Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: komuniké z konference
Dne 8. prosince 2016 se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity konala konference
Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: tvorba – hodnocení – používání. Šlo již o
čtvrté setkání v rámci cyklu oborovědidaktických konferencí pořádaných Institutem výzkumu
školního vzdělávání PdF MU.
Konference, na níž se sjelo přes sto účastníků z ČR i SR, nabídla prostor pro diskusi
poznatků v oblasti tvorby, hodnocení i samotného používání učebnic např. v souvislosti s
kurikulárními změnami, novými didaktickými přístupy i s průnikem informačních a
komunikačních technologií do vzdělávání.
Z průběhu konference bylo patrné, že problematika učebnic jako tradičního i moderního
didaktického prostředku pro vzdělávání a sebevzdělávání je dlouhodobě předmětem zájmu
jak pedagogického výzkumu, tak praxe i decizní sféry ve vzdělávání.
V odborných sděleních a v diskusi byly prezentovány podstatné poznatky a závěry, které
shrnujeme níže v tomto komuniké, jež je prioritně určeno představitelům MŠMT a odborným
komunitám zabývajícím se tvorbou a hodnocením učebnic:
•

•

•

•

V tvorbě učebnic je žádoucí posílit nezávislý expertní přístup, který by byl protiváhou v
situaci, kdy se učebnicová tvorba dostává do pout tržního přístupu a je ovládána jinými
hledisky než výhradně kvalitativními. Z úrovně MŠMT a pokud možno také na fakultách
připravujících učitele je třeba vytvářet podmínky pro relativně nezávislý (tržními silami
nedeformovaný) experimentální výzkum a vývoj učebnic. V tomto ohledu je žádoucí
rozšířit některá stávající grantová schémata (např. TAČR) a směrovat resortní výzkum
MŠMT, popř. specifický výzkum na fakultách připravujících učitele.
Učebnice jsou a mají být mj. zrcadlem kánonu vědění, jejich smyslem je didakticky
zpřístupnit hodnotné vědění různým skupinám adresátů. Otázky zdůvodněného výběru
obsahu „učebnicového vědění“ a jeho didaktického zpracování jsou prioritní a jejich
upozaďování se může nepříznivým způsobem promítat do obsahové i didaktické kvality
učebnic. Proto je třeba, aby se autoři, recenzenti i uživatelé učebnic s těmito otázkami
konfrontovali.
Tvorbu učebnic je žádoucí účinněji propojit se snahami o pozitivní změny ve školství, a to
přinejmenším ve dvou směrech: (a) ve směru vymezování jádrového obsahu
v jednotlivých vzdělávacích oblastech a oborech, (b) ve směru podpory produktivní
kultury učení prostřednictvím vhodně koncipovaných učebnic (zejména učebních úloh
v nich obsažených).
V zájmu kvality učebnic je žádoucí otevřenost vůči progresivním tendencím, jako je
propojování klasických (textových) přístupů s hypertextovými, využívání simulací či
animací, posilování interaktivity apod. – zvláštní pozornost je přitom třeba věnovat
aparátu, který má v učebnicích podporovat učení (scaffolding apod.). Přitom je však
důležité dbát na zachování vhodného poměru atraktivnosti (líbivosti) a kvality obsahu.
Atraktivní vizuální (multimediální) komponenta učebnic by neměla být samoúčelná,
naopak měla by v prvé řadě sloužit promyšleným didaktickým účelům.
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Vedle tvorby učebnic je žádoucí posílit také tvorbu metodických příruček k učebnicím pro
učitele, které by vycházely ze současných pedagogických, psychologických a dalších
poznatků a byly učitelům oporou při práci (nejen) s novými obsahy a různými formami
jejich prezentace.
Pokud jde o proces schvalování učebnic na úrovni MŠMT, je třeba otevřít diskusi o
kritériích uplatňovaných v rámci schvalovacího procesu – kritéria je žádoucí inovovat,
resp. upravit tak, aby lépe odpovídala současnému stavu poznání v oblasti tvorby
učebnic a směřovala učebnice k vyšším kvalitám obsahovým, didaktickým, estetickým
apod.
Specifickou pozornost vyžadují učebnice pro oblasti vzdělávání stojící mimo hlavní proud
(učebnice pro obory odborného vzdělávání, učebnice pro žáky se specifickými
vzdělávacími potřebami apod.), neboť tyto jsou ohroženy marginalizací v situaci, kdy se
v učebnicové tvorbě posiluje vliv ruky trhy a spolu s ním preference tvorby učebnic pro
„velké obory hlavního proudu“.

Text komuniké byl formulován ve spolupráci s hlavními referujícími, prof. PhDr. Zdeňkem
Benešem z Filozofické fakulty Karlovy univerzity, doc. Mgr. Petrem Knechtem, Ph.D.
z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Mgr. Ivou Červenkovou, Ph.D. z Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity, moderátory sekcí a vybranými účastníky konference.

... je označením pro snahy směřující k zpřístupnění a oživení didaktiky. Reaguje na
nové poznatky pedagogických, psychologických a didaktických výzkumů a pokouší se
je zhodnotit pro školní praxi. Je adresována učitelům, ředitelům škol, vzdělavatelům
učitelů, kteří chtějí hluboce porozumět praxi a na tomto základě ji zlepšovat...

