Tak byla profi lace často vnímána a takto se k ní 
vyjadřovali mnozí z koordinátorů. Na druhé straně stojí profi la-
ce, jejímž cílem nebylo v první řadě asi odlišení, ale formulování 
společného cíle školy – určité mise směrem ke společnosti, ve 
které škola funguje.
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Učitel a kurikulum: k personálním faktorům reformy – mezi 
klíčová témata v oblasti personálních aspektů lze řadit aktuál-
ní složení pedagogického sboru, které je vnímáno jako jeden 
z důležitých faktorů reformy. Míra proreformního přesvěd-
čení jednotlivých učitelů, ale i věk a zkušenosti s předešlými 
reformami mohou hrát svou roli. Mezi rozhodující vlivy se řadí 
i postoj vedení školy. Otevřenou zůstává otázka doby životnos-
ti nastalých proměn. Vyhodnotit, zda se určitá část učitelů po 
odeznění reformního nadšení vrátila k tradičním vyučovacím 
postupům, je úkolem pro další výzkum.

Kurikulární vlivy na tvorbu ŠVP – výzkum poukazuje na klí-
čovou roli RVP G. Tento stěžejní dokument kurikulární refor-
my nejen že výraznou měrou ovlivňoval výslednou koncepci 
a podobu ŠVP, ale do jisté míry také podněcoval diskuzi mezi 
učiteli na jednotlivých školách. V rozhovorech byla rovněž 
často zmiňována nezanedbatelná úloha dřívějších osnov, jejichž 
obsah se často do ŠVP také promítal. Co se týče vlivu učeb-
nic na podobu ŠVP, je možné pozorovat výrazné rozdíly mezi 
jednotlivými gymnázii. Zatímco některá gymnázia obsah ŠVP 
výrazně přizpůsobila obsahu učebnic, na jiných gymnáziích 
obsah učebnic výrazněji výslednou podobu ŠVP neovlivnil.

Školní vzdělávací program a realizace výuky – za problém je 
pokládáno zvládání proporcí mezi nároky na osvojování učiva 
a požadavky na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Koordi-
nátoři tak bezděčně poukazovali na teoretický problém vztahů 
mezi tzv. seriálním kódem (oborové učivo) a kódem integro-
vaným (obecnější témata). S tím souvisí problém normativity 
ve vzdělávání: přílišná volnost vede k oslabení znalostí a ztrátě 
jednotící úlohy učiva, nadměrná vymezenost hrozí návratem 
k encyklopedismu. Materiální a ekonomické zázemí je podle 
názorů koordinátorů velmi důležité pro realizaci cílů reformy, 
a tedy i koncepci ŠVP, samo o sobě však nestačí, není-li prová-
zeno pozitivní motivací a profesionálními a osobními kvalitami 
učitelů.
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Realizace vzdělávacího obsahu ve výuce a klíčové kompe-
tence – analýzy poukázaly na roli klíčových kompetencí jako 
význačného podnětu kurikulární reformy ke změnám v profesi-
onálním myšlení a jednání učitelů. Kompetence byly v rozhovo-
rech zmiňovány jako výzva k refl exi a posuzování procesů výu-
ky (ve smyslu refl ektivní praxe). Konstrukt kompetence vede 
učitele k zájmu o náhled na výuku v podobě analogického 
posuzování: z kvality průběhu výuky učitel analogicky usuzuje 
na předpokládanou kvalitu rozvoje žákovských kompetencí. 
Kompetence jsou však pro praxi obtížně uchopitelné – učitelé 
v rozhovorech líčí potíže s terminologií kurikulárních doku-
mentů a s formulacemi při snaze propojit jazyk kurikulárních 
dokumentů s praxí. Vyjadřují také obavy z oslabování důrazu 
na učivo a znalosti pod vlivem důrazu na kompetence, ačkoliv 
vítají důraz na zvýšenou pestrost metod a lepší motivova-
nost žáků. Koordinátoři navíc kritizují rozpory mezi nároky na 
kompetence a požadavky, které by měly vyplývat se státních 
maturit. Připisují je nízké úrovni spolupráce mezi institucemi či 
pracovními skupinami a také objektivní náročnosti celé proble-
matiky kompetencí.

Evaluace a její význam v kurikulární reformě – spolu s kompe-
tencemi je koordinátory za jeden z klíčových momentů reformy 
pokládána (auto)evaluace. Koordinátoři v rozhovorech kon-
statují, že autoevaluace běžně patří k pedagogické práci, ale 
připouštějí své potíže s jejím pojmovým uchopením v souvislosti 
s terminologií kurikulárních dokumentů. Zaznívají pochybnos-
ti, do jaké míry a zda vůbec lze kompetence měřit. V praxi se 
však školy evaluací soustředěně zabývají a hledají její nejlepší 
způsoby. Koordinátoři vyzdvihují, že kvalitní (auto)evaluace 
vyžaduje vysoce odbornou přípravu a kritizují její nedostatky 
při dalším vzdělávání učitelů. Kritizují také nedostatek obec-
ně použitelných metodických nástrojů pro evaluaci a v této 
souvislosti vyjadřují nespokojenost s podporou ze strany ČŠI. 
V rozhovorech jsou také důrazně kritizovány nedostatky v pří-
pravě státních maturit, které by měly poskytnout zastřešení pro 
evaluaci výuky.
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Výsledky druhé etapy výzkumu aneb co napovědělo dotazní-
kové šetření

Výsledky druhé etapy výzkumu, která byla realizována formou 
dotazníkového šetření (1098 respondentů z 58 gymnázií) jsou 
shrnuty v publikaci Janík, T. et al. (2010). Kurikulární reforma 
na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. Praha: VÚP. 
Výzkumná zjištění se vztahují k následujícím tematickým 
oblastem.

Akceptace kurikulární reformy – ukázalo se, že reforma jako 
taková není na gymnáziích většinově akceptována. Skupina 
akceptujících je relativně málo početná (asi 14 % respondentů), 
skupina neakceptujících je početnější (asi 30 % respondentů), 
největší je skupina respondentů, kteří zaujímají vůči reformě 
ambivalentní vztah (55 % respondentů). Na pilotních gym-
náziích je akceptace reformy vyšší než na nepilotních. Vedení 
škol akceptuje reformu více než řadoví učitelé. Ženy akceptují 
reformu více než muži. Délka praxe nemá na akceptaci reformy 
vliv. Aprobace respondenta nemá na akceptaci reformy vliv. 
Respondenti, kteří nejsou s reformou příliš obeznámeni, mají 
vyšší tendenci ji odmítat. Výzkum dokládá relativně vysokou 
míru obeznámenosti s ŠVP a s částí RVP týkající se předmětů 
respondentovy aprobace. Relativně nejméně, avšak v celkovém 
pohledu průměrně jsou učitelé obeznámeni s částí RVP týka-
jící se ostatních předmětů (tj. předmětů mimo respondentovu 
aprobaci).

Podpora reformy a podpora reformě – dle očekávání výzkum 
ukázal, že respondenti považují za velmi důležitou podporu 
reformy ze strany státu. Výsledky poukazují na určitý rozpor 
mezi tím, jak respondenti vnímají důležitost podpory, a tím, jak 
hodnotí podporu, která jim byla poskytnuta. Podpora v oblasti 
fi nanční, materiální, informační a metodické, kterou respon-
denti považují za velmi důležitou, se jim nedostává v míře, 
jakou by si představovali. Respondenti, kteří reformu akceptují, 
uvádí vyšší důležitost informační a metodické podpory; neliší se 
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v pohledu na důležitost fi nanční a materiální podpory. Ukazuje 
se pozitivní souvislost podpory reformě ze strany respondenta 
s hodnocením důležitosti podpory školy při zavádění reformy. 
Profi l respondentů podporujících reformu ve vyšší míře 
(61–100 %) se liší od profi lu respondentů reformu podporují-
cích v nižší míře (0–40 %). Ve vyšší míře má tendenci podpo-
rovat reformu vedení školy než učitelé. Ve vyšší míře reformu 
podporují respondenti, kteří ji zároveň akceptují.

Učitelovo pojetí kurikula – respondenty lze podle pojetí 
kurikula a přístupu k RVP či ŠVP rozdělit do tří typů: 1) zamě-
ření na žáka (paidotropní), 2) zaměření na učivo (logotropní), 
3) zaměření na systém (vstřícní k ŠVP/RVP). Tyto tři typy se 
vyznačují odlišnými názory na některé důležité stránky reformy. 
Nejrozsáhlejší skupina respondentů (přes 70 %) odpovídá typu 
„zaměření na žáka“, přičemž jejím názorům je blízká i skupina 
typově nezařazených (15 %). Vůči reformě jsou tito respon-
denti názorově nevyhranění – s něčím souhlasí více, s něčím 
méně. Další nejčetnější skupina (10 %) odpovídá typu „zamě-
ření na učivo“. Respondenti z této skupiny jsou k reformě 
nejkritičtější – nejsilněji vyjadřuji obavy z poklesu úrovně žákov-
ských znalosti, nejvíce se obávají důsledků reformy a nejvýraz-
něji upřednostňuji tradiční kurikulum před reformním. Respon-
denti typu „zaměření na systém“ jsou k reformě nejvstřícnější. 
Zpravidla považují reformu za naplnění jejich vlastního dosa-
vadního přístupu k výuce. Jsou však početně nejmenší skupi-
nou – jen přes 2 %. Všichni respondenti bez ohledu na jejich 
typové zařazení se relativně nejvíce obávají poklesu výkonu 
žáků (poklesu znalostí) jako důsledku reformy.

Kurikulární činnosti – respondenti posuzovali smysluplnost, 
pracnost a problematičnost vybraných činností příznačných pro 
reformu. Celkový výsledek je příznačný malým rozptylem názo-
rů. Většina respondentů pokládá sledované reformní aktivity 
za vysoce problematické a vysoce pracné, ale často je hodnotí 
jako vysoce smysluplné. Ředitelé škol nebo koordinátoři ŠVP 
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častěji než řadoví učitelé pokládají některé reformní aktivity 
za smysluplné. Většina respondentů si kurikulární reformu 
spojuje se změnami v oblasti forem a metod výuky, méně se 
změnami v oblasti cílů nebo obsahu. V kvalitativní části dotaz-
níku respondenti často uvádějí, že pro ně je reforma spojena 
s formalizmem nebo zvýšenými nároky na administrativu. Vyšší 
obeznámenost i vyšší souhlas s reformou prokazují a) učitelé 
pilotních škol oproti učitelům běžných škol, b) ředitelé a koor-
dinátoři ŠVP většiny škol oproti řadovým učitelům těchto škol. 
Souhlas s reformními aktivitami častěji vyjadřují ti respondenti, 
kteří v nich spatřují potvrzení svého vlastního, již dříve uskuteč-
ňovaného přístupu k výuce a ke kurikulu.

Funkce školních vzdělávacích programů – ŠVP je responden-
ty považován za administrativní nástroj sloužící k ovlivňování 
chodu školy. Respondenti z pilotních gymnázií uvádí vyšší 
míru využívání ŠVP u všech zkoumaných účelů. Respondenti 
považují ŠVP především za určité východisko, z něhož plánují 
obsahy a cíle výuky. Vedení i učitelé ale shodně uvedli, že jim 
ŠVP nejvíce napomáhá při stanovení základního učiva pro žáky. 
Zdá se, že respondentů si jsou vědomi nebezpečí formalismu 
při zavádění nových kurikulárních dokumentů – formalismus 
kurikulární reformě hrozí zejména kvůli ztrátě vazby mezi ŠVP 
a reálnou prací učitele ve třídách.

Účinky školních vzdělávacích programů – respondenti vnímají 
vliv ŠVP na své postoje k vybraným aspektům edukační reality 
jako nepatrný (hodnoty aritmetického průměru se pohybují 
u středu škály, tj. ani souhlasí, ani nesouhlasí). Respondenti 
uvádějí, že ŠVP nejvíce změnil jejich postoj k přípravě výuky. 
Členové vedení uvádějí, že ŠVP měl vliv především na změ-
nu jejich postojů k hodnocení výuky, zatímco učitelé uváděli, 
že ŠVP měl vliv na změnu jejich postoje k přípravě výuky. 
Respondenti z pilotních gymnázií ve větší míře než respondenti 
z nepilotních připisovali ŠVP vliv na změnu postojů k vybraným 
aspektům edukační reality. Respondenti analyzovaných aproba-
cí se statisticky významně neodlišovali v tom, jaký vliv na jejich 



58

Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU

postoje k edukační realitě ŠVP připisují. Zdá se, že podíl na 
tvorbě ŠVP do jisté míry učitele aktivizoval, a to zejména učitele 
působící na pilotních gymnáziích. Ti tvořili ŠVP bez předchozích 
zkušeností, nicméně mohli čerpat metodickou podporu v rámci 
pilotáže. V konečném důsledku tak zřejmě měli více prostoru 
k diskusi ohledně tvorby ŠVP i k hlubšímu zamyšlení nad využi-
tím, funkcemi a účinky kurikula. To mohlo jejich postoje k ŠVP 
pozitivně ovlivňovat.
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Pohledy na výuku objektivem videokamery

Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU realizuje od roku 
2004 komplexní projekt výzkumu reálné výuky na základ-
ních školách. Pod zastřešujícím názvem CPV videostudie jsou 
realizovány relativně samostatné projekty zaměřené na výuku 
fyziky, zeměpisu, anglického jazyka a tělesné výchovy. Vedle 
těch aspektů výuky, které jsou specifi cké pro daný předmět, 
jsou zkoumány i aspekty obecně didaktické, které lze zkoumat 
ve všech předmětech, což umožňuje provádět mezipředmětové 
srovnávání.

Najvar, P. et al. (2011). Videostudie v edukačním výzkumu. 
Brno: Paido.

Výsledky vychází z analýz videozáznamů 62 vyučovacích hodin 
fyziky, 50 vyučovacích hodin zeměpisu, 79 vyučovacích hodin 
anglického jazyka a 57 vyučovacích hodin tělesné výchovy 
pořízených v 6.–9. třídách základních škol ve Zlínském, Olo-
mouckém a Jihomoravském kraji.

Výsledky analýz zaměřených na organizační formy výuky 
ukázaly, že ve velké části vyučovací hodiny hraje dominantní 
roli učitel. Více než 20 % výuky anglického jazyka spočívalo 
ve výkladu učitele; ve fyzice a zeměpise to bylo téměř 25 % 
výuky. V zeměpise byla navíc průměrně téměř jedna čtvrtina 
vyučovací hodiny vedena formou rozhovoru se třídou, ve 
fyzice to byla více než jedna třetina a v angličtině dokonce 
téměř polovina vyučovací hodiny. V zeměpise byla navíc 
poměrně silně zastoupena forma diktátu. Vyučovacím formám, 
jež počítají s vyšší aktivitou žáků – tj. samostatná, párová či 
skupinová práce žáků – byla ve fyzice dohromady věnována 
asi pětina výukového času. V zeměpise z těchto forem domi-
novala samostatná práce, ve které však žáci strávili čtvrtinu 
celkového výukového času. V anglickém jazyce byla z forem 
zaměřených na žáka nejvíce zastoupena samostatná práce 
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(11 % výukového času), avšak srovnatelnou část výukového 
času strávili žáci prací ve dvojicích či ve skupinách. Zkoumaná 
výuka tělesné výchovy byla z hlediska organizačních forem 
zaměřených na učitele (které nejčastěji zahrnovaly učitelovy 
instrukce) a organizačních forem zaměřených na žáky (ve 
kterých silně převažovala práce ve skupinách) poměrně 
vyvážená. Vyučovací hodiny tělesné výchovy vykazovaly 
značné vzájemné rozdíly; zatímco v některých hodinách se 
dynamicky střídaly organizační formy zaměřené na učitele 
s organizačními formami zaměřenými na žáky, jiné hodiny 
byly jako celek vedeny výhradně jednou organizační formou 
(např. nácvik hry fl orbalu).

Z hlediska fází výuky leželo těžiště výuky fyziky poměrně 
rovnoměrně na zpracování nového učiva (16 % výukového 
času), jeho procvičování (23 %) a aplikaci v novém kon-
textu (19 %). V zeměpisu ležel akcent na zpracování nového 
učiva (24 %), méně času bylo věnováno jeho procvičování 
(10 %) či aplikaci (3 %). Na rozdíl od toho v anglickém jazyce 
převažovaly fáze zaměřené na procvičování či upevňování 
již probraného učiva (52 %), mnohem méně času bylo 
věnováno jeho zprostředkování (5 %) či aplikaci (10 %). 
V tělesné výchově se ukázaly jako dominantní fáze opako-
vání a procvičování probraného učiva. Ve srovnání s poměrně 
frekventovaným shrnování učiva obsahu (co jsme se učili), 
se ve fyzice jen velmi zřídka objevovaly situace rekapitulace 
procesu (jak jsme se učili). Tyto způsoby shrnování jsou přitom 
považovány za důležité z hlediska metakognitivní podpory 
učebního procesu u žáků. Ve sledované výuce zeměpisu takové 
fáze nebyly zaznamenány vůbec.

Analýzy zaměřené na využívání didaktických prostředků 
a médií ve výuce ukázaly, že v každém ze sledovaných 
předmětů je se výuka opírá o jiné didaktické prostředky. 
Zatímco v zeměpise je (dle očekávání) klíčovým didaktickým 
prostředkem mapa, výuka anglického jazyka velmi silně 
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staví na práci s učebnicí a ve výuce fyziky učitelé nejčastěji 
používali tabuli. Překvapivě málo bylo ve všech sledovaných 
předmětech využito moderních médií (audiozáznamů, 
videozáznamů, počítačů apod.), a to i v anglickém jazyce, kde 
je nepřítomnost audiozáznamů autentického jazyka z hlediska 
cílů cizojazyčného vyučování překvapující. Z těchto moderních 
didaktických médií převládalo v zeměpise i anglickém jazyce 
využití počítačů s interaktivními tabulemi.

Analýzy verbálních projevů ve veřejné komunikaci se zaměřily 
na zjištění kvantitativních proporcí mezi verbálními projevy 
učitelů a žáků v jednotlivých předmětech. Ukázaly, že v hod-
inách zeměpisu a anglického jazyka vyslovili učitelé průměrně 
4krát více slov než všichni žáci ve třídě dohromady, ve fyzice 
dokonce 5krát více. Objevily se i hodiny fyziky, ve kterých učitel 
vyslovil více než 4 500 slov, což odpovídá frekvenci více než 
1,6 slov za sekundu.

