
 

 
... 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, 
 

níže stručně – snad nikoliv až lakonicky – několik aktuálních informací z dění kolem iniciativy Didactica viva. 

Budeme se těšit na setkání s Vámi – pokud možno – u příležitosti naší červnové oborovědidaktické konference. 

Dovolujeme si doufat, že Vás odkazované informace (texty apod.) zaujmou a že nám zachováte přízeň.  
 

 

7. oborovědidaktická konference na PdF MU je připravena 

Sedmá oborovědidaktická konference se na Pedagogické fakultě MU v Brně koná dne 14. 6. 2018. 

Program je zveřejněn zde: http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference/jaro-2018 Do 10. června je 

možno přihlásit se na konferenci bez referátu – stačí dát vědět na adresu tjanik@ped.muni.cz (typicky: 

přijedu). Pokud máte zájem na konferenci rozdávat např. propagační letáky či jiné materiály z Vašich 

projektů nebo chcete vystavit poster či baner, vezměte vše s sebou – v konferenční místnosti budou 

k dispozici stoly a stojany na postery. 

 

Byla zveřejněna nová didaktická kazuistika 

Nová didaktická kazuistika od autorky Zdeňky Chocholouškové vyšla v časopise Komenský a nese název 

Trávicí soustava: výuka biologie ve výběrovém semináři  

http://www.ped.muni.cz/komensky/didactica-viva/238-travici-soustava-vyuka-biologie-ve-vyberovem-seminari   

 

Byly publikovány teoretické/přehledové/výzkumné studie blízké přístupu DiViva 

- Pavlasová, L., Stará, J., Vondrová, N., Novotná, M., Robová, & Uličná, K. (2018). Výběrové zaměření 
pozornosti u studentů učitelství a povaha jejich interpretací. Pedagogika, 64(1), 5-24. 

- Mach, M. (2018). Mapování pojmů jako modelování tříd objektů. Pedagogika, 64(1), 51-65. 
- Chvál, M. & Šmejkalová, M. (2018). Řešení úloh z české syntaxe žáky 4.-9. ročníků základních škol. 

Studia paedagogica, 23(1), 105-134. 

 

Průběžně jsou / budou prezentovány přednášky o přístupech Didactica viva  

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  
 

 

Bylo představeno hodnocení Strategie vzdělávací politiky 2020 

MŠMT zveřejnilo výsledky hodnocení Strategie 2020:  

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/experti-hodnotili-naplnovani-strategie-vzdelavani-2020  

Na pokračování vycházejí informace z tohoto hodnocení také zde:  

http://www.ucitelske-listy.cz/2001/01/obsah-serialu-strategie-2020.html  

 

 

S pozdravem a přáním pohody 

Tomáš Janík et al. 
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