
 

 
... 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...  
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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

velmi pěkně vás zdravím v tomto podzimním čase, a jelikož nevím, co duchaplného bych napsal, omezím se na 
prostoduché připomenutí, že ve čtvrtek 14. prosince 2017 se bude na Pedagogické fakultě MU konat avizovaná 
konference s (K) čemu učit ve škole: vybrané problémy kurikula v oborovědidaktických souvislostech.  

http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference/podzim-2017  

Jak je patrné z programu, dopolední plénum je již referáty obsazeno, nicméně v odpoledních sekcích by se 
prostor ještě našel, takže pokud byste měli zájem ještě dohlásit svůj referát, zašlete mi prosím do 24. listopadu 
2017 jeho název a anotaci na adresu: tjanik@ped.muni.cz  

Pokud se budete chtít konference zúčastnit bez referátu, dejte mi prosím rovněž vědět (typicky: „přijedu“) na 
mailovou adresu tjanik@ped.muni.cz, a to do 8. 12., abychom měli představu o počtu a sestavě účastníků.  
 

Nová knižní publikace: 

- Právě vyšla kniha editovaná J. Slavíkem, J. Starou, K. Uličnou a P. Najvarem s názvem Didaktické kazuistiky 
v oborech školního vzdělávání. V knize je zařazena úvodní kapitola rozebírající pojetí kazuistik v pedagogice a 
učitelství. Jádrem knihy jsou pak následující kazuistiky 25 autorů / autorských kolektivů. 
 

Jazykové předměty 
Rozhovor nad komunikačními funkcemi výpovědi 

(Stanislav Štěpáník) 
Subjektivně zabarvený popis (Jana Vejvodová) 
Když je práce s uměleckým textem v literární výchově víc 

než jen povídání (Zuzana Šalamounová) 
Magie vypravěče (Štěpánka Klumparová, Irena Poláková) 
První hodina francouzského jazyka – otázky cílů, 

návaznosti obsahu, procesů učení a motivace (Klára 
Uličná, Tomáš Klinka) 

Na cestě k rozvíjení autonomie žáka při výuce anglického 
jazyka (Marie Chválová) 

Předškolní děti v Dolním Rakousku se učí jazyky svých 
sousedů (Alice Brychová) 

 

Přírodovědné předměty 
Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce 

řetězové izomerie alkanů) (Dana Kričfaluši, Jana 
Prášilová, Kateřina Trčková) 

Archimédovo nadlehčování: sekvence jednoduchých 
experimentů (Petr Kácovský) 

Komár sedne, bodne, saje aneb skupinové opakování 
orgánových soustav členovců (Lenka Pavlasová) 

Pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu (Martin 
Jáč) 

Proteosyntéza eukaryot: hledání cesty od znalosti pojmů k 
hlubšímu porozumění buněčným procesům ve výuce 
biologie (Martin Jáč) 

 

Matematické předměty 
Jak najít pravidlo pro umístění desetinné čárky při 

násobení desetinných čísel (Naďa Vondrová) 
Rytmus, pohyb, periodicita, nejmenší společný násobek 

dvou přirozených čísel (Darina Jirotková) 
Mocniny a jejich užití pro zápis velkých a malých čísel 

(Petra Konečná, Michal Vavroš) 
 

Společenskovědní předměty 
Od fikce k realitě (Jana Stará) 
Počátky lidského rodu (Jakub Veselý) 
Staroorientální civilizace – přírodní podmínky a rozvoj 

zemědělství (Petr Koubek, Kateřina Bártová) 
České národní hnutí (Hana Havlůjová, Marek Fapšo) 
Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne? (Alena 

Nohavová) 
Krátkodobá a pracovní paměť (Alena Nohavová, Renáta 

Mikulová) 
 

Expresivní předměty 
Tajemná zahrada (Petra Šobáňová) 
Židle je židle je židle (diktatura realismu v umění) (Jindřich 

Lukavský) 
Undulační válce (inovace versus reprodukce) (Jindřich 

Lukavský) 
 

Tělesná výchova 
Přes laťku s didaktickými řídicími styly (Jiří Sliacky) 

 

S pozdravem a přáním pohody 

Tomáš Janík et al. 
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