Ve hodinách anglického jazyka učitelé průměrně vyslovili téměř 
2 500 slov (z toho asi 1 000 anglicky), zatímco všichni žáci 
ve třídě průměrně vyslovili za vyučovací hodinu dohromady 
690 slov (z toho více než 400 anglicky). Mezi jednotlivými 
hodinami (a učiteli) však byly shledány velké rozdíly. Výzkumný 
vzorek zahrnoval učitele, který ve svých hodinách vyslovil 
průměrně více než 2 400 anglických a méně než 200 českých 
slov, ale i učitele, který ve svých hodinách vyslovil průměrně 
více než 2 150 českých a méně než 350 anglických slov. 
Objevila se i taková vyučovací hodina, ve které všichni žáci 
dohromady vyslovili méně než 60 slov, což průměrně odpovídá 
méně než 4 slovům na jednoho žáka. Analýzy transkriptů ho-
din anglického jazyka se také zaměřily na otázku, které řečové 
dovednosti (poslech, mluvení, čtení, psaní) mají žáci příležitost 
procvičovat. Z tohoto hlediska byly nejvíce zastoupeny aktivity, 
v nichž se uplatňovalo čtení v cílovém jazyce (37 % výukového 
času), dále poslech v cílovém jazyce (32 %), mluvení v cílovém 
jazyce (18 %) a psaní (17 %).
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Specifi cké analýzy výuky fyziky si kladly za cíl ověřit 
předpoklad, že mezi jednotlivými analyzovanými výuko-
vými tématy (skládání sil, elektrický obvod) budou shledány 
odlišnosti vyplývající ze specifi cké povahy učiva, kdy si každé 
téma vyžádá jiný způsob organizace a strukturování výuky. 
Tento předpoklad však analýzy nepotvrdily. Z toho je možné 
usuzovat, že učitelé organizují výuku napříč různými výuko-
vými tématy obdobným způsobem a že jejich vzorce jednání 
jsou v aspektu organizace výuky relativně stabilní, nicméně tyto 
otázky by bylo třeba podrobit hlubšímu zkoumání.

Navazující analýzy byly zaměřeny na hledání pravidelností 
ve výuce jednotlivých předmětů napříč různými hodinami 
vedenými různými učiteli. Byly nalezeny situace, v nichž došlo 
k propojení fáze shrnutí učiva a organizační formy diktátu, 
které se objevovalo spíše ke konci vyučovací hodiny, zatímco 
úvodní třetina vyučovací hodiny byla často věnována opako-
vání (fáze hodiny) rozhovorem se třídou (organizační forma) 
i testování (fáze hodiny) v samostatné práci (organizační 
forma). Hledání takových pravidelností umožňuje formulovat 
závěry o vyučovacích vzorcích specifi ckých pro určité předměty 
či charakteristické pro některá témata či preferované některými 
učiteli.

Navazující obsahové analýzy transkriptů hodin umožnily 
zkoumat některé aspekty kvality výukových situací z hle-
diska rozvíjení kompetencí u žáků. Při zkoumání příležitostí 
k rozvíjení kompetence k řešení problémů byly analyzovány 
situace vykazující charakteristiky kvalitních příležitostí, jako jsou 
dekontextualizace, transfer, zohledňování situačního kontextu 
či provázání se „skutečným životem“. Analyzovaná výuka 
vykazovala značné rezervy s ohledem na rozvíjení kompetencí 
žáků. Pro hlubší porozumění této problematice je třeba realizo-
vat další analýzy.





Významné aktivity
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V IVŠV se zkoumají učebnice a další kurikulární 
dokumenty

Kurikulum je pojmem širokého významu. V IVŠV kurikulum 
chápeme jako komplex problémů vztahujících se zejména 
k řešení otázek souvisejících s cíli a obsahy školního vzdělávání.

Cílem IVŠV je především:

•  produkovat kvalitní, spolehlivé a empiricky ověřené 
poznatky týkající se kurikula, zejména s ohledem na potřeby 
teorie a praxe;

•  navrhovat, rozvíjet a ověřovat možnosti empirického zkou-
mání kurikulárních dokumentů, zejména učebnic, včetně 
širšího kontextu jejich tvorby, schvalování, užívání, hodno-
cení aj.;

•  poskytovat teoretickou a metodologickou podporu 
a publikační příležitosti začínajícím i zkušeným badatelům 
v oblasti výzkumu kurikula;

•  organizovat konference a semináře, jež směřují k etablování 
a dalšímu rozšiřování odborné komunity, která své aktivity 
směřuje do oblasti kurikulárních studií.

Stávající aktivity IVŠV jsou zaměřeny na mapování 
kurikulárního výzkumu a jeho metodologie. Pozornost je 
také věnována metodologii utváření cílů a obsahů školního 
vzdělávání a implementaci kurikulárních reforem, zejména 
mapování kurikulárních procesů a forem kurikula a jejich 
vzájemné interakce (srov. obr. 7). V rámci disertačních prací 
jsou dále realizovány historicko-srovnávací a obsahové analýzy 
kurikulárních dokumentů.
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Obr. 7: Cyklus projektování (tvorby), implementace, realizace, osvojování 
a revize kurikula
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Specifi ckou oblast zájmu IVŠV představuje zkoumání učebnic. 
Na učebnice lze nahlížet z mnoha pohledů – v užším kon-
textu lze chápat učebnici jako produkt, kurikulární projekt 
či jako prostředek výuky; v širším kontextu se lze zaměřovat 
na procesy její tvorby, jejího schvalování, užívání, hodnocení 
atp. (obr. 8). Považujeme za nezbytné zabývat se také prob-
lematikou metodologie výzkumu učebnic, neboť právě zde 
se objevuje mnoho nezodpovězených otázek, týkajících se 
zejména objektivity a spolehlivosti dat, která výzkum učebnic 
produkuje. Poznatky, jimiž výzkum učebnic disponuje, jsou 
mnohdy postaveny pouze na intuici či dlouhodobých pedagog-
ických zkušenostech. Takto formulované závěry bývají mnohdy 
správné, nicméně IVŠV usiluje o jejich širší empiricko-výzkumné 
ověření a začlenění do poznatkové základy.

Obr. 8: Výzkum učebnic v užším a širším kontextu
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Při IVŠV PdF MU působí od roku 2005 Skupina pro výzkum 
kurikula (dříve Skupina pro výzkum učebnic). Aktivity Skupiny 
směřují k systematicky koordinovanému výzkumu kurikula, 
který by přinášel výzkumně ověřené poznatky s ohledem na 
aktuální potřeby pedagogické teorie a praxe, vzdělávací politiky 
a tvorby a hodnocení kurikulárních dokumentů.
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IVŠV realizuje videostudie výuky

Videostudie v současné době představují jednu z intenziv-
ně rozvíjených oblastí pedagogického výzkumu. Ve volné 
návaznosti na videostudie TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study) byly v zahraničí koncipovány 
videostudie LPS (Learner’s Perspective Study), IPN (Physics), 
DESI (Deutsch English Schülerleistungen International) a další. 
Institut výzkumu školního vzdělávání (dříve Centrum pedago-
gického výzkumu) PdF MU se připojil k tomuto proudu peda-
gogického výzkumu se záměrem využít videostudie při zkou-
mání reálně probíhajících procesů vyučování a učení v různých 
vyučovacích předmětech v českých základních školách.

Pod zastřešujícím označením CPV videostudie zde od roku 
2004 probíhá videostudie fyziky, od roku 2005 videostu-
die zeměpisu, od roku 2007 videostudie anglického jazyka 
a videostudie tělesné výchovy.

Obr. 3: Časový harmonogram videostudií výuky

Videostudie jednotlivých vyučovacích předmětů jsou zastře-
šeny společným výzkumným cílem, který spočívá v mapování 
procesů vyučování a učení v různých vyučovacích předmětech 
základního vzdělávání. Záměrem je dokumentovat, popsat 
a vysvětlit, jak se tyto procesy odehrávají v různých vyučova-
cích předmětech a předložit jejich srovnávací analýzu. Uplatně-
ní komparativního přístupu v CPV videostudiích je motivováno 
potřebou porozumět odlišnostem, které v různých vyučovacích 
předmětech vyplývají z různé povahy učiva. Vyučovací před-
měty jsou v tomto pohledu chápány jako oborové subkultury. 
Vyučovat v určitém předmětu totiž znamená pohybovat se 
v určitém oborovém kontextu.
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Vymezení klíčových teoretických konceptů CPV videostudií

V CPV videostudiích je výzkumná pozornost zaměřena na 
procesy vyučování a učení odehrávající se výuce různých vyu-
čovacích předmětů. Výuka je chápána jako prostor pro vyučo-
vání a učení, v němž učitel a žáci sledují určité cíle a na základě 
konfrontace se vzdělávacím obsahem (učivem) tak naplňují 
určitá společenská očekávání. V CPV videostudiích se pokou-
šíme zkoumat procesy vyučování a učení v jejich dynamice, 
komplexnosti, vzájemné provázanosti, podmíněnosti a interak-
ci. Vzhledem k tomu, že je námi realizovaný výzkum situován 
do školních tříd, je namístě označovat ho jako výzkum (školní) 
výuky.

S ohledem na výše uvedené se jako vhodné teoretické výcho-
disko CPV videostudie jeví pojetí vyučování jako vytváření 
příležitostí k učení. Na příležitosti k učení (opportunities to 
learn) je možné nahlížet několika způsoby. Nejčastěji bývá 
příležitost k učení defi nována jako vymezený čas (allocated 
time). Vymezený čas může být chápán jako počet let v životě, 
případně hodin denně nebo minut v hodině, které žák potřebu-
je k učení, nebo které žák skutečně stráví aktivním zapojením 
do procesu učení. Je často chápán jako proměnná, která je pod 
přímým vlivem učitele; je časovým potenciálem, který mají žáci 
k dispozici pro vyřešení daného úkolu. V CPV videostudiích 
jsou příležitosti k učení chápány jako určité výzvy podněcující 
žáky k tomu, aby se zabývali učivem, resp. učebními úlohami. 
Příležitosti k učení se navenek projevu jí v aktivitách učitele 
a žáků a lze je ve výuce pozorovat. Ve snaze zkoumat, jaké 
příležitosti k učení se žákům ve výuce jednotlivých vyučovacích 
předmětů nabízejí, přistupujeme k operacionalizaci uvedeného 
konceptu ve dvou ohledech:

•  Příležitosti k učení jsou sledovány z obecně didaktického 
pohledu – pozornost je zaměřena na obecnější aspekty výu-
ky (např. fáze výuky, organizační formy výuky), které jdou 
napříč kurikulem základního vzdělávání. Obecné aspekty 



71

Výzkumem k lepšímu vzdělávání

výuky jsou kódovány s využitím kategoriálních systémů 
pokud možno tak, aby bylo možné data za jednotlivé 
vyučovací předměty systematicky porovnat (komparativní 
přístup k jednotlivým vyučovacím předmětům v kurikulu 
základního vzdělávání jako celku). Z obecně didaktického 
hlediska videostudie směřují k identifi kaci toho, v čem si 
jsou jednotlivé vyučovací předměty podobné.

•  Příležitosti k učení jsou sledovány z oborově didaktického 
pohledu – pozornost je zaměřena na oborové aspekty výu-
ky (např. role experimentu ve výuce fyziky, práce s mapou 
ve výuce zeměpisu, role mateřského jazyka ve výuce 
angličtiny, zohlednění zdravotních aspektů ve výuce tělesné 
výchovy), které umožňují zohlednit specifi cké rysy výuky 
v různých vyučovacích předmětech vyplývající z odlišnosti 
učiva. Pro oborově aspekty výuky budou vytvářeny a ově-
řovány kategoriální systémy a škály. Z oborově didaktického 
hlediska videostudie směřují k identifi kaci toho, v čem jsou 
jednotlivé vyučovací předměty specifi cké.

Specifi ka pořizování videozáznamu v různých vyučovacích 
předmětech

Každá vyučovací hodina byla zachycena standardizovaným 
postupem dvěma videokamerami. Žákovská kamera v tomto 
přístupu snímá aktivitu většiny žáků pohledem z rohu třídy od 
tabule, zatímco učitelská kamera snímá zejména aktivitu učitele.

Obr. 4: Postavení kamer ve třídě
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Specifi ckým způsobem byla pořizována data v CPV videostudii 
tělesné výchovy, kde musel být způsob nahrávání přizpůsoben 
aktuální organizaci vyučovací jednotky (výuka v tělocvičně, 
v přírodě, na hřišti, v plaveckém bazénu, na stadionu). Žákov-
ská kamera snímala aktivitu většiny žáků, učitelská kamera 
snímala aktivitu učitele a bezprostřední pole interakcí se žáky. 
Aby tento princip byl dodržen, docházelo k přesunům pozic 
kamer v průběhu vyučovací jednotky.

Obr. 5: Postavení kamer v tělocvičně

Výzkumný vzorek

Výběr vzorku probíhal v jednotlivých CPV videostudiích různě, 
neboť šlo do jisté míry o relativně nezávislé projekty. Tento 
fakt umožňuje využít data z jednotlivých CPV videostudií 
k analýzám odlišného charakteru. V CPV videostudii fyziky 
a CPV videostudii zeměpisu tvoří výzkumný soubor učitelé 
fyziky, kteří zareagovali na výzvu adresovanou ředitelům všech 
základních škol v Brně. V CPV videostudii anglického jazyka 
a v CPV videostudii tělesné výchovy byl proveden randomi-
zovaný výběr učitelů, což do jisté míry umožní zobecňovat 
zjištění na základní soubor, který tvoří všichni učitelé angličtiny, 
resp. tělesné výchovy Jihomoravského, Olomouckého a Zlín-
ského kraje.
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Přehled analýz realizovaných v rámci CPV videostudií

•  V CPV videostudii fyziky byly doposud provedeny analýzy 
zaměřené na organizační formy a fáze výuky, příležitosti 
k verbálnímu projevu, používání didaktických prostředků 
a médií, formy reprezentace učiva, učitelovy didaktické 
znalosti obsahu, roli experimentu ve výuce fyziky a na roli 
učebních úloh z hlediska rozvíjení žákovských dovedností. 
V návaznosti na videostudii fyziky byl realizován výzkum 
subjektivních teorií založený na polostrukturovaných inter-
view s učiteli, kteří byli do videostudie fyziky zapojeni. Jsou 
k dispozici i výsledky studie vztahující se k problematice 
cílové orientace výuky fyziky – z pohledu učitelů.

•  V CPV videostudii zeměpisu byly provedeny analýzy zamě-
řené na organizační formy a fáze výuky, příležitosti k verbál-
nímu projevu a používání didaktických prostředků a médií.

•  V CPV videostudii anglického jazyka byly doposud prove-
deny analýzy zaměřené na organizační formy výuky, fáze 
výuky, využití didaktických prostředků a médií ve výuce, 
příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností, příležitosti 
k rozvíjení interkulturní komunikativní kompetence a pova-
hu žákovských výpovědí v cílovém jazyce.

•  V CPV videostudii tělesné výchovy byly doposud prove-
deny analýzy zaměřené na organizační formy výuky, fáze 
výuky, didaktické řídicí styly a vzorce komunikace ve výuce 
tělesné výchovy.

Cíle CPV videostudií

CPV videostudie směřují k naplnění tří obecných cílů. Prvním je 
přispět k budování základny poznatků o procesech vyučování 
a učení v různých oborech školního vzdělávání a k hlubšímu 
porozumění těmto procesům v nadoborové (transdidaktické) 
perspektivě. Druhým je prohlubovat metodologii empirického 
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zkoumání výuky zaměřeného na aktuální témata, jakými jsou 
(klíčové) kompetence žáků a možnosti jejich rozvíjení. Třetím 
cílem CPV videostudií je podpořit rozpracování metodologie 
využití videozáznamů výuky v přípravě učitelů analýzou auten-
tických situací odehrávajících se v reálné výuce.
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IVŠV vyvíjí elektronické učební prostředí založené 
na videozáznamech výuky

V návaznosti na CPV videostudie probíhá v IVŠV vývoj elektro-
nického učebního prostředí pro studenty učitelství. Pod názvem 
CPV videoweb (viz obr. 6) vzniká učební prostředí obsahující 
videozáznamy výuky a s nimi spojené otázky a úlohy, které 
jsou studentům předkládány k zamyšlení, resp. k řešení. Práce 
studentů ve videowebu je přípravou na vstup do pedagogic-
ké praxe. Předpokládá se, že pokud budou studenti používat 
videoweb již před nástupem na praxi, budou schopni lépe 
pozorovat a adekvátněji interpretovat výukové situace, s nimiž 
se ve školách setkají.

Funkce videowebu

CPV videoweb má fungovat jako:

•  Prostředek rozvíjení refl ektivních kompetencí studentů 
učitelství. Práce ve videowebu je založena na řízeném 
objevování, nabízené otázky a úkoly strukturují pedago-
gické uvažování studentů a směřují k rozvoji jejich doved-
ností popsat, interpretovat, objasnit a hodnotit pozorované 
výukové situace – což zakládá jejich diagnostické a v širším 
smyslu též refl ektivní kompetence.

•  Diagnostický nástroj umožňující zjišťovat úroveň refl ektivní 
kompetence studentů učitelství. Při práci s videowebem 
jsou generována výzkumná data (např. odpovědi na otázky, 
hodnocení pozorovaných jevů na škálách). Výzkumníci tak 
mohou např. analyzovat obsah studentových úvah nad 
pozorovanými jevy, usuzovat na hloubku jejich pedagogic-
kého myšlení apod.
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Postup tvorby videowebu

Za účelem tvorby videowebu byla na PdF MU ustavena pra-
covní skupina. V ní jsou zastoupeni oboroví didaktici za vyu-
čovací předměty sledované v CPV videostudii a ve videostudii 
TIMSS 1999 – jedná se o fyziku, zeměpis, chemii, přírodopis, 
tělesnou výchovu a anglický jazyk – jejich úkolem je vyhledávat 
vhodné videosekvence a připravovat k nim otázky a úkoly pro 
studenty. Ke spolupráci jsou dále přizváni odborníci v oblasti 
informačních a komunikačních technologií. Jejich úkolem je 
zapracovávat videosekvence do Informačního systému Masary-
kovy univerzity, kde jsou dostupné zaregistrovaným studentům.

Tvorba CPV videowebu se odehrává v několika na sebe nava-
zujících krocích.

Krok 1: Tvorba mapy tematických oblastí – první krok spočívá 
ve stanovení tematických oblastí, jež má videoweb pokrývat. 
Ve fyzice, přírodopisu a chemii je to např. experimentová-
ní, v tělesné výchově motorické učení apod. Kromě oborově 
didaktického pohledu se uplatňuje také obecně didaktický 
pohled na výuku (např. organizační formy výuky, používání 
didaktických prostředků, typy otázek apod.).

Krok 2: Vyhledání videosekvencí k tematickým oblastem – 
úlohou oborových didaktiků je najít ke každé z tematických 
oblastí několik krátkých videosekvencí, které ji exemplárně 
ilustrují. Například k tematické oblasti „experimenty ve výuce 
fyziky“ jsou vyhledávány videosekvence, na nichž lze sledovat 
realizaci experimentu založeného na hypotéze, komunikaci 
o výsledcích experimentování apod.

Krok 3: Vytvoření úloh/otázek k videosekvencím – jejich pro-
střednictvím se má zjišťovat, do jaké míry jsou studenti schopni 
pozorovat, interpretovat, vysvětlovat a hodnotit pozorované 
jevy. Uplatňují tři přitom např. úlohy založené na otevřené 
otázce, úlohy založené na škálování, komplexní úlohy, jejichž 



77

Výzkumem k lepšímu vzdělávání

řešení je založeno na strukturovaném postupu. Od oborových 
didaktiků se očekává, že spolu s úlohami dodají také jejich 
řešení, resp. vyhodnocení, aby si studenti mohli porovnat své 
náhledy s náhledy expertů a diskutovat o nich.

Krok 4: Zapracování videosekvencí a úloh/otázek do videowe-
bu, resp. do jeho modulů. Tato aktivita probíhá ve spolupráci 
s IS techniky Masarykovy univerzity. Jejich úlohou je vkládat 
videosekvence do Informačního systému MU, kde k nim mají 
přístup zaregistrovaní studenti.

