
 

 
... 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, 
 

...jak se dalo předpokládat a jak se potvrzuje, rok 2018 bude rokem obvyklého i neobvyklého. Řada věcí zůstane 

při starém, ale pokud jde o školství, tomu se novinky nevyhnou – vysoké školství udělá první zkušenost 

s institucionálními akreditacemi, na fakultách připravujících učitele se spustí další projekty OP3V, MŠMT zveřejní 

výsledky expertního hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky 2020, výroční konference České 

pedagogické společnosti se poprvé uskuteční v Opavě, konference České asociace pedagogického výzkumu bude 

naproti tomu poprvé ve Zlíně a tak dále.  
 

Tolik jen na úvod, aby se vědělo, že rok 2018 bude obvyklý i neobvyklý. Jako obvykle se i letos budou na 

Pedagogické fakultě MU konat dvě neobvyklé oborovědidaktické konference. První z nich proběhne ve čtvrtek 14. 

června 2018 pod názvem Společenství praxe jako princip (spolu)práce v oborových didaktikách 

http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference/jaro-2018. Jak známo, společenství praxe jsou prostřednictvím 

různých projektů zaváděny jako nástroj zkvalitňování vzdělávání a  rozvoje oborových didaktik. Jejich základním 

principem je spolupráce mezi učiteli z praxe a vzdělavateli učitelů. Cílem konference je vytvořit prostor pro 

prezentaci, diskusi a předběžnou bilanci toho, jak společenství praxe vznikají, k čemu směřují, jakých výsledků 

dosahují, i toho, s jakými problémy se potýkají a jak je řeší. Máte-li zájem vystoupit na konferenci s plenárním 

referátem (30 min.) či s příspěvkem v jedné z konferenčních sekcí (15 min.), dejte nám prosím vědět do 15. 

dubna 2018 na adresu: tjanik@ped.muni.cz 
 

Na DiViWebu byla zřízena nová sekce věnovaná problematice profesního rozvoje učitelů – jsou zde prezentovány 

informace vztahující se k systému podpory profesního rozvoje, který zahrnuje: (a) získávání kvalitních zájemců o 

studium učitelství, (b) přípravné učitelské vzdělávání, (c) uvádění do učitelské profese, (d) další vzdělávání a 

profesní rozvoj učitelů http://didacticaviva.ped.muni.cz/profesni-rozvoj/uvod. Pokud byste s námi zde chtěli 

sdílet své přístupy či výzkumy, dejte nám vědět na adresu: tjanik@ped.muni.cz  
 

Podobně jako v roce 2017 budou i v roce 2018 ideje, přístupy a výsledky iniciativy Didactica viva prezentovány 

formou hostujících přednášek na různých institucích v ČR i zahraničí – informace k této aktivitě jsou uvedeny zde: 

http://didacticaviva.ped.muni.cz/prednasky-k-vyzadani  
 

Časopis Orbis scholae zveřejnil výzvu pro autory k přípravě speciálního čísla zaměřeného na profese a profesní 

přípravu: http://www.orbisscholae.cz  
 

Při studiu lze sáhnout k následujícím publikacím: 
 

- Nová didaktická kazuistika autorek Hany Horké a Veroniky Rodové vyšla v časopise Komenský a nese název 
Osobnosti francouzské revoluce: Živé obrazy jako cesta k dialogickému vyučování 
http://www.ped.muni.cz/komensky/didactica-viva/227-osobnosti-francouzske-revoluce-zive-obrazy-jako-
cesta-k-dialogickemu-vyucovani  

- Oborovědidaktické zaměření mají časopisecké studie z čísla 3/2017 časopisu Pedagogika: 
http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?cat=21017&lang=cs    

 

 

S pozdravem a přáním pohody 

Tomáš Janík et al. 
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