Krok 5: Ověřování využitelnosti videowebu ve výuce obo-
rových didaktik na PdF MU. V tomto kroku je získána zpět-
ná vazba od studentů. Ta se vztahuje k nejen k hodnocení 
videowebu, ale také k samotným studentům, resp. k jejich 
refl ektivním kompetencím a k jejich pedagogickému myšlení.

Smyslem tvorby videowebu není dokumentovat „dobrou“ 
praxi, spíše jde o využití videozáznamů běžné výuky pro roz-
víjení pedagogického myšlení studentů učitelství. V přesahu 
se potom směřuje k propracování profesního jazyka pro popis 
a hodnocení výukové praxe.

Obr. 6: Videoweb



Ediční řada 
Pedagogický výzkum v teorii a praxi
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IVŠV garantuje vede v brněnském nakladatelství Paido ediční 
řadu Pedagogický výzkum v teorii a praxi, v níž vyšlo v letech 
2003–2010 celkem na dvě desítky knih s metodologickým 
a výzkumným zaměřením. www.paido.cz

Janík, T., Knecht, P., & Najvar, P. a kol. (2010). 
Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality 
výuky a kurikula. Brno: Paido.

V kontextu proměn současné české školy 
a jejího kurikula se sice pozvolna, avšak přece 
jen začíná věnovat pozornost otázkám kvality. 
Kvalita vzdělávání je jedním ze základních cílů 
ve strategických dokumentech o vzdělávání 
v zahraničí i u nás. Autoři monografi e 
rozpracovali teoreticko-metodologická 
východiska pro monitoring a evaluaci kvality 
kurikula a výuky v kontextu školního vzdělávání 
v České republice a vytvořili, resp. adaptovali 
příslušné diagnostické nástroje.

Vlček, P., & Janík, T. (2010). Školské reformy 
a tvorba kurikula tělesné výchovy v České 
republice, Spolkové republice Německo 
a Spojených státech amerických. Brno: Paido.

Publikace přináší porovnání reformovaného 
projektovaného kurikula tělesné výchovy 
v České republice, Spolkové republice Německo 
a Spojených státech amerických. Cílem je 
přispět k rozvoji teoretické základny vědeckých 
oborů pedagogiky a kinantropologie. Vedle 
analýzy a komparace současných kurikulárních 
dokumentů je zde předloženo srovnání 
historického vývoje tělesné výchovy, školského 
systému a současných školských reforem ve 
sledovaných zemích.
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Najvar, P. (2010). Raná výuka cizích jazyků 
v České republice na konci 20. století. Brno: 
Paido.

Publikace analyzuje populární názory na 
zavádění povinné rané výuky cizích jazyků 
do kurikula primární školy a konfrontuje je 
se zjištěními empirického výzkumu. Ukazuje 
se, že validita některých argumentů je zcela 
diskutabilní, zatímco platnost jiných je v českém 
prostředí silně omezena. Výsledky empirického 
výzkumu naznačují, že efekty rané výuky 
angličtiny realizované na konci 20. století 
nenaplňují očekávání do ní vkládaná.

Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle 
a obsahy školního vzdělávání a metodologie 
jejich utváření. Brno: Paido.

Cílem publikace je předložit teoreticko-
-empirickou analýzu procesů utváření cílů 
a obsahů školního vzdělávání. Směřováním 
k tomuto cíli je hledáním odpovědi na otázku, 
kudy vede cesta od oborových cílů a obsahů 
ke kurikulárním cílům a obsahům, od učiva 
k žákovským znalostem, dovednostem, 
kompetencím či jiným dispozicím. Výklad se 
opírá o teorie a výzkumné poznatky publikované 
v odborné literatuře a je doplněn o výsledky 
výzkumů realizovaných autory knihy a jejich 
týmem.
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Janík, T., & Švec, V. at el. (2009). 
K perspektivám školního vzdělávání. Brno: 
Paido.

Autoři v publikaci reagují na aktuální otázky 
a výzvy spojené se školou, kurikulem, výukou. 
Jsou zde novým pohledem nazírány kategorie 
jako cíle a obsah vzdělávání, kompetence 
a znalosti, proces vzdělávání a tvořivost. Dále 
jsou zde řešeny vybrané kurikulární problémy, 
a to jak ze širšího pohledu např. evropské 
dimenze ve vzdělávání, tak také z užšího 
hlediska – kurikulum některých vyučovacích 
předmětů nebo oblastí vzdělávání. Publikace je 
věnována prof. PhDr. Josefu Maňákovi, CSc. 
k jeho významnému životnímu jubileu.

Janík, T. (2009). Didaktické znalosti obsahu 
a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu 
kurikula a učitelské vzdělávání. Brno: Paido.

Monografi e pojednává o konceptu pedagogical 
content knowledge – didaktické znalosti 
obsahu, který byl na vědeckou scénu uveden 
koncem 80. let 20. století Lee S. Shulmanem. 
Koncept didaktické znalosti obsahu je zde 
představen v souvislosti s hledáním odpovědi 
na otázku, jakými kompetencemi a znalostmi 
by měl být vybaven učitel. Motiv propojení 
oborového a zprostředkujícího, jenž stojí 
v pozadí tohoto konceptu, je v knize sledován 
formou historického exkursu. V návaznosti na to 
je podán přehled o výzkumech zaměřených na 
didaktické znalosti obsahu a o metodologických 
problémech, s nimiž jsou tyto výzkumy 
spojeny. Některé poznatky o struktuře a povaze 
didaktických znalostí obsahu jsou prezentovány 
formou případových studií. V závěru knihy je 
řešena otázka, jakou roli mohou didaktické 
znalosti obsahu sehrávat při tvorbě kurikula 
a jak lze podporovat rozvíjení těchto znalostí 
v učitelském vzdělávání.
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Janík, T. et al. (2009). Možnosti rozvíjení 
didaktických znalostí obsahu u budoucích 
učitelů. Brno: Paido.

Cílem monografi e, která je určena především 
vzdělavatelům učitelů, je dokumentovat 
možnosti a postupy rozvíjení didaktických 
znalostí obsahu u budoucích učitelů. 
V monografi i jsou zahrnuty studie, které 
rozebírají teoretická východiska modelů 
učitelského vzdělávání založených na kategorii 
didaktická znalost obsahu či podávají přehled 
o metodách rozvíjení didaktických znalostí 
obsahu u učitelů.

Janíková, M., Vlčková, K., Doulík, P., Chvál, M., 
Janík, T., Jelemenská, P., Maňák, J., Starý, K., 
& Škoda, J. (2009). Výzkum výuky: tematické 
oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: 
Paido.

V monografi i jsou představeny výzkumné 
přístupy a metody uplatňované ve vybraných 
tematických oblastech výzkumu výuky. 
Autoři s odkazem na zahraniční prameny 
vymezují výzkum výuky jako vědeckou 
analýzu předpokladů, procesů, struktur 
a výsledků institucionalizovaných procesů 
vyučování a učení. Podávají přehled o klíčových 
momentech jeho historického vývoje 
a představují jeho vybrané tematické oblasti: 
zkoumání interakce a komunikace ve výuce, 
kvality a efektivity výuky, výukových metod, 
strategií učení a žákovských prekoncepcí.
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Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008). 
Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.

Monografi e shrnuje výsledky několikaletého 
zkoumání kurikulární problematiky, na němž 
se podílel značný počet odborníků z České 
republiky i ze zahraničí. V první části se věnuje 
pozornost pojetí kurikula a jeho obsahové 
stránce, dále se sleduje průnik kurikula do 
školských dokumentů a inspirace se hledají 
také ve výzkumech amerických, německých 
a českých. Aktuální poznatky o kurikulu směrem 
k žákovi a učiteli se přímo orientují na podporu 
našeho současného reformního úsilí a mohou 
být podnětem ke zkvalitnění edukační praxe.

Knecht, P., & Janík, T. et al. (2008). Učebnice 
z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: 
Paido.

Cílem monografi e je mapovat pole výzkumu 
učebnic především v kontextu kurikula 
a školní výuky a přispět k rozvoji teoretické, 
metodologické a poznatkové základny výzkumu 
učebnic. V první části jsou zařazeny teoretické, 
přehledové a metodologické studie, které se 
týkají obecné problematiky výzkumu učebnic, 
psychodidaktických přístupů ke zkoumání 
učebnic, problematiky tvorby, hodnocení 
a užívání učebnic ve výuce a metodologických 
problémů spojených s hodnocením učebnic. 
Ve druhé části jsou zařazeny empirické 
studie (výzkumná sdělení), jež přináší nové 
poznatky o využívání učebnic ve školní 
výuce, o vzdělávacích obsazích v učebnicích 
a o obtížnosti textu učebnic.
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Janík, T. et al. (2008). Metodologické problémy 
výzkumu didaktických znalostí obsahu. Brno: 
Paido.

Publikace mapuje metodologické problémy 
výzkumu didaktických znalostí obsahu. Autoři 
předkládají přehled o přístupech, metodách, 
technikách a nástrojích výzkumu či diagnostiky 
didaktických znalostí obsahu uplatňovaných 
v různých oblastech vzdělávání. Součástí 
publikace nejsou pouze obecně zaměřené 
přehledové studie, ale i studie popisující 
specifi ckou metodologii výzkumu didaktických 
znalostí obsahu v různých oblastech vzdělávání – 
jazykové, matematické, přírodovědné, 
společenskovědní, umělecké a tělovýchovné.

Vlčková, K. (2007). Strategie učení cizímu 
jazyku. Brno: Paido.

Cílem monografi e je postulovat a testovat 
některé základní vztahy (případně zákonitosti) 
týkající se strategií učení a indikátorů efektivity 
učení cizích jazyků a přispět tak k rozvoji 
teorie strategií učení cizích jazyků. Nabízí také 
komplexní diagnostickou techniku strategií učení 
cizích jazyků (inventář strategií) použitelnou ve 
školní praxi i pro autodiagnostiku.
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Janík, T., Knecht, P., & Najvarová, V. (Eds.). 
(2007). Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. 
Brno: Paido.

Cílem příspěvků uveřejněných v tomto 
monografi ckém sborníku je na pozadí probíhající 
kurikulární reformy přispět k rozvoji výzkumu 
a tvorby kurikula a poukázat na vybrané 
metodologické přístupy, které se v dané oblasti 
rozvíjejí. Příspěvky jsou tematicky rozděleny 
do dvou částí. První část se věnuje především 
problematice profesní přípravy učitelů na 
roli tvůrců a realizátorů kurikula. Druhá 
část zahrnuje teoretické i empirické studie 
přinášející nové poznatky týkající se hodnocení 
kurikulárních dokumentů, zejména školních 
vzdělávacích programů a učebnic.

Maňák, J., & Knecht, P. (Eds.). (2007). 
Hodnocení učebnic. Brno: Paido.

Monografi e si klade za cíl podnítit vědeckou 
diskusi týkající se evaluace (hodnocení) učebnic, 
zejména v souvislosti s novými přístupy 
a metodami. V první části jsou zařazeny 
teoretické statě vztahující se k metodologii 
hodnocení učebnic. Druhá část je věnována 
názorům vydavatelů na hodnocení učebnic, 
jednak z pohledu jich samotných a jednak 
z pohledu subjektů předkládajících vydané 
učebnice MŠMT k hodnocení pracovníkům. Ve 
třetí části autoři prezentují výsledky hodnocení 
učebnic, se kterými se žáci i učitelé mohou 
setkat v rámci výuky na základních i středních 
školách.
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Janík, T. et al. (2007). Pedagogical content 
knowledge nebo didaktická znalost obsahu? 
Brno: Paido.

Monografi e mapuje příchod konceptu 
pedagogical content knowledge – didaktická 
znalost obsahu na světovou vědeckou scénu, 
charakterizuje jeho etablování v pedagogickém 
výzkumu a rozebírá (možný) přínos tohoto 
konceptu v současné diskusi o problematice 
kurikula a oborových didaktik.

Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie: 
výzkum výuky založený na analýze 
videozáznamu. Brno: Paido.

Monografi e shrnuje zkušenosti autorů 
s realizací výzkumu výuky, při němž se využívá 
videozáznamu. Odpovídá na otázku, co je to 
videostudie, podává přehled o uskutečněných 
videostudiích (1995–2005), objasňuje, jak se 
dělá videostudie a prezentuje postup a výsledky 
CPV videostudie fyziky a metodologické 
otazníky videostudií. V závěru je pozornost 
věnována využívání videozáznamu výuky 
v učitelském vzdělávání.

Maňák, J., & Klapko, D. (Eds.). (2006). Učebnice 
pod lupou. Brno: Paido.

Monografi e si klade za cíl prezentovat aktuální 
vědecké poznatky o současných českých 
učebnicích pro základní a střední školy. 
Jednotlivé kapitoly shrnují situaci v oblasti 
výzkumu učebnic v České republice, seznamují 
se zahraničními trendy ve výzkumu učebnic, 
uvádějí nové teoretické koncepty do výzkumu 
učebnic (např. teorie konceptuální změny) 
a přináší nové poznatky ohledně hodnocení 
současných učebnic napříč vyučovacími 
předměty. V prezentovaných empirických 
studiích jsou uplatněny jak tradiční, tak novější 
metodologické přístupy k výzkumu učebnic.
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Maňák, J., Švec, V., & Švec, Š. (Eds.). (2005). 
Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido.

Slovník podává přehled a výklad nejdůležitějších 
termínů, které se používají v pedagogických 
výzkumech. Cílem je jednak poskytnout 
vysvětlení metodologických pojmů, jednak 
nabídnout i první informaci a též inspiraci pro 
případné další využití. Za jednotlivými hesly 
je vždy uvedena základní literatura, díky níž 
se čtenář, pokud bude mít zájem o hlubší 
a podrobnější studium, v tématu pohotově 
zorientuje.

Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie 
učitelského vzdělávání. Brno: Paido. 

V monografi i se zaměřuje pozornost na 
učitele a pedagogické znalosti, které jsou zde 
chápány jako jeden z pilířů zakládajících jeho 
profesionalitu. Kniha je rozčleněna do osmi 
kapitol: učitelské vzdělávání a kompetence 
učitele, pedagogické znalosti učitele, znalost 
a další pedeutologické kategorie, pedagogická 
znalost jako výzkumné téma, diagnostikování 
pedagogických znalostí, výzkum pedagogických 
znalostí student, cesty rozvíjení pedagogických 
znalostí, poznatková báze učitelství.

Maňák, J., & Švec, V. (Eds.). (2004). Cesty 
pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

V publikaci najde čtenář otázky a odpovědi 
spojené se základními problémy pedagogického 
výzkumu a jeho zpracováním. Text poskytuje 
informace, které mohou posloužit zejména 
začínajícím badatelům jako příklad hledání 
účinné cesty k pedagogickému poznání, 
podává úvod do problematiky kvalitativního 
výzkumu, poskytuje vhled do akčního výzkumu 
a vysvětluje problémy spojené s projektováním 
a přípravou odborných pojednání.



Další odborné knihy a sborníky
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Janík, T, Knecht, P., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, 
J., & Solnička, D. (2010). Kurikulární reforma 
na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory 
pilotních a partnerských škol: Praha: VÚP.

Publikace pojednává o reformě kurikula 
v oblasti gymnaziálního vzdělávání. Hlavní 
pozornost je zaměřena na problémy spojené se 
zaváděním (implementací) kurikulární reformy 
do školní praxe. Publikace se zabývá analýzou 
rozhovorů vedených s koordinátory na pilotních 
a nepilotních gymnáziích s cílem dokumentovat 
proces vzniku školních vzdělávacích programů 
a porozumět problémům, které jsou s tvorbou 
kurikula spojeny.

Janík, T, Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., 
Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., 
& Vlčková, K. (2010). Kurikulární reforma na 
gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. 
Praha: VÚP.

Kniha prezentuje výsledky dotazníkového 
šetření, jehož cílem bylo vyhodnotit aktuální 
fázi kurikulární reformy na gymnáziích. 
Pozornost výzkumu byla soustředěna do tří 
oblastí: akceptace kurikulární reformy, učitelovo 
pojetí kurikula, využití a účinky kurikula. 
Jako proměnné na pozadí byly zkoumány 
spokojenost se školstvím a gymnaziálním 
vzděláváním, obeznámenost s reformními 
záměry a s kurikulárními dokumenty, podpora 
kurikulární reformy. Výzkumný vzorek sestával 
z 1098 respondentů z 58 škol.
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Janík, T., Janíková, M., Janko, T., Knecht, P., 
Najvar, P., Najvarová, V., Šebestová, S., & 
Vlčková, K. (2009). Kurikulum, výuka, školní 
klima, učitelské vzdělávání: Analýza nálezů 
českého pedagogického výzkumu (2001–2008). 
Brno: MU.

Analýza nálezů českého pedagogického 
výzkumu k problematice kurikula, výuky, 
klimatu školy a učitelského vzdělávání byla 
zpracována na základě podnětu Pracovní 
skupiny MŠMT pro otázky regionálního školství. 
Byla provedena rešerše empirických studií, které 
byly v letech 2001–2008 k daným tématům 
uveřejněny v hlavních publikačních platformách 
pedagogického výzkumu.

Najvarová, V., & Šebestová, S. (Eds.). (2009). 
Kurikulum a výuka v proměnách školy. Sborník 
anotací příspěvků z konference. Brno: MU.

Sborník obsahuje anotace příspěvků 
z konference Kurikulum a výuka v proměnách 
školy konané ve dnech 24. 6. − 25. 6. 2009 na 
Pedagogické fakultě MU. Součástí sborníku je 
dokumentační CD-ROM obsahující plné texty 
příspěvků prezentovaných na konferenci.

Najvarová, V., Janík, T., & Knecht, P. (Eds.). 
(2008). Kurikulum a učebnice. Brno: MU.

Sborník obsahuje anotace příspěvků 
z konference Kurikulum a učebnice z pohledu 
pedagogického výzkumu konané ve dnech 
24. 6. − 25. 6. 2008 na Pedagogické fakultě 
MU. Součástí sborníku je dokumentační 
CD-ROM obsahující plné texty příspěvků.
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Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2007). Absolvent 
základní školy. Brno: MU.

Monografi cký sborník je výstupem za třetí rok 
řešení projektu GA ČR 406/05/0246 Obsahová 
dimenze kurikula základní školy. Obsahuje 
celkem 30 studií od autorů z České republiky 
i ze zahraničí, které mapují aktuální problémy 
kurikula současné české základní školy.

Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2006). Problémy 
kurikula základní školy. Brno: MU.

Monografi cký sborník je výstupem za druhý rok 
řešení projektu GA ČR 406/05/0246 Obsahová 
dimenze kurikula základní školy. Obsahuje 
celkem 34 studií od autorů z České republiky 
i ze zahraničí, které mapují aktuální problémy 
kurikula současné české základní školy.

Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2005). Orientace 
české základní školy. Brno: MU.

Monografi cký sborník je výsledkem prvního 
roku řešení grantového projektu GA 
ČR 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula 
základní školy. Přináší řadu hodnotných studií 
k otázkám pojetí základní školy a je určen jednak 
širší odborné veřejnosti, jednak studentům 
učitelství a doktorandům, ale i dalším zájemcům.
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Janík, T., & Havel, J. (Eds.). (2005). Pedagogická 
praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: MU.

Sborník příspěvků z mezinárodního semináře 
Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů, 
kterou pořádala Katedra pedagogiky 
a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU 
dne 9. 12. 2005. Jednotlivé příspěvky autorů 
z České republiky, ze Slovenska a ze Slovinska se 
zaměřují na objasnění role pedagogických praxí 
v profesním rozvoji studentů učitelství.

Havel, J., & Janík, T. (Eds.). (2004). Pedagogická 
praxe v pregraduální přípravě učitelů. Brno: 
MU.

Sborník příspěvků z mezinárodní konference 
Pedagogická praxe v pregraduální přípravě 
učitelů, kterou pořádala Katedra pedagogiky 
a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU 
dne 24. 2. 2004. Jednotlivé příspěvky autorů 
z České republiky, ze Slovenska a z Rakouska 
se zaměřují na objasnění významu, funkce 
a zejména možností pedagogické praxe 
v učitelském studiu.

Knecht, P. (Ed.). (2006). Výzkum aktuálních 
problémů pedagogiky a oborových didaktik. 
Brno: MU.

Sborník je výstupem ze stejnojmenné 
konference, která se konala dne 
30. listopadu 2006 na Pedagogické fakultě 
MU. Obsahuje příspěvky studentů doktorských 
studijních programů realizovaných na PdF MU.
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Janík, T., Mužík, V., & Šimoník, O. (Eds.). 
(2004). Oborové didaktiky v pregraduálním 
učitelském studiu [CD-ROM]. Brno: MU.

Ve dnech 13. 9. a 14. 9. pořádala Pedagogická 
fakulta MU pracovní konferenci s názvem 
Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském 
studiu, jejímž cílem bylo podpořit rozvoj 
oborových didaktik na fakultách, které realizují 
učitelské studijní programy. Těžiště jednání 
bylo především v sekcích podle jednotlivých 
(příbuzných) oborů.

Knihy a sborníky v anglickém a německém jazyce

Janík, T., & Knecht, P. (Eds.). (2010). 
New Pathways in the Professional 
Develpment of Teachers / Neue Wege in der 
Professionalisierung von Lehrer/-inne/-n. Wien: 
Lit Verlag.

Profesní rozvoj učitelů patří mezi témata, 
o nichž se diskutuje v kontextu školních reforem 
po celé Evropě. V konferenčím sborníku jsou 
prezentovány inovativní koncepty, modely 
a nástroje, jež jsou využívány v přípravném 
i dalším vzdělávání učitelů.
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Janík, T., & Seidel, T. (Eds.). (2009). The Power 
of Video Studies in Investigating Teaching and 
Learning in the Classroom. Münster: Waxmann.

Kniha zpracovává problematiku využívání 
videozáznamu ve výzkumu vzdělávání a ve 
vzdělávání učitelů. Mezi autory kapitol fi gurují 
přední odborníci na danou problematiku z USA., 
Austrálie i Evropy, kteří se v minulosti podíleli 
na nejvýznamnějších národních i mezinárodních 
výzkumech využívajících videozáznamy výuky 
(TIMSS, LPS, IPN, CPV).

Mužík, V., Janík, T., & Wagner, R. (Eds.). 
(2006). Neue Herausforderungen im 
Gesundheitsbereich an der Schule: Was kann 
der Sportunterricht dazu beitragen? Brno: MU.

Publikace je výsledkem rokování odborníků 
o výchově ke zdraví z hlediska školní tělesné 
výchovy. Konference se zúčastnili vědečtí 
pracovníci z České republiky, Švýcarska, 
Rakouska a Německa. Publikace mj. obsahuje 
příspěvky účastníků v němčině a v angličtině 
a je přístupná široké vědecké obci v Evropě. 
Každý příspěvek opatřen abstraktem v němčině, 
angličtině a v češtině.

Hanušová, S, & Najvar, P. (Eds.). (2006). Foreign 
Language Acquisition at an Early Age. Brno: 
MU.

Sborník obsahuje příspěvky v českém 
a anglickém jazyce, které zazněly na konferenci 
Foreign Language Acquisition at an Early 
Age pořádané Katedrou anglického jazyka 
a literatury a Centrem pedagogického výzkumu 
PdF MU dne 16. března 2006. Obsahuje 
příspěvky českých i zahraničních odborníků na 
téma rané výuky cizích jazyků.
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Bulletin IVŠV

Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání 
je odborným periodikem, jehož hlavním cílem je 
podpora vědecké a publikační činnosti studentů 
doktorských, ale i magisterských a bakalářských 
studijních programů. Bulletin také plní funkci 
zpravodaje vědeckého dění na Pedagogické 
fakultě MU.

Bulletin poskytuje platformu pro příspěvky 
a diskusi týkající se především aktuálních témat 
školní pedagogiky, pedeutologie, oborové 
didaktiky a kurikulárních studií. Nabízí příležitost 
pro prezentaci probíhajících výzkumů, recenzí 
odborných publikací a zpráv o aktuálním dění 
v pedagogice.

V uplynulých ročnících byly na stránkách 
Bulletinu uveřejněny příspěvky týkající se 
problematiky kurikulární reformy, kvality výuky 
a kurikula, subjektů edukace apod. Výzkumně 
orientované příspěvky jsou lektorovány editory 
Bulletinu.

Bulletin je vydáván v dvouměsíčních intervalech. 
Každý ročník je souborně publikován ve formě 
recenzovaného sborníku.



Spolupráce na vydávání odborných 
periodik
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Pedagogická orientace – recenzovaný odborný časopis, který 
vydává Česká pedagogická společnost ve spolupráci s PdF MU 
a nakladatelstvím KONVOJ. Zaměřuje na obecnější, aktuální 
problémy pedagogické teorie a praxe, pedagogického výz-
kumu, školské politiky a přípravy budoucích učitelů. Cílem 
časopisu je podporovat rozvoj a kultivaci pedagogického 
myšlení. Je platformou pro členskou základnu České pedagog-
ické společnosti, ale současně je otevřen příspěvkům zvenčí, 
a to domácím i zahraničním. V roce 2008 byla Pedagogická ori-
entace zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných 
periodik vydávaných v ČR. Ročně vycházejí čtyři čísla. Přehled 
anotací z publikovaných článků z let 2007–2010 je k dispozici 
na http://www.ped.muni.cz/pedor/

Zastoupení IVŠV: Tomáš Janík (předseda redakční rady), 
Petr Knecht, Kateřina Vlčková, Vlastimil Švec

Orbis scholae – recenzovaný odborný časopis, který vydává 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze od roku 2006. 
Orbis scholae se zaměřuje na problematiku školního vzdělá-
vání v jeho širších sociokulturních a globálních souvislostech. 
Časopis po odborné stránce vede ÚVRV PedF UK ve spolupráci 
s IVŠV PdF MU. V roce 2008 byl Orbis scholae zařazen do 
Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydáva-
ných v ČR. Ročně vycházejí tři čísla časopisu, dvě v českém 
jazyce, jedno v anglickém jazyce. Většina čísel je tematicky 
zaměřena. Plné texty všech čísel časopisu jsou k dispozici na 
internetové stránce časopisu www.orbisscholae.cz

Zastoupení IVŠV: Josef Maňák, Michaela Píšová, Tomáš Janík, 
Petr Najvar

Pedagogika – recenzovaný odborný časopis, který vydává 
Pedagogická fakulta UK v Praze od roku 1950. Posláním 
časopisu je uveřejňování odborných textů z fi losofi e výchovy 
a z pedagogických disciplín – a to jak ze základních věd, tak 
z aplikovaného výzkumu. Časopis Pedagogika slouží jako zdroj 
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nových poznatků odborníkům specialistům, tak i široké peda-
gogické veřejnosti. Časopis vychází čtyřikrát ročně a redakce 
průběžně vydává i monotematická čísla. Roku 2008 byl časopis 
Pedagogika zařazen do Seznamu recenzovaných neimpak-
tovaných periodik vydávaných v ČR. Časopis, také fi guruje 
v databázi ERIH. Přehled anotací publikovaných článků z let 
2004–2010 je k dispozici na http://userweb.pedf.cuni.cz/peda-
gogika/

Zastoupení IVŠV: Vlastimil Švec

Pedagogický časopis / Journal of Pedagogy – recenzovaný 
vědecký časopis vydávaný Pedagogickou fakultou Trnavské 
univerzity v Trnavě od roku 2010. Předmětem zájmu časopisu 
je školské vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech 
s refl ektováním vztahu mezi vzdělávací politikou a vzdělávací 
praxí a s důrazem na prezentování originálních pohledů na 
aktuální kontroverze v pedagogickém sektoru. Časopis vychází 
dvakrát ročně (jedno slovenské/české číslo a jedno číslo cizo-
jazyčné). Časopis je součástí databází a seznamů ERA, CEJSH 
a EBSCO. Přehled anotací publikovaných článků je k dispozici 
na http://pdfweb.truni.sk/jop/

Zastoupení IVŠV: Tomáš Janík

Review of International Geographical Education Online – 
odborný recenzovaný časopis zaměřující se na problematiku 
geografi ckého vzdělávání. Posláním časopisu je propojovat 
oblasti zájmu učitelů geografi e, výzkumníků a vzdělávací poli-
tiky a podporovat rozvoj vyučování a učení geografi e, učitel-
ské vzdělávání, tvorbu kurikula, učebnic atd. Časopis usiluje 
o mezinárodní diskuzi v širší komunitě odborníků, a zdůrazňuje 
tak svou globální dimenzi. Je vydáván dvakrát ročně. Přehled 
publikovaných článků je k dispozici na http://rigeo.org/

Zastoupení IVŠV: Petr Knecht
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Journal of Science and Technology Education Research – 
odborný recenzovaný časopis v oblasti přírodovědného vzdělá-
vání. Poskytuje prostor příspěvkům, které se zabývají zejména 
výzkumem teoretického a empirického charakteru v oblasti pří-
rodovědného vzdělávání a také v oblasti aplikace informačních 
a komunikačních technologií do školského prostředí. Časopis 
vychází každý měsíc a jeho obsah je volně přístupný na strán-
kách http://www.academicjournals.org/ijster/index.htm

Zastoupení IVŠV: Milan Kubiatko

European Journal of Educational Studies – odborný časopis 
v oblasti vzdělávání, který je zaměřen především na oblast 
společenskovědní. Nabízí příspěvky vztahující se k širokému 
spektru oblastí vzdělávání, metaanalytické, teoretické, přehle-
dové, diskuzní i empirické studie. Posláním časopisu je vytvo-
ření platformy pro sdílení názorů a poznatků z různých oblastí 
vzdělávánív mezinárodním měřítku. Časopis je vydáván třikrát 
ročně. Plné texty článků jsou přístupné na webových stránkách 
http://ozelacademy.com/ejes.htm

Zastoupení IVŠV: Milan Kubiatko

International Electronic Journal of Environmental Educa tion – 
mezinárodní recenzovaný odborný časopis, který publikuje 
výzkumné studie vztahující se ke všem otázkám environmen-
tálního vzdělávání. Cílem časopisu je poskytnout prostor pro 
podněty a předávání poznatků učitelům a vědcům z oblasti 
environmentálního vzdělávání za účelem prohloubení teorie 
a praxe vzdělávání v oblastech environmentálních a trva-
le udržitelného rozvoje. Časopis vychází třikrát ročně, volný 
přístup k plnému znění všech článků je k dispozici na webových 
stránkách: http://www.iejeegreen.com/index.php/iejeegreen

Zastoupení IVŠV: Milan Kubiatko

Innovative Energy Policies – je nový odborný recenzovaný 
časopis. Zaměřuje se na problematiku v oblasti energetiky 
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a jejích otázek ekonomických, environmentálních, politických, 
právních, etických aj. Kromě odborných témat vztahujících se 
k energetice je poskytuje i prostor pro pedagogický výzkum 
týkající se zejména environmentálního chování lidí, konkrétně 
zjišťování názorů a postojů k různým tématům environmentální 
problematiky. Časopis vychází třikrát ročně. Webové stránky 
časopisu: http://www.ashdin.com/journals/iep/ai.aspx

Zastoupení IVŠV: Milan Kubiatko

Bulletin IVŠV – Institut vydává Bulletin IVŠV (dříve Bulletin 
CPV), v němž refl ektuje aktuální témata pedagogiky a didakti-
ky, dění na PdF MU i významné události v odborné komunitě. 
Jednotlivá čísla Bulletinu IVŠV jsou vydána souborně ve sbor-
níku za příslušný rok. Bulletin IVŠV je platformou pro zkušené 
i začínající výzkumníky v oborech pedagogika a didaktika. 
K dispozici je na stránkách http://www.ped.muni.cz/wedure-
search 

Zastoupení IVŠV: Veronika Najvarová, Petr Knecht

Bulletin ČAPV – Institut připravuje s měsíční periodicitou 
informační Bulletin České asociace pedagogického výzkumu 
(ČAPV). Bulletin ČAPV je rozesílán členům asociace elektro-
nickou poštou a s jistým časovým odstupem je zveřejňován na 
webových stránkách ČAPV: www.capv.cz

Zastoupení IVŠV: Tomáš Janík (editor)





Spolupráce s institucemi
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Spolupráce IVŠV s výzkumnými pracovišti v ČR

•  Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakul-
ty Univerzity Karlovy – spolupráce na řešení projektu 
LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělá-
vání, pořádání společných seminářů a konferencí, společné 
publikace, vzájemná podpora při redakčních a editorských 
aktivitách.

•  Ústav pedagogických věd Filozofi cké fakulty Masarykovy 
univerzity – pořádání společných seminářů a konferencí, 
společné publikace, vzájemná podpora při redakčních a edi-
torských aktivitách.

•  Výzkumný ústav pedagogický v Praze – spolupráce na řeše-
ní projektu ESF Kurikulum G – výzkumná aktivita Kvalitní 
škola, společné publikace.

•  Národní ústav odborného vzdělávání – spolupráce na řešení 
projektu ESF Cesta ke kvalitě.

Spolupráce IVŠV s výzkumnými pracovišti 
v zahraničí

•  IPN – Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissen-
schaften und Mathematik an der Universität Kiel, Deut-
schland – spolupráce v oblasti metodologie videovýzkumu, 
pořádání společných seminářů a konferencí, společné publi-
kace, studijní pobyty (Dr. Inger Marie Dalehefte, Dr. Marei-
ke Kobarg).

•  Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Jena, 
Deutschland – spolupráce v oblasti výzkumu vyučování 
a učení, učebních emocí, smíšené metodologie, studijní 
pobyty (Prof. Dr. Michaela Gläser-Zikuda).
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•  School of Education, Technische Universität München, 
Germany – spolupráce v oblasti metodologie videovýzkumu 
a využití videa v učitelském vzdělávání, společné publikace 
(Prof. Dr. Tina Seidel).

•  Pädagogische Hochschule Wien, Österreich – spolupráce 
v oblasti srovnávacího pedagogického výzkumu, společné 
publikace, studijní pobyty (Prof. Dr. Renate Seebauer).

•  Interfakultärer Fachbereich Sport- und Bewegungswissen-
schaft an der Universität Salzburg, Österreich – spolupráce 
v oblasti výzkumu kurikula a výuky tělesné výchovy, společ-
né publikace, studijní pobyty (Prof. Dr. Rudolf Stadler).

•  Kompetenzzentrum für Didaktik der Biologie, Universität 
Wien, Österreich – spolupráce v oblasti výzkumu učitelské 
profesionalizace a didaktických znalostí obsahu, společné 
publikace (Dr. Patrícia Jelemenská).

IVŠV dále spolupracuje s brněnským nakladatelstvím Paido.





Vzdělávací a osvětové aktivity
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IVŠV se spolupodílí na zabezpečování doktorského studia 
v oboru pedagogika, a to organizováním odborných před-
nášek, seminářů a workshopů k problematice pedagogické 
metodologie a oborových didaktik, na kterých vystupují 
významní odborníci z České republiky i ze zahraničí. Význam-
nou aktivitou je cyklus vyžádaných přednášek s názvem Podně-
ty pro pedagogický a didaktický výzkum. V letech 2008–2010 
odeznělo v rámci tohoto cyklu 15 přednášek:

•  Doz. Dr. habil. et Mag. Renate Seebauer (Pädagogische 
Hochschule Wien, Rakousko): Von der Normalschule zur 
Pädagogischen Hochschule (13. 12. 2010)

•  prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. (Pedagogická fakulta Uni-
verzity Komenského v Bratislave): Validizace slovenské 
verze dotazníku TES (Teacher Effi cacy Scale) pro učitele 
(8. 12. 2010)

•  doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. (Pedagogická fakulta Uni-
verzity Palackého v Olomouci): Sociální výzkumy a politika: 
teoretici a výzkumníci/politici a praktici (24. 11. 2010)

•  Mgr. Tomáš Pavlas (Výzkumný ústav pedagogický v Praze): 
Budou se měnit rámcové vzdělávací programy? Představení 
modelu cyklických revizí kurikula (26. 10. 2010)

•  prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c. (Filozofi cká fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze): Systematizace pedagogického 
poznání v Pedagogické encyklopedii (26. 5. 2010)

•  RNDr. Jana Straková, Ph.D. (Ústav pro informace ve vzdělá-
vání, Praha): PIACC: „Programme for International Assess-
ment of Adult Competencies“ – koncepce a metodologie 
výzkumu kompetencí dospělých (25. 2. 2010)

•  doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (Fakulta sportovních studií 
Masarykovy univerzity, Brno): Sportovní trenér jako peda-
gog (4. 11. 2009)
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•  doc. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury Uni-
verzity Palackého v Olomouci): Prožitek a jeho zařazení do 
pedagogického diskurzu: výzva výzkumu (21. 5. 2009)

•  Assoc. Prof. Dr Janinka Greenwood (University of Canter-
bury, New Zealand): Emergent research methodologies: 
tools that serve our pedagogical goals (18. 5. 2009)

•  Dr. Daniela Schmeinck (Pädagogische Hochschule Karl-
sruhe): European Research in Geogprahy Education: From 
where we know to what we know (27. 10. 2008)

•  prof. Rado Pišot (Science and Research Centre of Koper, 
University of Primorska, Slovinsko): Motor experience in 
the process of acquisition of language meaning (5. 6. 2008)

•  Mgr. Majda Naji a dr. Natalija Komljancová (National Edu-
cation Institute of the Republic of Slovenia): Zařazování glo-
bálních dimenzí a trvalého rozvoje do kurikul evropských 
států (29. 5. 2008)

•  PhDr. David Greger, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze): Využití indikátorů při hodnocení spraved-
livosti vzdělávacích systémů (13. 5. 2008)

•  doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (Pedagogická fakulta 
Masarykovy univerzity, Brno): Empirický výzkum vzdělávání 
v Německu: současný stav, strategické záměry a projekty 
(10. 4. 2008)

•  Dr. Patricia Jelemenská (Štátny pedagogický ústav, Bratisla-
va): Vytvorenie učebného prostredia a evaluácia výkonov: 
úlohy TIMSS z pohľadu výskumu didaktickej rekonštrukcie 
(13. 3. 2008)





Dlouhodobý záměr IVŠV – ambice 
a vize
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Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU se chce profi lo-
vat jako vědecko-výzkumné pracoviště, jehož význam a přínos 
je evidentní zejména v oblasti zkoumání a zkvalitňování školní-
ho vzdělávání.

Odborné aktivity institutu mají být v dlouhodobé perspektivě 
příspěvkem:

•  ke konstituování kurikulárních studií jako svébytné oblasti 
badatelského zájmu

• k propracování koncepce transdisciplinární didaktiky

•  k rozvíjení konceptů a nástrojů učitelské profesionalizace.

IVŠV usiluje o konstituování kurikulárních studií

V čem je problém?

Kurikulum je pojmem širokého významu. Není proto divu, 
že se v angloamerickém pedagogickém myšlení etablovalo 
poněkud jiné chápání tohoto pojmu než v kontinentální Evro-
pě. Zatímco v evropském prostředí se problémy kurikula řeší 
převážně v provenienci didaktiky a jsou chápány jako problémy 
obsahu vzdělávání a učebního plánu, v angloamerické oblasti 
se etablují tzv. kurikulární studia jako svébytná oblast bada-
telského zájmu a kurikulum je zde chápáno šíře. Přibližně tak, 
jak je vymezuje E. Walterová a další autoři, tj. jako komplex 
problémů vztahujících se k řešení otázek proč, koho, v čem, 
jak, kdy, za jakých podmínek a s jakými očekávanými efekty 
vzdělávat.

Ke konfrontaci obou pojetí docházelo v průběhu celého 
20. století. Významným podnětem bylo vydání Robinsohno-
vy práce Bildungsreform als Revision des Curriculums, která 
uvedla pojem kurikulum do německého prostředí, kde započala 
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jeho konfrontace s didaktikou. V souvislosti s tím docházelo 
mj. k terminologickým obtížím – bylo obtížné vysvětlit, zda je 
didaktika částí kurikula či kurikulum částí didaktiky, nebo zda 
jsou obě oblasti totožné.

Aktuální historicko-srovnávací analýzy nicméně naznačují, že 
od 90. let 20. století dochází ke sbližování evropské didaktické 
tradice s angloameric kou tradicí kurikulárních studií. V České 
republice je patrný zvýšený zájem o kurikulární problematiku 
v souvislosti s potřebou porozumět problémům stojícím v poza-
dí probíhající kurikulární reformy.

Z výzkumů vyplvá, že pojem kurikulum dosud není v českém 
pedagogickém myšlení dostatečně dobře usazen. Nejasnos-
ti kolem pojmu kurikulum se promítají do nejasností kolem 
kurikulární reformy. Ta je školami překvapivě vnímána spíše 
jako požadavek na změnu v rovině výukových metod, než jako 
požadavek na revizi cílů a obsahů školního vzdělávání. Souhr-
nem lze říci, že hlavním problémem, s nímž se v dané oblasti 
aktuálně potýkáme, jsou nejasnosti kolem pojmu kurikulum.

Jaké je možné řešení?

Ve snaze objasňovat kurikulární problematiku usiluje IVŠV 
o konstituování kurikulárních studií jako svébytné oblasti 
badatelského zájmu. Domníváme se, že v propojení s didak-
tickými výzkumy by kurikulární studia umožňovala dobrat se 
porozumění širším souvislostem geneze cílů a obsahů školního 
vzdělávání.

V rámci kurikulárních studií by měly být zkoumány obecnější 
otázky cílů a obsahu vzdělávání, vč. procesů tvorby, imple-
mentace a hodnocení kurikulárních dokumentů a jejich efektů. 
Důležitou oblastí zájmu kurikulárních studií by mělo být zkou-
mání vztahů mezi teorií kurikula a vzdělávací praxí, se zvláštním 
zřetelem ke kulturním a společenským souvislostem, které jed-
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notlivé formy kurikula ovlivňují. Kurikulární studia by měla mít 
výrazně transdisciplinární charakter, s těžištěm v pedagogice, 
psychologii, sociologii, kulturologii a dalších disciplínách. Pro 
metodologii kurikulárních studií by měly být typické multipa-
radigmatické přístupy a využívání širokého spektra kvantitativ-
ních i kvalitativních výzkumných metod či technik (fenomeno-
logie, hermeneutika, rekonstrukcionismus, autobiografi e, akční 
výzkum, diskursivní analýza aj.).

Čím k řešení problému přispívá IVŠV?

Stávající aktivity IVŠV jsou zaměřeny na mapování kurikulární-
ho výzkumu a jeho metodologie. Ve spolupráci s Výzkumným 
ústavem pedagogickým v Praze realizuje IVŠV rozsáhlý výzkum 
kurikulární reformy na gymnáziích. Pozornost je dále věnována 
metodologii utváření cílů a obsahů školního vzdělávání. Speci-
fi ckou oblast zájmu IVŠV představuje zkoumání učebnic.

Cílem aktivit IVŠV v nadcházejícím období je: pokračovat ve 
výzkumu kurikulární reformy, mapovat problematiku tvorby 
vzdělávacích standardů, propracovávat otázky kvality kurikula 
a diagnostické nástroje pro její uchopování.
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IVŠV propracovává koncepci transdisciplinární didaktiky

V čem je problém?

Témata a problémy řešené v rámci didaktických disciplín jsou 
často velmi pevně zakotveny v kontextech jednotlivých oborů. 
Mimo jejich oborové kontexty je často obtížné tyto problémy 
nejen řešit, ale dokonce i pojmenovat, neboť jsou vázány na 
oborovou terminologii a oborově specifi cký způsob uvažování.

Mezioborové inspirace pro řešení takových problémů jsou sice 
z těchto důvodů v principu obtížné, avšak zároveň mohou být 
velmi cenné. Je proto žádoucí vybudovat stabilní platformu, 
která by umožňovala systematickou komunikaci mezi didaktic-
kými disciplínami a přispívala k budování nové kultury vyučo-
vání a učení.

Tradiční pojetí obecné didaktiky však tuto roli nenaplňuje, a to 
proto, že abstrahuje od konkrétních obsahů jednotlivých oborů. 
Pohybuje se potom v natolik abstraktní rovině, že pro studen-
ty učitelství je obtížné refl ektovat konkrétní výukové situace 
s oporou o teoretické konstrukty tradiční obecné didaktiky. Ta 
se jim pak jeví jako málo relevantní pro jejich praxi.

Jaké je možné řešení?

Domníváme se, že je třeba rozpracovávat koncepci transdisci-
plinární (mezioborové) didaktiky a rozvíjet ji jako platformu pro 
komunikaci mezi oborovými didaktikami a příležitost k abs-
trahování a zobecňování témat řešených v rámci oborových 
didaktik, avšak s neustálým ohledem na konkrétní obsahy 
relevantní pro jednotlivé obory.

Transdisciplinární didaktika umožní i rozpracovávání témat, 
která jsou ve své podstatě nadoborová, jako jsou mezipředmě-
tové vztahy v kurikulu a ve výuce, a která jsou aktuální v nově 
se rozvíjejícím kompetenčním pojetí vzdělávání, jako je mezio-
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borový transfer poznatků jako projev kompetence k řešení pro-
blémů. Tato témata jsou tak pojednávána na sdílené (obecnější) 
rovině. Transdisciplinární didaktika operuje v prostoru mezi 
obecnou didaktikou, jež se nezabývá obsahovými konkretiza-
cemi, a oborovými didaktikami, pro které je obtížné formulo-
vat své výpovědi na vyšší rovině obecnosti.

Čím k řešení problému přispívá IVŠV?

IVŠV dlouhodobě rozpracovává metodologii transdidaktického 
výzkumu. V rámci CPV videostudie je realizován výzkum výuky 
směřující nejen k budování poznatkové základny v jednotlivých 
oborových didaktikách – fyziky, zeměpisu, cizích jazyků, tělesné 
výchovy, ale relevantní i pro transdisciplinární didaktiku. Vedle 
oborově specifi ckých analýz jsou totiž prováděny i analýzy 
oborově neutrálních aspektů výuky v jednotlivých školních 
předmětech. V návaznosti na to směřují analýzy prostřednic-
tvím mezioborových komparací k hlubšímu pochopení obec-
ných charakteristik procesů vyučování a učení.

Vedle toho jsou řešeny metodologické otázky spojené s výzku-
mem výuky založeným na analýze videozáznamu, mezi jehož 
největší přednosti patří právě potenciál pro multiperspektivní 
a multioborový přístup k analýze a interpretaci výzkumných 
dat.

Cílem aktivit IVŠV v nadcházejícím období je pokračovat v sys-
tematickém výzkumu výuky v různých oborech školního vzdě-
lávání a na různých stupních škol, hledat způsoby zobecňování 
oborově didaktických poznatků a rozpracovávat metodologii 
empirického výzkumu v transdisciplinární didaktice.
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IVŠV vyvíjí koncepty a nástroje učitelské profesionalizace

V čem je problém?

Moderní pedeutologie se od 20. století rozvíjí jako svébytná 
pedagogická disciplína, v posledních nejméně třiceti letech 
pak zaznamenává dynamický rozvoj. Důvodem jsou mimo 
jiné nové požadavky, které jsou na učitelskou profesi kladeny 
v souvislosti se sociokulturními změnami, v České republice 
v současnosti refl ektované kurikulární reformou. Požadova-
né jsou takové proměny v pojetí učitelství, rolí a profesních 
kompetencí, které odpovídají proměnám cílů, obsahů a strategií 
školního vzdělávání. Klíčovým trendem se stává profesionali-
zace učitelství. Je charakterizována důrazem profesní znalosti, 
které jsou vytvářeny na základě soudobé teorie a výsledků 
výzkumů, na profesní hodnoty, jasně formulovanou etiku pro-
fese a v neposlední řadě na vysokou míru profesní autonomie 
učitele a tvůrčí charakter jeho činností. „Nová“ profesionalita 
učitele staví na konstruktu profesní kompetence; jejím jádrem 
je dovednost refl exe a seberefl exe, které jsou považovány za 
podmínku profesního rozvoje.

Na základě výsledků výzkumu se však zdá, že učitelství u nás 
stále setrvává na úrovni semiprofese; hovoří se dokonce o smě-
řování k deprofesionalizaci, o učitelství v krizi. Učitelé bývají 
označováni za slabý článek realizace nově formulovaných vzdě-
lávacích cílů, kritizováni za neschopnost vyrovnat se s novými 
nároky. Výzkumy poukazují na konkrétní nedostatky učitelů 
týkající se kvality výuky a vnímají je jako znaky neprofesionality 
a nekompetentnosti učitelů ve vztahu k novým nárokům. Co je 
příčinou této situace?

Překážek na cestě k profesionalizaci je celá řada; obecně lze 
konstatovat, že problémy spočívají jak vně profese samotné, 
ve vzdělávací politice (nedostatečná podpora učitelů v promě-
nách jejich rolí, legislativa, chybějící systémové prvky podpory 
kvality učitele – standard kvality, kariérní systém atd.) i v teorii 
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a výzkumu (chybějící nosné koncepty pro propojování teo-
rie a praxe, koncepční otázky vzdělávání učitelů i oborově 
didakticky orientované podpory rozvoje profesní kompeten-
ce učitelů – mentoringu atd.). Odtržení teorie a praxe vede 
k odmítání nových poznatků, činnost učitele je pak založena na 
tzv. „folk pedagogy“ (laická pedagogika založená na mýtech, 
intuitivních, nerefl ektovaných, neargumentovaných názorech, 
dojmologii).

Uvnitř samotné učitelské profese se pak projevuje nedostatečná 
míra přijetí profesní autonomie a odpovědnosti, nízké profesní 
sebevědomí a značná setrvačnost a konzervatismus v pojetí 
profese i sebepojetí.

Jaké je možné řešení?

Cílem IVŠV v oblasti učitelské profesionalizace je zaměřit se na 
rozpracování koncepce propojující teorii učitelské profese s pra-
xí. Pozornost je věnována zejména prohloubení porozumění 
nosným konceptům této koncepce, k nimž patří profesní kom-
petence učitele, především pak poznatková základna učitelství, 
zejména didaktické znalosti obsahu, jejich charakter a utváření. 
Dále usilujeme o pochopení charakteru a procesů profesní-
ho učení, tj. rozvoje profesní kompetence učitele. Vycházíme 
přitom z modelu refl ektivní praxe a z konstruktivistického, resp. 
sociálně konstruktivistického paradigmatu, samozřejmě s vědo-
mím paradigmatické plurality a s ohledem na kulturní a spo-
lečenská specifi ka. Zvláště důležitá je komunikace výsledků 
výzkumu směrem k učitelům, pro kterou je podmínkou pozná-
vání „jazyka praxe“.

Jednou z konkrétních cest k řešení těchto cílů by měl být 
výzkum expertnosti v profesi učitele, její podstaty i determi-
nant jejího rozvoje. Za jednu z nejdůležitějších objektivních 
determinant je přitom považována podpora učitele pracující 
s autentickou učitelskou zkušeností (school-based). Výzkum 
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IVŠV se snaží o vytvoření koncepce podpory procesů profesní-
ho rozvoje učitele i jejích konkrétních nástrojů, tj. o optimalizaci 
zdrojů podpory, strategií a typů intervencí, a to také s využitím 
virtuální reality (videoweb).

Výzkum v oblasti pedeutologie je svou podstatou transdiscipli-
nární, vedle pedagogiky čerpá zejména z pedagogické a soci-
ální psychologie, sociologie a sociologie výchovy, fi lozofi e, 
antropologie, etnografi e atd. Stejně jako u kurikulárních studií, 
pro metodologii výzkumu učitelské profese by měly být typické 
multiparadigmatické přístupy; jako nezbytné vidíme využití růz-
ných metod a technik výzkumu – kvantitativních i kvalitativních 
(narativistické postupy, autobiografi e, akční výzkum, diskursivní 
a významová analýza aj.).

Čím k řešení problému přispívá IVŠV?

V aplikačním přesahu našich výzkumů do přípravného a dalšího 
vzdělávání učitelů směřujeme k propracování nových konceptů 
a nástrojů učitelské profesionalizace.

Ve výzkumu učitelské profese může IVŠV stavět na poměrně 
dlouhé tradici a vycházet ze studií orientovaných na klíčo-
vé dovednosti učitele, jejich utváření a rozvíjení, monitoring 
a evaluaci, a to rovněž ve vztahu k přípravnému vzdělávání 
učitelů. Stávající aktivity IVŠV jsou zaměřeny na klíčové aspek-
ty profesní kompetence, jejich koncepční uchopení a uve-
dení do teorie učitelské profese i její aplikace v praxi. Jedná 
se o výzkum didaktických znalostí obsahu, refl ektivní praxe, 
učitelské expertnosti, o vývoj videowebu jako nástroje podpory 
profesního učení učitele, dále pak o dílčí vhledy v souvislosti 
s výzkumem kurikula (učitel jako tvůrce a implementátor kuri-
kula) apod.

Cílem aktivit IVŠV v nadcházejícím období je zmapování 
metodologie a výsledků výzkumu v oblasti expertnosti uči-
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tele a objektivních i subjektivních determinant jejího rozvoje, 
přičemž je uplatňován gradační přístup (od novice k expertovi). 
Dále jde o propracování metodiky jedné z forem podpory pro-
fesního rozvoje učitele – pozorování (ve spolupráci s VÚP i vir-
tuálních hospitací), obecněji o oborově didaktický mentoring.



Přílohy
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Příloha 1: Přehled projektů řešených pracovníky 
IVŠV (2003–2010)

Projekty MŠMT – program Centra základního výzkumu

•  LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (2006–2011) –
spolupráce ÚVRV PedF UK a IVŠV PdF MU.

Projekty Grantové agentury České republiky

•  GAČR 407/10/0514 Dovednosti žáků v biologii, geografi i a chemii: 
výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku 
implementace kurikulární reformy (2010–2013) – řešitel: Přírodovědecká 
fakulta UK v Praze ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU (spoluřeši-
tel), za IVŠV PdF MU: Milan Kubiatko

•  GA ČR 406/06/P037 Didaktická znalost obsahu jako klíčový koncept 
kurikulární reformy (2006–2008) – řešitel: Tomáš Janík

•  GA ČR 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy 
(2005–2007) – spolupráce PdF MU (řešitel: Josef Maňák) a Fakulty huma-
nitních studií UTB ve Zlíně (spoluřešitel: Vlastimil Švec)

•  GA ČR 406/03/1349 Intervence do procesu rozvíjení pedagogických 
dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole 
(2003–2005) – řešitel: Jan Šťáva, za IVŠV PdF MU Vlastimil Švec

•  GA ČR 406/02/1247 Implicitní pedagogické znalosti a možnosti autore-
gulace procesu jejich rozvíjení (2002–2004) – spolupráce IVŠV PdF MU 
(řešitel: Vlastimil Švec) a KPP PdF JČU (spoluřešitel: Iva Stuchlíková).

Projekty Fondu rozvoje vysokých škol

•  FRVS/1969/2006/F5 Tvorba studijních multimediálních materiálů před-
mětu Základy pedagogické metodologie přístupných na celouniverzitní síti 
(2006) – řešitel: Kateřina Vlčková

Projekty Rozvojové

•  ROZV/183/2004 Podpora oborových didaktik zkvalitněním doktorského 
studijního programu Pedagogika (2004) – řešitel: Josef Maňák

Projekty MU

•  MUNI/A/1038/2009 NAME 2010: Nástroje pro monitoring a evaluaci 
kvality výuky a kurikula v oborech školního vzdělávání (2010) – řešitel: 
Tomáš Janík
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•  MUNI/B/1039/2009 CYKO 2010: Cyklus konferencí k problematice kuri-
kula a výuky v oborech školního vzdělávání (2010) – řešitel: Tomáš Janík

Projekty PdF MU

•  MUNI/41/064/2009 Podpora vědeckých aktivit studentů magisterských 
a doktorských studijních programů (2009) – řešitel: Tomáš Janík

•  MUNI/41/048/2009 Diagnostika strategií učení cizím jazykům (2009) – 
řešitel: Jana Přikrylová

•  MUNI/41/062/2008 Příležitosti pro rozvíjení akademických kompetencí 
studentů doktorských studijních programů: Celofakultní mezioborová 
konference studentů DSP, Seminář studentů 1. a 2. ročníku DSP, Cyklus 
přednášek: Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum (2008) – řešitel: 
Tomáš Janík

•  MUNI/41/024/2008 Kvalita výuky a kurikula ve vybraných oborech škol-
ního vzdělávání (2008) – řešitel: Petr Knecht

•  MUNI/41/V 16/2007 Jak žáci hodnotí učebnice zeměpisu? (2007) – řeši-
tel: Petr Knecht

•  MUNI/41/K 01/2007 Celofakultní mezioborová konference studentů 
doktorských studijních programů (2007) – řešitel: Tomáš Janík

•  MUNI/41/43/2006 Výzkum přiměřenosti didaktické transformace 
problémových sociálně geografi ckých pojmů věku žáků (2006) – řešitel: 
Petr Knecht

•  MUNI/41/23/2006 Výzkum hodnocení školních zeměpisných atlasů světa 
z pohledu žáků (2006) – řešitel: Petr Knecht

•  MUNI/41/24/2006 Práce s učebnicí v současné škole (2006) – řešitel: 
Petr Knecht

•  MUNI/41/35-B-C/2005 Čtenářské strategie jako faktor optimalizace roz-
voje čtenářské gramotnosti (2005) – řešitel: Veronika Najvarová

•  MUNI/41/19-B-B/2005 Evaluace kvality výuky fyziky na 2. stupni ZŠ 
prostřednictvím videostudie (2005) – řešitel: Tomáš Janík

•  MUNI/41/42-B-C/2005 Raná výuka cizích jazyků v kontextu ČR (2005) – 
řešitel: Petr Najvar

•  MUNI/41/24-B-B/2005 Strategie učení cizím jazykům jako východisko 
efektivního učení a vyučování cizích jazyků u studentů učitelství cizích 
jazyků na PdF MU (výzkumné šetření) (2005) – řešitel: Kateřina Vlčková

•  MUNI/41/20-B-B/2005 Učebnice jako edukační medium (2005) – řešitel: 
Josef Maňák

•  MUNI/41/33-B-C/2005 Výzkum přiměřenosti vyučovaných geografi ckých 
pojmů věku žáků (2005) – řešitel: Petr Knecht
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•  MUNI/41/21-B-C/2004 Strategie učení cizím jazykům jako východisko 
efektivního učení cizím jazykům (deskriptivně-relační výzkumné šetření) 
(2004) – řešitel: Kateřina Vlčková

Projekty COMENIUS

•  128766-CP-1-2006-1-DE E-PLIPS; The Implementation of a European 
Dimension by Peer Learning in Primary School (2006–2009): řešitel: 
Tomáš Janík, Petr Knecht

Projekty Aktion

•  41p2 Výzkumné kolokvium: pedagogický komparativní výzkum v Rakous-
ku a České republice (2005) – řešitel: Tomáš Janík, spoluřešitel: Rena-
te Seebauer (Pädagogische Akademie des Bundes in Wien)
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Příloha 2: Bibliografi e pracovníků IVŠV 
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didaktické přípravy studentů učitelství cizích jazyků. In Inovativní tendence 
v kurikulu studijního oboru Učitelství německého jazyka pro ZŠ. Brno: MU.
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Editorství

Janík, T., & Havel, J. (Eds.). (2005). Pedagogická praxe a profesní rozvoj stu-
dentů. Brno: MU.

Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2005). Bulletin Centra pedagogického výzkumu 
2005. Brno: CPV.

Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2005). Orientace české základní školy. Brno: 
MU.

2004

Odborné knihy

Maňák, J., & Švec, V. (Eds.). (2004). Cesty pedagogického výzkumu. Brno: 
Paido.

Kapitoly v knihách

Janík, T. (2004). Akční výzkum jako cesta ke zkvalitňování pedagogické praxe. 
In J. Maňák, & V. Švec (Eds.), Cesty pedagogického výzkumu (51–68). Brno: 
Paido.

Janík, T. (2004). Die Europäische Dimension in der tschechischen Schule. In 
R. Seebauer. (Ed.), Europäische Dimension neu denken (151–162). Wien: 
Mandelbaum.

Janík, T., Jůva, V., Rothenhagen, R., & Seebauer, R. (2004). Meilensteine 
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In R. Seebauer, Z. Helus, & E. Koliadis. (Eds.), Von Identitäten in Europa zu 
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(59–91). Brno: Paido.

Janík, T., Jůva, V., Rothenhagen, R., & Seebauer, R. (2004). Milníky rozvoje 
české identity Meilensteine tschechischer Identitätsentfaltung. In R. Seebauer, 
Z. Helus, & E. Koliadis. (Eds.), Od identit v Evropě k evropským identitám. Von 
Identitäten in Europa zu europäischen Identitäten. Brno: Paido.

Maňák, J. (2004). Možnosti školy v multikulturní výchově. In L. Gulová, & E. Ště-
pařová (Eds.), Multikulturní výchova v teorii a praxi (25–28). Brno: PdF MU.

Maňák, J. (2004). Myšlenková cesta pedagogického badatele při výzkumu. In 
J. Maňák, & V. Švec (Eds.), Cesty pedagogického výzkumu (9–20). Brno: Paido.

Časopisecké studie

Holz, O., & Janík, T. (2004). Učitelem v Evropě a učitelem pro Evropu. Komen-
ský, 128(4), 24–26.

Janík, T. (2004). Význam Shulmanovy teorie pedagogických znalostí pro oboro-
vé didaktiky a pro vzdělávání učitelů. Pedagogika, 54(3), 243–250.
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Janík, T., & Eichelberger, H. (2004). Od reformní pedagogiky k rozvíjející peda-
gogice slovo závěrem. Komenský, 128(5), 17–19.

Janík, T., & Seebauer, R. (2004). Evropská střední škola ve Vídni. Komenský, 
129(1), 15–19.

Švec, V. (2004). Experience of Student Teachers as a Source of their Pedagogi-
cal Knowledge. The New Educational Review, 4(3-4), 57–69.

Vlčková, K. (2004). Nová struktura kurikulárních dokumentů. Učitelské listy, 
10–19.

Sborníkové příspěvky

Janík, T. (2004). Školně praktická příprava budoucích učitelů na Spolkové peda-
gogické akademii ve Vídni. In J. Havel, & T. Janík (Eds.), Pedagogická praxe 
v pregraduální přípravě učitelů (100–106). Brno: MU.

Maňák, J. (2004). Aktuální otázky oborových didaktik. In T. Janík, V. Mužík, 
& O. Šimoník (Eds.), Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu 
(1–8). Brno: MU. [CD-ROM]

Maňák, J. (2004). Dialektika jedince a skupiny v edukaci. In Sborník příspěv-
ků z odborného semináře Kostituování Sociální pedagogiky jako vědeckého 
oboru (20–26). Brno: IMS Brno.

Maňák, J. (2004). Teorie a praxe v přípravě učitelů. In J. Havel, & T. Janík 
(Eds.), Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů (10–15). Brno: MU.

Švec, V. Gradace pedagogických situací jako nástroj podporující rozvoj 
pedagogické kondice studenta učitelství. In Janík, T., Mužík, V., Šimoník, O. 
(Eds.), Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (19–21). Brno: 
Masarykova univerzita.

Vlčková, K. (2004). Deutsch als Fremdsprache. Profi ly vybraných českých 
a zahraničních didaktických časopisů. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Bulletin 
Centra pedagogického výzkumu 2004 (43–45). Brno: CPV PdF MU.

Editorství

Havel, J., & Janík, T. (Eds.). (2004). Pedagogická praxe v pregraduální přípravě 
učitelů. Brno: MU.

Janík, T., Mužík, V., & Šimoník, O. (Eds.). (2004). Oborové didaktiky v pregra-
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2003

Odborné knihy

Maňák, J. (2003). Nárys didaktiky. Brno: MU.

Maňák, J., & Švec, V. (Eds.). (2003). Výukové metody. Brno: Paido.

Švec, V. (2003). Životní cesta jako proces výchovy a sebevýchovy. Dialogy 
s Josefem Maňákem nejen o pedagogice. Brno: Konvoj.

Kapitoly v knihách

Janík, T. (2003). Zur refl exiven LehrerInnenbildung. In R. Seebauer (Ed.), Erste 
Schritte in die Unterrichtspraxis – Texte, Materialen, Berichte/First Steps into 
Teaching Practice – Study Material, Reports (78–84). Brno: Paido.

Maňák, J. (2003). Jan Amos Komenský und Europa. In R. Seebauer (Ed.), 
Szenen europäischer Bildungslandschsften. Empirische Studien in ERASMUS 
Intensioprogrammen und aktuelle Trends in ausgewahlten europäischen Län-
dern (78–81). Wien: Mandelbaum Verlag.

Časopisecké studie

Maňák, J. (2003). Problém – kurikulum. Pedagogická orientace, 13(3), 62–69.

Švec, V., & Musil, R. (2003). Vliv pedagogických intervencí na změnu studen-
tova pojetí výuky. Pedagogická orientace, 13(2), 61–82.

Sborníkové příspěvky

Janík, T. (2003). Subjektivní teorie učitele a možnosti jejich výzkumu. In Sociál-
ní a kulturní souvislosti výchovy. 11. výroční konference ČAPV s mezinárodní 
účastí. [CD-ROM]
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jektivních teoriích učitelů. In A. Wiegerová (Ed.), Študentské fórum (18–22). 
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Maňák, J. (2003). Problematika hodnocení v pedagogické teorii a praxi. In 
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národní účastí. [CD-ROM]

Mužík, V., & Janík, T. (2003). Kvalita vyučování v tělesné výchově. In L. Dobrý, 
V. Süss, & I. Čechovská (Ed.), Sborník ze semináře „Svatoňova Stráž“. Praha: 
FTVS UK. Dostupné z http://www.ftvs.cuni.cz/knspolecnost/pedagogicka/

Švec, V. (2003). Implicitní pedagogické znalosti a možnosti jejich výzkumu. In 
Sociální a kulturní souvislosti výchovy. 11. výroční konference ČAPV s mezi-
národní účastí. [CD-ROM]
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In B. Švandová (Ed.), Sociální pedagogika jako obor vysokoškolského studia 
(11–17). Brno: Institut mezioborových studií.
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jejich implicitních znalostí. In M. Čunderle (Ed.), HIC SUNT LEONES (O autor-
ském herectví) (136–141). Praha: AMU.
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Příloha 3: Kvalifi kační práce (2003–2010)

Disertační práce

Petr Vlček
Vliv školských reforem na tvorbu kurikula tělesné výchovy v České republice, 
Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických (2010, FTK UP 
Olomouc)

Veronika Najvarová
Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy (2008, PdF MU)

Petr Knecht
Pojmy v učebnicích zeměpisu a jejich přiměřenost věku žáků (2008, PdF MU)

Petr Najvar
Raná výuka cizích jazyků v České republice na přelomu 20. a 21. století (2008, 
PdF MU)

Milan Kubiatko
Miskoncepcie žiakov a študentov v zoológii a využitie informačných 
a komunikačných technológií na skvalitnenie zoologického vzdelávania (2007, 
PřF UK Bratislava)

Kateřina Vlčková
Strategie učení cizímu jazyku (2006, PdF MU)

Tomáš Janík
Znalost jako pedeutologická kategorie: Obsah pedagogických znalostí studentů 
učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2004, PdF MU)

Habilitační práce

Kateřina Vlčková
Žákovské strategie učení cizímu jazyku ve všeobecném vzdělávání: průřezový 
výzkum (2010, PdF MU)

Tomáš Janík
Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti: analýza procesů vyučování a učení 
v základní škole (2008, PdF MU)

Michaela Píšová
Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora 
(2004, PdF MU)
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Příloha 4: Pořádané konference, semináře 
a workshopy (2003–2010)

2010
Uspořádání doktorandské konference Nástroje pro monitoring a evaluaci kva-
lity výuky a kurikula v oborech školního vzdělávání (11. 11. 2010, Pedagogic-
ká fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Spolupořadatelství mezinárodního semináře Power of video studies in 
investigating teaching and learning IV (17.–21. 11. 2010, IPN – Leibniz Institu-
te for Science and Mathematics Education, University of Kiel)

Uspořádání mezinárodní konference New Pathways in the Professional 
Development of Teachers (15.–16. 6. 2010, Pedagogická fakulta Masarykovy 
univerzity, Brno)

Spolupořadatelství mezinárodní konference IX. Internationale Sommerakade-
mie Bewegung und Sport im Kontext: Themen – Methoden – Daten – Ana-
lysen (17.–21. 5. 2010, Zentrum für Sportwissenschaft und Universitätssport, 
Universität Wien)

2009
Uspořádání mezinárodního semináře The power of video studies in investiga-
ting teaching and learning in the classroom III 
(17.–20. 11. 2009, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Uspořádání Celofakultní mezioborové konference studentů doktorských stu-
dijních programů (29. 10. 2009, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 
Brno)

Uspořádání konference Kurikulum a výuka v proměnách školy 
(24.–25. 6. 2009, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Spolupořadatelství konference Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického 
výskumu (15.–16. 6. 2009, Štátny pedagogický ústav, Bratislava)

2008
Uspořádání Celofakultní konference studentů doktorských studijních progra-
mů PdF MU (30. 10. 2008, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Uspořádání konference Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického 
výzkumu (24.–25. 6. 2008, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Spolupořadatelství mezinárodního semináře The Power of Videostudies in 
Teaching and Learning in Classroom II (3.–6. 4. 2008, Fridrich-Schiller-Univer-
sität Jena)

Spolupořadatelství konference Učitel a žák v současné škole (12. 2. 2008, 
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)
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2007
Uspořádání Celofakultní mezioborové konference studentů doktorských stu-
dijních programů (29. 11. 2007, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 
Brno)

Uspořádání mezinárodního semináře The Power of Videostudies in Teaching 
and Learning in Classroom (1.–3. 11. 2007, Pedagogická fakulta Masarykovy 
univerzity, Brno)

Uspořádání konference Kurikulum v proměnách školy 
(20.–21. 6. 2007, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

2006
Uspořádání konference Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových 
didaktik v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů 
(30. 11. 2006, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Spolupořadatelství mezinárodní konference Sommerakademie VII – Nové 
výzvy k podpoře zdraví na školách (20.–24. 8. 2006, Telč)

Uspořádání semináře Problémy kurikula základní školy (22. 6. 2006, Pedago-
gická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Spolupořadatelství mezinárodní konference Foreign Language Acquisition at an 
Early Age (15. 3. 2006, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

2005
Uspořádání semináře Obsahová dimenze kurikula základní školy 
(20. 10. 2005, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Spolupořadatelství konference Škola a zdraví pro 21. století 
(15.–16. 9. 2005, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Uspořádání semináře Výzvy z konference Oborové didaktiky v pregraduálním 
učitelském studiu (16. 2. 2005, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 
Brno)

2004
Uspořádání konference Oborové didaktiky v pre graduálním učitelském studiu 
(13.–14. 9. 2004, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Spolupořadatelství konference Pedagogická praxe v pregraduální přípravě 
učitelů (24. 2. 2004, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

2003
Spolupořadatelství 11. výroční konference České asociace pedagogického 
výzkumu s názvem Sociální a kulturní souvislosti výchovy (10.–11. 9. 2003, 
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)
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Příloha 5: Vystoupení pracovníků IVŠV 
na konferencích (2003–2010)

2010

Tomáš Janík: referát Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazní-
kového šetření na kulatém stole Výzkumného ústavu pedagogického v Praze 
(prosinec 2010, VÚP Praha)

Tomáš Janík, Petr Najvar, Michaela Píšová, Jan Slavík: referát Výzkum kuriku-
lární reformy na gymnáziích: metodický postup a vybrané výsledky na seminá-
ři řešitelů výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na 
vzdělávání (říjen 2010, PedF UK, Praha)

Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Změny kurikula a výzkum na kulatém 
stole SKAV Koncepce a principy revizí a změn kurikula (říjen 2010, ZŠ Vodič-
kova, Praha)

Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Mezi obory a životní zkušeností: 
k povaze didaktických znalostí obsahu u učitelů primární školy na konferenci 
Primárna edukácia včera, dnes a zajtra (říjen 2010, PdF UMB, Banská Bystrica, 
Slovensko)

Tomáš Janík, Petr Najvar, Simona Šebestová: referát Arten sprachlicher 
Äusserungen im Englishunterricht in der Tschechischen Republik: Ergebnisse 
einer Videostudie na konferenci AEPF DfG Mixed Methods in der Empirischen 
Bildungsforschung (září 2010, Universität Jena, Německo)

Tomáš Janík, Petr Najvar: referát What Schools Say after New Curriculum 
is Introduced na konferenci Educational Change in the Global Context (září 
2010, PedF UK, Praha)

Tomáš Janík: referát Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koor-
dinátory pilotních a partnerských škol na kulatém stole Výzkumného ústavu 
pedagogického v Praze (červen 2010, MŠMT, Praha)

Tomáš Janík, Marcela Janíková, Eva Valkounová, Petr Knecht: referát Dia-
gnostische Kompetenz von Lehrer/-inne/-n: Erfassung und Entwicklung im 
Rahmen einer videobasierten Lernumgebung na konferenci New Pathways in 
the Professional Development of Teachers (červen 2010, PdF MU, Brno)

Tomáš Janík: referát Diagnostische Kompetenz von Sportlehrern entwickeln: 
Arbeit mit Videoaufzeichnungen in der kasuistischen Sportdidaktik na konfe-
renci IX. Internationale Sommerakademie Bewegung und Sport im Kontext: 
Themen – Methoden – Daten – Analysen (květen 2010, Zentrum für Sportwis-
senschaft und Universitätssport, Universität Wien, Rakousko)

Josef Maňák: referát Lehrerprofession in der Wissensgesellschaft na konferenci 
New Pathways in the Professional Development of Teachers (červen 2010, 
PdF MU, Brno)
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Michaela Píšová: referát Burning Issues in Foreign Language Didactics na mezi-
národní konferenci Challenges in Foreign Language Education (listopad 2010, 
PdF UK, Bratislava, Slovensko)

Michaela Píšová: referát MENTORING as a form of on-the-job learning na 
konferenci Educational Change in the Global Context (září–říjen 2010, PedF 
UK, Praha)

Michaela Píšová, Klára Kostková: referát Agregace kvalitativních studií: 
meta-studie, meta-syntéza, meta-analýza? na XVIII. konferenci ČAPV Kam 
směřuje současný pedagogický výzkum? (září 2010, FPHaP TU, Liberec)

Michaela Píšová: vyžádaný plenární referát Didaktika cizích jazyků – otáz-
ky identity na XVIII. konferenci ČAPV Kam směřuje současný pedagogic-
ký výzkum? v rámci sympozia Oborové didaktiky – bilance a perspektivy 
(září 2010, FPHaP TU, Liberec)

Michaela Píšová: vyžádaný plenární referát Teacher Expertise: Key Concepts 
and Research Methodologies na konferenci New Pathways in the Professional 
Development of Teachers (červen 2010, PdF MU, Brno)

Michaela Píšová, Klára Kostková: referát Humanistické trendy a přípravné 
vzdělávání učitelů na konferenci Humanizace ve výchově a vzdělání – výcho-
diska, možnosti a meze (duben 2010, PdF UHK, Hradec Králové)

Kateřina Vlčková: vyžádaný plenární referát Kombinace kvantitativních a kvali-
tativních přístupů, metod sběru a analýzy dat na konferenci Aktuální problémy 
pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII 
(prosinec 2010, PdF UP, Olomouc)

Kateřina Vlčková: Metody a problémy výzkumu strategií učení – habilitační 
přednáška pro odbornou veřejnost (listopad 2010, PdF MU, Brno)

Kateřina Vlčková: Jaké strategie učení se cizímu jazyku žáci používají? – habili-
tační přednáška pro vědeckou radu PdF MU (listopad 2010, PdF MU, Brno)

Petr Novotný, Kateřina Vlčková: vyžádaný plenární referát Průvodce záludnost-
mi kvantitativního výzkumu na doktorském semináři XVIII. konference ČAPV 
Kam směřuje současný pedagogický výzkum? (září 2010, FPHaP TU, Liberec)

Kateřina Vlčková: referát Rozdíly v používání strategií učení se cizímu jazyku 
mezi žáky 5. ročníku, 9. ročníku ZŠ a na gymnáziích na XVIII. konferenci ČAPV 
Kam směřuje současný pedagogický výzkum? (září 2010, FPHaP TU, Liberec)

Kateřina Vlčková, Marie Doskočilová: referát The Analysis of Gender Diffe-
rences in the Use of Foreign Language Learning Strategies na mezinárodní 
konferenci Evropské asociace pedagogického výzkumu ECER Education and 
Cultural Change (září 2010, Helsinky, Finsko)

Kateřina Vlčková: vyžádaný plenární referát Základy kvantitativního empi-
rického výzkumu na setkání s názvem Celodenní přednášky pro akademické 
pracovníky (květen 2010, PdF UHK, Hradec Králové)
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Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát The English language instruction on 
the secondary school level through the lens of the video camera na konferenci 
20 let vývoje didaktiky cizích jazyků (prosinec 2010, FPHaP TU, Liberec)

Petr Najvar, Tomáš Janík, Petr Knecht, Michaela Píšová, Klára Kostková: 
referát Looking at teaching and learning from a comparative perspective na 
4. mezinárodním semináři Network on Applied Video Research in Teaching 
and Learning Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning 
(listopad 2010, IPN University of Kiel, Německo)

Petr Najvar, Jaroslav Faltýn: referát Curriculum Development Researchin the 
Czech Republic na mezinárodní konferenci Evropské asociace pedagogického 
výzkumu ECER Education and Cultural Change (září 2010, Helsinky, Finsko)

Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát English or Czech? Investigation Into 
the Classroom Language of Czech Lower-Secondary Teachers of English and 
Their Students na mezinárodní konferenci Evropské asociace pedagogického 
výzkumu ECER Education and Cultural Change (září 2010, Helsinky, Finsko)

Petr Najvar, Adam, Martin: referát Anglicky nebo česky? Analýza používání 
mateřského jazyka učiteli a žáky ve výuce anglického jazyka na XVIII. konfe-
renci ČAPV Kam směřuje současný pedagogický výzkum? (září 2010, FPHaP 
TU, Liberec)

Petr Knecht: referát Reforma kurikula geografi ckého vzdělávání v ČR: stav 
a perspektivy dalšího vývoje na konferenci XXII. sjezd České geografi cké spo-
lečnosti (září 2010, PřF OU, Ostrava)

Petr Knecht: referát Role učebnic v procesu implementace kurikulární reformy 
na XVIII. konferenci ČAPV Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 
(září 2010, FPHaP TU, Liberec)

Veronika Najvarová, Sonia Šamalíková, Světlana Hanušová: referát Povaha 
žákovských promluv ve výuce anglického jazyka: vybrané výsledky CPV 
videostudie na XVIII. konferenci ČAPV Kam směřuje současný pedagogický 
výzkum? (září 2010, FPHaP TU, Liberec)

Veronika Najvarová, Sonia Šamalíková: referát Nature of Pupils’ Utterances 
in English Language Learning: Selected Results of the CPV Video Study na 
mezinárodní konferenci Evropské asociace pedagogického výzkumu ECER 
Education and Cultural Change (září 2010, Helsinky, Finsko)

Milan Kubiatko, Věra Čížková, Ivana Vaculová: referát Vymezení klíčových 
konceptů pro zkoumání osvojených dovedností v biologii na XVIII. konferenci 
ČAPV Kam směřuje současný pedagogický výzkum? (září 2010, FPHaP TU, 
Liberec)

Milan Kubiatko, Ivana Vaculová: poster Elementary school pupils knowledge 
and attitudes toward butterfl ies and mosquitoes na konferenci ERIDOB – 
European Researchers in Didactics of Biology (červenec 2010, Institute of 
Education, University of Minho, Braga, Portugalsko)
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Petr Vlček: referát Problematika zdraví v kurikulu tělesné výchovy v ČR, SRN 
a USA na konferenci Škola, zdraví a pohyb (červen 2010, PdF MU, Brno)

Simona Šebestová, Marie Doskočilová, Eva Minaříková, Veronika Najvarová, 
Petr Najvar: referát Using Video to Analyse Teaching and Learning of English 
in Czech Lower-Secondary Schools na 4. mezinárodním semináři Network on 
Applied Video Research in Teaching and Learning Power of Video Studies in 
Investigating Teaching and Learning (listopad 2010, IPN University of Kiel, 
Německo)

Tomáš Janko, Petr Knecht: poster Visuals in Textbooks na mezinárodní konfe-
renci Evropské asociace pedagogického výzkumu ECER Education and Cultural 
Change (září 2010, Helsinky, Finsko)

Jana Přikrylová: referát Používání strategií učení cizímu jazyku studenty gym-
názia z hlediska řečových dovedností (předvýzkum k disertační práci) na XVIII. 
konferenci ČAPV Kam směřuje současný pedagogický výzkum? (září 2010, 
FPHaP TU, Liberec)

Eva Minaříková: referát Teoretický rámec pro vytváření CPV Videowebu na 
konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských 
studijních programů VIII. (prosinec 2010, PdF UP, Olomouc)

Eva Minaříková: referát Theoretical Framework for Development of CPV 
Videoweb na konferenci New Pathways in the Professional Development of 
Teachers (červen 2010, PdF MU, Brno)

2009

Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Stav a výhledy pedagogického výzku-
mu v České republice na XVII. konferenci České asociace pedagogického 
výzkumu Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu (září 2009, 
PdF OU, Ostrava)

Tomáš Janík, Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát Opportunities to Learn 
across the Curriculum in the Czech Republic: The Results from the CPV Video 
Study na mezinárodní konferenci Evropské asociace pedagogického výzkumu 
ECER Theory and Evidence in European Educational Research (září 2009, 
Universität Wien, Rakousko)

Tomáš Janík, Petr Knecht: vyžádaný plenární referát Učebnice jako zrcadlo 
kánonu školního vědění na konferenci Učebnice z pohľadu pedagogického 
výskumu (červen 2009, Štátný pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko)

Tomáš Janík, Petr Knecht: referát Zur Entwicklung des fachdidaktischen Wis-
sens in der LehrerInnenbildung: Möglichkeiten und Grenzen nach dem Bolog-
na-Prozess na konferenci Neue Architekturen im europäischen Hochschulraum 
(květen 2009, Pädagogische Hochschule, Wien, Rakousko)

Tomáš Janík, Jan Slavík: vyžádaný plenární referát Obory ve škole: několik 
poznámek k enkulturační funkci školy na výroční konferenci České pedagogic-
ké společnosti Škola v proměnách (únor 2009, FHS, UTB, Zlín)
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Josef Maňák: vyžádaný plenární referát Vzdělávání ve společnosti vědění na 
konferenci Kurikulum a výuka v proměnách školy (červen 2009, PdF MU, 
Brno)

Kateřina Vlčková: vyžádaný plenární referát Metodologické problémy dok-
torských projektů výzkumu a jejich řešení na XVII. konferenci České asociace 
pedagogického výzkumu Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontex-
tu (září 2009, PdF OU, Ostrava)

Kateřina Vlčková, Marcela Janíková: poster Tematické oblasti, metodologické 
přístupy a výzkumné metody ve výzkumu výuky na konferenci Kurikulum 
a výuka v proměnách školy (červen 2009, PdF MU, Brno)

Petr Najvar,Tomáš Janík, Veronika Najvarová: referát Výuka ve vybraných před-
mětech kurikula základního vzdělávání: vybrané výsledky CPV videostudie na 
XVII. konferenci České asociace pedagogického výzkumu Český pedagogický 
výzkum v mezinárodním kontextu (září 2009, PdF OU, Ostrava)

Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát The CPV Video Study of English: 
Analysses of Teaching and Learning in Czech Lower-Secondary English Classes 
na mezinárodní konferenci Evropské asociace pedagogického výzkumu ECER 
Theory and Evidence in European Educational Research (září 2009, Universität 
Wien, Rakousko)

Petr Najvar, Veronika Najvarová, Tomáš Janík: referát Příležitosti k učení 
a struktura vyučovací hodiny: vybrané výsledky CPV videostudie na konferenci 
Kurikulum a výuka v proměnách školy (červen 2009, PdF MU, Brno)

Petr Knecht: referát The Implementation of a European Dimension by Peer 
Learning in Primary School na konferenci Europe Through the Eyes of Children 
(listopad 2009, Aristotle University, Thessalonikki, Řecko)

Petr Knecht, Tomáš Janko: referát Nonverbální prvky v učebnicích: přehledová 
studie zahraničních výzkumů na XVII. konferenci České asociace pedagogické-
ho výzkumu Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu (září 2009, 
PdF OU, Ostrava)

Daniela Schmeinck, Petr Knecht: referát The Implementation of a European 
Dimension by Peer Learning in Primary School na konferenci Innovation und 
Kreativität in Lehrerbildung und Unterricht – Impulse aus Europa (květen 
2009, BMBF, Bonn, Německo)

Veronika Najvarová, Petr Najvar, Svobodová Milena: referát Uplatnění didak-
tických prostředků a médií v reálné výuce na ZŠ v ČR na výroční konferenci 
České pedagogické společnosti Škola v proměnách (únor 2009, FHS, UTB, Zlín)

Milan Kubiatko, Ivana Vaculová: referát Jedna vlaštovka jaro nedělá aneb 
(ne)vědomosti žáků nejenom o vlaštovkách na XVII. konferenci České asociace 
pedagogického výzkumu Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontex-
tu (září 2009, PdF OU, Ostrava)
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Milan Kubiatko, Eva Pecušová: poster Slovakian pupils misconceptions about 
birds na mezinárodní konferenci Evropské asociace pedagogického výzkumu 
ECER Theory and Evidence in European Educational Research (září 2009, 
Universität Wien, Rakousko)

Simona Šebestová: referát Příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností 
v hodinách anglického jazyka: kategoriální systém a první výsledky analýzy na 
XVII. konferenci České asociace pedagogického výzkumu Český pedagogický 
výzkum v mezinárodním kontextu (září 2009, PdF OU, Ostrava)

Simona Šebestová: poster Opportunities to Developing Language Skills: Video 
Study in Czech Lower-Secondary English Classes na mezinárodní konferenci 
Evropské asociace pedagogického výzkumu ECER Theory and Evidence in 
European Educational Research (září 2009, Universität Wien, Rakousko)

Simona Šebestová: poster Příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností 
v hodinách anglického jazyka: kategoriální systém a první výsledky analýzy 
na konferenci Kurikulum a výuka v proměnách školy (červen 2009, PdF MU, 
Brno)

Tomáš Janko: poster Typologie vizuálních prvků v učebnicích: tvorba kate-
goriálního systému na konferenci Kurikulum a výuka v proměnách školy 
(červen 2009, PdF MU, Brno)

Tomáš Janko: referát Typologie vizuálních prvků v učebnicích: tvorba kategori-
álního systému na konferenci Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického 
výskumu (červen 2009, Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovensko)

Tomáš Janko, Petr Knecht: referát Vizuální prvky v učebnicích: Přehledová 
studie česko-slovenských výzkumů na výroční konferenci České pedagogické 
společnosti Škola v proměnách (únor 2009, FHS, UTB, Zlín)

Jana Přikrylová: referát Adaptace technik zjišťujících strategie učení cizímu 
jazyku na VII. ročníku mezinárodní studentské vědecké konference (listo-
pad 2009, PdF UP, Olomouc)

Jana Přikrylová: referát CALLA – jako jedna z technik diagnostiky strategií 
učení na XVII. konferenci České asociace pedagogického výzkumu Český 
pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu (září 2009, PdF OU, Ostrava)

Eva Minaříková: referát Diagnostická kompetence učitelů anglického jazyka 
a její hodnocení pomocí CPV videowebu na konferenci Aktuální problémy 
pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 
(listopad 2009, PdF UP, Olomouc)

David Solnička: referát Porovnání didaktické vybavenosti učebnic dějepisu na 
pracovním semináři Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3 (listo-
pad 2009, PdF MU, Brno)
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2008

Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát Pedagogický výzkum v České republice 
na prahu třetího tisíciletí: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody na 
VI. ročníku studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve 
výzkumech studentů doktorských studijních programů (prosinec 2008, PdF UP, 
Olomouc)

Tomáš Janík: vyžádaný plenární referát K problému integrace oborové a didak-
tické přípravy učitelů: model pedagogické praxe založený na konceptu didak-
tické znalosti obsahu na konferenci Pedagogická praxe a oborové didaktiky 
(říjen 2008, PdF MU, Brno)

Marcela Janíková, Tomáš Janík, Petr Knecht, Milan Kubiatko, Martin Sebera: 
referát CPV videoweb: tvorba elektronického učebního prostředí pro didak-
tickou přípravu budoucích učitelů na konferenci Pedagogické praxe a oborové 
didaktiky (říjen 2008, PdF MU, Brno)

Marcela Janíková, Tomáš Janík, Vladislav Mužík, Eva Kamírová: referát Struktu-
ra vyučovacích jednotek tělesné výchovy z hlediska organizačních forem a fází 
výuky na konferenci Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století (říjen 2008, 
Výcvikové středisko FTVS UK, Stráž nad Nežárkou)

Tomáš Janík, Marcela Janíková, Petr Knecht: referát CPV Videoweb – wie eine 
videobasierte Lernumgebung für LehrerInnen entwickelt wird na konferenci 
Lehrerinnen und Lehrer lernen: Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung 
(září 2008, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Rakousko)

Tomáš Janík, Marcela Janíková, Petr Knecht, Petr Najvar: Využívání videa 
v učitelském vzdělávání na konferenci Integrovaný model refl exivní praxe – 
zkušenosti s integrací pedagogických, psychologických a oborově didaktických 
přístupů v přípravném vzdělávání učitelů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (duben 2008, 
PedF UK, Praha)

Tomáš Janík, Petr Knecht: referát Transformace, artikulace a reprezentace 
vzdělávacího obsahu v učebnicích: k roli didaktických znalostí obsahu autora 
učebnice na konferenci Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického 
výzkumu (červen 2008, PdF MU, Brno)

Marcela Janíková, Tomáš Janík, Vladislav Mužík: referát Zum Nutzen von 
Videobeispielen in der Lehrer/-innenbildung na konferenci Lehrer/-innenbil-
dung in Europa (květen 2008, Pädagogische Hochschule, Wien, Rakousko)

Tomáš Janík: Sachstrukturdiagramm einer Unterrichtsstunde: ein Weg zur 
Erfassung von Lerninhalten im Physikunterricht na konferenci Lehrer/-innen-
bildung in Europa (květen 2008, Pädagogische Hochschule, Wien, Rakousko)

Marcela Janíková, Tomáš Janík, Vladislav Mužík: referát CPV Videostudie des 
Sportunterrichts in der Tschechischen Republik: Methodologisches Vorgehen 
und Ergebnisse der Pilotphase na VIII. Internationale Sommerakademie Mög-
lichkeiten und Grenzen der Schulsportforschung (květen 2008, Eidgenössische 
Hochschule für Sport Magglingen, Švýcarsko)
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Tomáš Janík, Marcela Janíková, Petr Knecht, Petr Najvar: referát Využívání 
videa v učitelském vzdělávání na konferenci Integrovaný model refl exivní 
praxe – zkušenosti s integrací pedagogických, psychologických a oborově 
didaktických přístupů v přípravném vzdělávání učitelů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 
(duben 2008, PedF UK, Praha)

Tomáš Janík: referát Empirický výzkum vzdělávání v Německu: současný stav, 
strategické záměry a projekty v rámci cyklu Podněty pro pedagogický a didak-
tický výzkum (duben 2008, PdF MU, Brno)

Tomáš Janík: referát K vybraným aspektům didaktických znalostí obsahu 
u učitelů fyziky na konferenci České pedagogické společnosti (únor 2008, PdF 
MU, Brno)

Josef Maňák: vyžádaný plenární referát Funkce učebnice v moderní škole 
na konferenci Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu 
(červen 2008, PdF MU, Brno)

Josef Maňák: referát Postavení občanské výchovy v kurikulu základní školy 
na konferenci Výchova k občanství a její význam pro společnost 21. století 
(květen 2008, PdF UP, Olomouc)

Josef Maňák: vyžádaný plenární referát Učitel a kurikulum na konferenci 
Učitel a žák v současné škole (únor 2008, Česká pedagogická společnost, PdF 
MU, Brno)

Kateřina Vlčková: referát Interindividuální rozdíly v používání strategií učení 
cizímu jazyku na XVI. konferenci České asociace pedagogického výzkumu 
Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy (září 2008, PdF 
UHK, Hradec Králové)

Kateřina Vlčková: vyžádaný plenární referát Zpracování a interpretace výzkum-
ných dat na semináři pro studenty doktorských studijních programů Pedagogi-
ka (květen 2008, PdF UP, Olomouc)

Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát Příležitosti k mluvení ve výuce ang-
lického jazyka v České republice na XVI. konferenci České asociace pedago-
gického výzkumu Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy 
(září 2008, PdF UHK, Hradec Králové)

Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát The CPV Video Study: analysing 
teaching and learning in Czech lower-secondary classes na mezinárodní 
konferenci Evropské asociace pedagogického výzkumu ECER From Teaching to 
Learning? (září 2008, Gothenburg, Švédsko)

Petr Najvar: referát Ozvěna rané výuky angličtiny u dnešních absolventů 
ZŠ v ČR na konferenci Vyučovanie cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ (červe-
nec 2008, Nitra, Slovensko)

Petr Knecht: referát Die Implementierung der Europäischen Dimension durch 
Peer Learning auf der Primarstufe na konferenci Lehrer/-innenbildung in Euro-
pa (květen 2008, Pädagogische Hochschule, Wien, Rakousko)
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Petr Knecht: referát Czech children perceptions about foreign countries na 
konferenci Pan European Research in Geography Education (leden 2008, 
Bishop Grosseteste College, Lincoln, Velká Británie)

Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát The CPV Video Study of English: ana-
lysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English 
classes na mezinárodní konferenci Evropské asociace pedagogického výzkumu 
ECER From Teaching to Learning? (září 2008, Gothenburg, Švédsko)

Jana Doležalová, Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát Čtenářské strategie 
studentů pedagogických fakult na XVI. konferenci České asociace pedagogic-
kého výzkumu Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy 
(září 2008, PdF UHK, Hradec Králové)

Veronika Najvarová: referát Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní 
školy na XVI. konferenci České asociace pedagogického výzkumu Pedagogický 
výzkum jako podpora proměny současné školy (září 2008, PdF UHK, Hradec 
Králové)

Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát The CPV Video Study of English 
Instruction: Analysing English Teaching in Czech lower-secondary schools 
na konferenci Research Projects in the Department of English Language and 
Literature (květen 2008, PdF MU, Brno)

Ivana Vaculová, Milan Kubiatko: referát Videostudie procesu osvojování do-
vedností a její následné využití pro přípravu budoucích učitelů fyziky na kon-
ferenci Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4. (duben 2008, ZČU, Plzeň)

Simona Šebestová: referát Vytváření kategoriálního systému pro analýzu 
jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ na 
VI. ročníku konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů 
doktorských studijních programů (prosinec 2008, PdF UP, Olomouc)

Simona Šebestová: referát Vytváření kategoriálního systému pro analýzu jazy-
kových dovedností v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ na XVI. kon-
ferenci České asociace pedagogického výzkumu Pedagogický výzkum jako 
podpora proměny současné školy (září 2008, PdF UHK, Hradec Králové)

Marie Doskočilová, Kateřina Vlčková: referát Reproduction of gender stereo-
types in teaching na konferenci Education-Equity-Social-Justice (červen 2008, 
PedF UK, Praha)

Tomáš Janko: referát Vizuální prvky v učebnicích zeměpisu – představení 
disertačního projektu na VI. ročníku studentské vědecké konference Aktuální 
problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních progra-
mů (prosinec 2008, PdF UP, Olomouc)

2007

Josef Maňák: referát Didaktika v zrcadle svých učebnic na jednání brněnské 
pobočky České pedagogické společnosti (říjen 2007, PdF MU, Brno)
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Josef Maňák: referát Kurikulum a hodnoty na konferenci Hodnoty a výchova 
(srpen 2007, PdF MU, Brno)

Josef Maňák: Absolvent základní školy na konferenci Kurikulum v proměnách 
školy (červen 2007, PdF MU, Brno)

Josef Maňák: referát Aktuální problémy kurikula na Mezinárodním kolokviu 
o řízení osvojovacího procesu (květen 2007, Univerzita obrany, Brno)

Josef Maňák: referát Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy 
základního školství na konferenci Proměny učitelského vzdělávání v kontextu 
reformy základního školství (březen 2007, PdF MU, Brno)

Josef Maňák: referát K lidskému a vědeckému profi lu Libora Pechy na 
konferenci J. Korczak a A. S. Makarenko – osobnosti sociální pedagogiky 
(leden 2007, PdF UP, Olomouc)

Vlastimil Švec: referát Klíčové dimenze v pedagogické přípravě budoucích 
učitelů na 15. konferenci ČAPV (září 2007, PdF JČU, České Budějovice)

Vlastimil Švec: referát Student učitelství uprostřed proměn školního kurikula 
na konferenci Kurikulum v proměnách školy (červen 2007, PdF MU, Brno)

Tomáš Janík, Petr Knecht: referát Pedagogický výzkum a kurikulární reforma 
české školy na 15. konferenci ČAPV (září 2007, PdF JČU, České Budějovice)

Tomáš Janík, Marcela Miková, Petr Najvar: referát Opportunities to Learn and 
Physics Instruction in the Czech Republic: Methodology and Results of CPV 
Video Study na konferenci ESERA 2007 – International Conference of the 
European Science Education Research Association (srpen 2007, University of 
Malmö, Švédsko)

Tomáš Janík, Marcela Miková, Petr Najvar: referát The structure of physics 
instruction in the Czech Republic: The research approach and results from 
CPV Video Study na konferenci EARLI 2007 (Symposium Science Teaching 
in four countries – Findings from international Video Studies beyond TIMSS) 
(srpen 2007, Budapešť, Maďarsko)

Tomáš Janík: referát Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti. Procesy tvorby 
a realizace kurikula a jejich (ne)refl ektování na jednání brněnské pobočky 
České pedagogické společnosti (červen 2007, PdF MU, Brno)

Kateřina Vlčková: referát Einführung in das tschechische Schulsystem 
na konferenci Grenzüberschreitende Schulpartnerschaften – Chancen und 
Herausforderungen bei der Umsetzung von Schulprojekten (říjen 2007, NÖ 
Sprach-Kompetenzzentrum – Deutsch-Wagram, Poysdorf, Rakousko)

Kateřina Vlčková: referát Assessing the use of foreign language learning strate-
gies and their effectiveness at the upper secondary comprehensive schools in 
the Czech Republic na konferenci EARLI – Developing Potentials for Learning 
(září 2007, University of Szeged, Eötvös Loránd University, Hungarian Aca-
demy of Science, Budapešť, Maďarsko)



165

Výzkumem k lepšímu vzdělávání

Kateřina Vlčková: referát Testování modelu vysvětlujícího známku z cizího 
jazyka pomocí strategií učení: multinominální logistická regrese na 15. konfe-
renci ČAPV (září 2007, PdF JČU, České Budějovice)

Kateřina Vlčková: referát Foreign language learning strategies research – 
mixed model and mixed methods approach na workshopu Mixed methods 
(červenec 2007, Univerzita Essex, Velká Británie)

Manuel Völkle, Kateřina Vlčková: referát Cross-National Comparisons in 
University Drop-Out: A Discrete Time Event History Analysis na konferenci 
European Science Foundation – Quantitative methods in social science (čer-
ven 2007, VŠE, Praha)

Kateřina Vlčková: referát Vliv používání e-materiálů a snížení kontaktní výuky 
na studijní úspěšnost (zpráva z výzkumu, evaluační případová studie) na kon-
ferenci SCO (květen 2007, ESF MU, Brno)

Petr Najvar: referát Raná výuka cizích jazyků v České republice na přelomu 
20. a 21. století na Celofakultní mezioborové konferenci studentů doktorských 
studijních programů (listopad 2007, PdF MU, Brno)

Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát Metodologický postup CPV videostu-
die anglického jazyka: Analýza výuky anglického jazyka na 2. stupni základní 
školy na 15. konferenci ČAPV (září 2007, PdF JČU, České Budějovice)

Petr Najvar, Veronika Najvarová, Jana Doležalová: poster Reading skills of 
Student of Faculties of Education na 15. Evropské konferenci o čtení – Check-
point Literacy (srpen 2007, Berlín, Německo)

Petr Najvar: referát Videostudy of Foreign Languages na semináři English 
projects in Teaching and Research in Central Europe (květen 2007, Freiberg, 
Německo)

Petr Knecht: referát Teaching in and about Europe na konferenci HERODOT – 
Working Conference: Geography for Society: Putting Bologna into Action 
(září 2007, Norra Latin, Stockholm, Švédsko)

Petr Knecht: referát Pupils‘ Criteria for the Verbal Didactical Transformati-
on of Geographical Concepts in Geography textbooks na konferenci Peace, 
Democratization and Reconciliation in Textbooks and Educational Media 
(září 2007, Vestfold College Tønsberg, Norsko)

Petr Knecht: referát Could we designate some geographical concepts as pro-
blematic? na konferenci Changing Geographies-Innovative Curricula (duben 
2007, University of London, Institute of Education, Londýn, Velká Británie)

Veronika Najvarová: referát Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní ško-
ly na konferenci Celofakultní mezioborová konference studentů doktorských 
studijních programů (listopad 2007, PdF MU, Brno)

Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát Reading Strategies and the Develo-
pment of Reading Skills of Primary School Pupils in the Czech Republic na 
15. Evropské konferenci o čtení – Checkpoint Literacy (srpen 2007, Berlín, 
Německo)
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Simona Šebestová: referát Příležitosti k rozvíjení základních jazykových doved-
ností ve výuce angličtiny: videostudie výuky anglického jazyka na 2. stupni ZŠ 
na konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktor-
ských studijních programů V. (prosinec 2007, PdF UP, Olomouc)

2006

Josef Maňák: referát Problémy hodnocení praxe na konferenci Otázky hodno-
cení studentů na souvislých pedagogických praxích (listopad 2006, PdF MU, 
Brno)

Josef Maňák, Tomáš Janík: referát Didaktiky obecné, oborové a didaktika U3V 
na semináři Systémové, pedagogické a psychologické souvislosti vzdělávání 
v kurzech Univerzity třetího věku (říjen 2006, Kancelář veřejného ochránce 
práv, Brno)

Josef Maňák: referát Pedagogická ergonomie na konferenci Škola a zdraví 21 
(srpen 2006, PdF MU, Brno)

Josef Maňák: referát Problémy kurikula základní školy na pracovním semináři 
Problémy kurikula základní školy (červen 2006, PdF MU, Brno)

Josef Maňák: referát Časopis Komenský – pomocník školy na pracovním 
semináři Časopis Komenský z hlediska potřeb základní školy (duben 2006, PdF 
MU, Brno)

Vlastimil Švec, Josef Maňák, Tomáš Janík: referát Některé problémy výzkumu 
kurikula na 14. konferenci ČAPV (září 2006, PdF ZČU, Plzeň)

Tomáš Janík: referát Pedagogical content knowledge a/nebo oborová didakti-
ka? na konferenci Svatoňova Stráž (říjen 2006, Stráž)

Tomáš Janík, Marcela Miková, Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát Co 
ukázala CPV videostudie fyziky na 2. stupni základních škol na 14. konferenci 
ČAPV (září 2006, PdF ZČU, Plzeň)

Tomáš Janík: referát Pädagogisches Wissen als Basis der Lehrerkompetenz na 
konferenci IAHE Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausfor-
derungen! Kompetenz – Standards – Module (září 2006, PdF MU, Brno)

Tomáš Janík, Marcela Miková: referát The Dynamic Nature of Pedagogical 
Content Knowledge: Video Case Study from Physics Instruction at the Czech 
Lower Secondary School na konferenci ECER (září 2006, Ženeva, Švýcarsko)

Tomáš Janík, Marcela Miková: referát Analyse von gesundheitsfördernden 
Situationen im Sportunterricht: Methodologisches Vorgehen einer Videostudie 
na konferenci Sommerakademie 2006 Telč (2006, Telč)

Tomáš Janík, Marcela Miková: referát CPV Videostudie Physik – Methodo-
logisches Vorgehen und erste Ergebnisse na pracovní dílně Video-Workshop 
(červen 2006, Essen, Německo)

Tomáš Janík: referát Videostudie v projektu Centra základního výzkumu 
školního vzdělávání na pracovním semináři Metodika CPV videostudie cizích 
jazyků (červen 2006, PdF MU, Brno)
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Tomáš Janík: referát Znalostní základ učitelovy profesní kompetence na 
konferenci Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy (duben 
2006, PdF UHK, Hradec Králové)

Tomáš Janík: referát Ke 130. výročí časopisu Komenský na pracovním semináři 
Časopis Komenský z hlediska potřeb základní školy (duben 2006, PdF MU, 
Brno)

Tomáš Janík: referát Matching content to the learners na semináři Teaching in 
Foreign Language (leden 2006, Limerick, Irsko)

Kateřina Vlčková: referát Metody empirického výzkumu strategií učení (cizímu 
jazyku) na 14. konferenci ČAPV (září 2006, PdF ZČU, Plzeň)

Kateřina Vlčková: referát Evaluace strategií učení v osvojeném kurikulu vzdělá-
vací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace na konci základního vzdělávání 
na pracovním semináři Problémy kurikula základní školy (červen 2006, PdF 
MU, Brno)

Kateřina Vlčková, Věra Janíková: referát Organizační formy a učivo ve výuce 
na konferenci Autonomie v procesu učení a vyučování cizímu jazyku (červen 
2006, PdF MU, Brno)

Kateřina Vlčková: referát Gender a strategie učení na konferenci Gender 
v pedagogickom výskume (únor 2006, FF UCM, Trnava, Slovensko)

Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát Použití smíšené metodologie při 
zkoumání vybraných jevů v primárním vzdělávání na 14. konferenci ČAPV 
(září 2006, PdF ZČU, Plzeň)

Petr Najvar: referát Early Language Learning in Czech Context in Research na 
konferenci Foreign Language Acquissition at an Early Age (březen 2006, PdF 
MU, Brno)

Petr Knecht, Martin Weinhöfer: referát Jaká kritéria jsou důležitá pro učitele 
ZŠ při výběru učebnic zeměpisu? Výsledky výzkumné sondy provedené 
na jihomoravských základních školách na 14. konferenci ČAPV (září 2006, PdF 
ZČU, Plzeň)

Veronika Najvarová, Petr Najvar: referát Uplatnění smíšené metodologie při 
zkoumání strategií práce s textem žáků 1. stupně ZŠ a při zkoumání fenoménu 
rané výuky cizích jazyků na konferenci Výzkum aktuálních problémů pedago-
giky a obo rových didaktik (listopad 2006, PdF MU, Brno)

2005

Josef Maňák: referát Příklad ve výchově na konferenci Pedagogická praxe 
a profesní rozvoj studentů (prosinec 2005, PdF MU, Brno)

Josef Maňák: referát Hledání orientace moderní základní školy na pracovním 
semináři Orientace české základní školy (říjen 2005, PdF MU, Brno)

Josef Maňák: referát Viry ve výchově na konferenci Škola a zdraví pro 21. sto-
letí (září 2005, PdF MU, Brno)
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Vlastimil Švec, Svatava Kašpárková, Alica Kavanová: referát Kurikulum základ-
ní školy z pohledu učitelů a žáků středních škol a jejich rodičů: zamyšlení nad 
výsledky výzkumné sondy na pracovním semináři Orientace české základní 
školy (říjen 2005, PdF MU, Brno)

Vlastimil Švec, Karla Hrbáčková: referát Znalosti učitelů – nové akční pole 
pedagogického výzkumu? na konferenci ČAPV Pedagogický výzkum: refl exe 
společenských potřeb a očekávání (září 2005, PdF UP, Olomouc)

Vlastimil Švec: referát Self-refl ection as a useful means of construction of 
student teachers´ knowledge na 12th International Conference ISATT (červe-
nec 2005, Sydney, Austrálie)

Vlastimil Švec: referát Kvalitativní přístup k výzkumu pedagogických zna-
lostí na konferenci Kvalitativní přístup ve výzkumu ve vědách o člověku 
(leden 2005, FF UP Olomouc a Psychologický ústav AV ČR, Olomouc)

Tomáš Janík: referát Aktuelle Entwicklungen in tschechischem Bildungswes-
sen na konferenci Evropský prostor pro vzdělávání v rámci partnerství škol 
Brno–Stuttgart (prosinec 2005, PdF MU, Brno)

Tomáš Janík, Jiří Němec: referát Die Rolle der Forschung an der Pädagogischen 
Fakultät der Masaryk Universität in Brno na konferenci Lehre durch Forschung 
(listopad 2005, Kremž, Rakousko)

Tomáš Janík: referát Zamyšlení nad obsahem školního vzdělávání na pracov-
ním semináři Orientace české základní školy (říjen 2005, PdF MU, Brno)

Tomáš Janík, Marcela Miková: referát Schule als lernende Organisation na 
konferenci EIS.WEB (říjen 2005, Bozen, Itálie)

Tomáš Janík, Marcela Miková: referát Metodologický postup videostudie CPV: 
analýza realizovaného kurikula ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy na 
konferenci ČAPV Pedagogický výzkum: refl exe společenských potřeb a očeká-
vání (září 2005, PdF UP, Olomouc)

Tomáš Janík: referát Methodologisches Vorgehen einer Videostudie na konfe-
renci Rakouské společnosti pro výzkum ve vzdělávání Schauen, was rauskommt 
(září 2005, Linz, Rakousko)

Tomáš Janík a Marcela Miková: referát Lehr- Lernprozesse im 
tschechischen Physikunterricht – methodologisches Vorgehen und Ergebnisse 
einer Videostudie na setkání Forschungskoloqium am Institut für Pädagogik 
der Naturwissenschaften (červen 2005, Kiel, Německo)

Tomáš Janík: referát Postupy, metody a techniky zkoumání subjektivních teorií 
učitelů a žáků na metodologickém workshopu Študentské fórum (květen 2005, 
Bratislava, Slovensko)

Kateřina Vlčková: referát Návrh klasifi kace strategií učení na konferenci 
Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních 
programů III (prosinec 2005, PdF UP, Olomouc)
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Kateřina Vlčková: prezentace longitudinálního výzkumu strategií učení cizímu 
jazyku na semináři Statistické metody v longitudinálním výzkumu v sociál-
ních vědách na setkání European Science Foundation, program Quantitative 
Methods in The Social Science (říjen 2005, Limburg, Belgie)

Kateřina Vlčková: referát Charakteristiky a vývojové trendy základního vzdě-
lávání v zemích EU a v ČR na pracovním semináři Orientace české základní 
školy (říjen 2005, PdF MU, Brno)

Kateřina Vlčková: referát Strategie učení cizímu jazyku na gymnáziích na kon-
ferenci ČAPV Pedagogický výzkum: refl exe společenských potřeb a očekávání 
(září 2005, PdF UP, Olomouc)

Petr Najvar, Veronika Najvarová: referát Student a studium odborného textu na 
konferenci Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání (2005, 
PdF JČU, České Budějovice)

Veronika Najvarová: referát Čtenářské strategie studentů PdF MU na kon-
ferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských 
studijních programů III (prosinec 2005, PdF UP, Olomouc)

2004

Josef Maňák: referát Aktuální otázky oborových didaktik na konferenci Obo-
rové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (září 2004, PdF MU, Brno)

Josef Maňák: plenární referát Obsah vzdělávání a oborové didaktiky na kon-
ferenci Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi (kvě-
ten 2004, PdF UHK, Hradec Králové)

Josef Maňák: referát Teorie a praxe v přípravě učitelů na konferenci Pedago-
gická praxe v pregraduální přípravě učitelů (únor 2004, PdF MU, Brno)

Vlastimil Švec: referát Gradace pedagogických situací jako nástroj podporující 
rozvoj pedagogické kondice studenta učitelství na konferenci Oborové didak-
tiky v pregraduálním učitelském studiu (září 2004, PdF MU, Brno)

Vlastimil Švec: referát Experience of Student Teachers as a Source of their 
Pedagogical Knowledge na konferenci ISATT (červen 2004, Leiden, Nizozemí)

Tomáš Janík, Vladislav Mužík: referát Kvalita vyučování v tělesné výchově 
na semináři sekce pedagogické kinatropologie Svatoňova Stráž (říjen 2004, 
Daňko vi ce)

Tomáš Janík: referát Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu – 
analýza příspěvků z konference na konferenci Oborové didaktiky v pregradu-
álním učitelském studiu (září 2004, PdF MU, Brno)

Tomáš Janík: referát K výzkumu v oborových di dakti kách na konferenci Didak-
tika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi (květen 2004, PdF MU, 
Hradec Králové)

Tomáš Janík: referát Transmise versus konstrukce? Pedagogické dilema v sub-
jektivních teoriích učitelů na setkání Študentské fórum (únor 2004, Bratislava, 
Slovensko)



170

Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU

Tomáš Janík: referát Školně praktická příprava budoucích učitelů v Rakousku 
na konferenci Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů (únor 2004, 
PdF MU, Brno)

2003

Josef Maňák: referát Problematika hodnocení v pedagogické teorii a praxi na 
11. výroční konferenci ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy (září 2003, 
PdF MU, Brno)

Josef Maňák: referát Funkce skupiny v edukační práci na mezinárodní konfe-
renci Integrace v psychoterapii dnes (srpen 2003, PdF MU, Brno)

Vlastimil Švec: referát Implicitní pedagogické znalosti – východiska a možnosti 
jejich zkoumání na 11. výroční konferenci ČAPV Sociální a kulturní souvislosti 
výchovy (září 2003, PdF MU, Brno)

Vlastimil Švec: referát Integrace pedagogických a psychologických disciplín 
v učitelské přípravě na mezinárodní konferenci Katedry pedagogiky FF UK 
v Bratislavě Rozvoj študijného a vedného odboru Pedagogika na Slovensku 
(září 2003, FF UK Bratislava, Slovensko)

Vlastimil Švec: referát Lze učit vztahům „učitel–žáci“ studenty učitelství? na 
mezinárodní konferenci Integrace v psychoterapii dnes (srpen 2003, PdF MU, 
Brno)

Tomáš Janík: poster Pädagogisches Wissen bei Lehramts kandidatInnen na 
konferenci ÖFEB (listopad 2003, Universität Wien, Rakousko)

Tomáš Janík: referát Subjektivní teorie učitelů a možnosti jejich výzkumu na 
11. výroční konferenci ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy (září 2003, 
PdF MU, Brno)

Tomáš Janík, Iva Stuchlíková: poster Projection Technique and Concept 
Mapping: Instruments for Eliciting Pedagogical Knowledge na 10. konferenci 
EARLI (srpen 2003, University Padova, Itálie)
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