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Editorial

Vážení čtenáři,
záměr realizovat rozhovor s profesorem Sta-

nislavem Štechem zrál v redakci poměrně dlou-
ho. U  příležitosti jeho lednové cesty do Brna 
se rozhovor konečně uskutečnil, a  byl tak při-
praven pro červnové číslo. Události těsně před 
vydáním čísla však vedly k tomu, že se z rozho-
voru s náměstkem ministryně školství mohl stát 
rozhovor s ministrem školství. 

Téma rozhovoru je pro případnou novou roli 
Stanislava Štecha zcela relevantní. Pokrývá totiž 
problematiku inkluzivního či společného vzdě-
lávání, na které se české školství postupně ori-
entuje. Jaký je pohled profesora Štecha na tento 
trend? Zamýšlíme se například nad tím, zda je 
společné vzdělávání ve škole spíše v zájmu jed-
notlivce či společnosti, zda představuje cestu 
individualizace ve smyslu zohlednění individu-
álních potřeb dítěte (a někdy i nadřazení těchto 
individuálních potřeb potřebám skupinovým) 
nebo zda je cestou deindividualizace, kdy všech-
ny děti bez ohledu na svá specifika procházejí 
jednotným vzděláváním, a tážeme se po souvis-
losti tohoto trendu s neoliberální politikou. Sta-
nislav Štech přirovnává školu ke konzervativní 
kotvě ve společnosti. Škola je podle něj jedineč-
ným místem, kde se žák setká s  uvedením do 
kultury a do jejích tradičních hodnot.

Ve výzkumných článcích nabízíme nejprve 
téma přechodu žáků z  prvního na druhý stu-
peň základní školy. Tento přechod je mimo jiné 
spojen se strachem mladších žáků z  případ-
ných kontaktů se staršími spolužáky. Autorka 
Jana Navrátilová ukazuje, že strach postupně 

vystřídala touha se do prostředí těch druho-
stupňových začlenit. Ve snaze „zapadnout“ se 
mladší žáci snažili napodobovat chování věkově 
starších a  zkušenějších pubescentů. Druhé vý-
zkumné téma je o  spolupráci učitele s  muzej-
ním pedagogem. Autorka Petra Horská dochází 
k tomu, že učitel je plnohodnotným partnerem 
muzejního pedagoga a oba společně doprováze-
jí žáky na cestě poznání. Učitelé zde získají kon-
krétní podněty pro zařazení návštěvy muzea do 
výuky. 

V  reportáži zavítáme na představení Ci-
kánský boxer, které uchopuje téma holokaustu 
Romů v nacistickém Německu a ukazuje, jak lze 
divadelní inscenaci pedagogicky využít. Didak-
tická kazuistika se orientuje na jednu z  klíčo-
vých dovedností, kterou by měli učitelé u svých 
žáků rozvíjet – dovednost sebehodnocení. Jana 
Veličková ilustruje, jak rozvíjet sebehodnocení 
žáků ve výuce němčiny. K dovednosti sebehod-
nocení se vrátíme i ve studentských textech, kde 
nabízíme příspěvek k  rozvoji dovednosti sebe-
hodnocení žáků od 1. do 2. ročníku ZŠ.

I  články v  rubrice Do výuky reflektují roz-
manitost vzdělávání. Příspěvky v tomto čísle se 
týkají vzdělávání dětí s Aspergerovým syndro-
mem v matematice na 1. stupni základní školy, 
využití skupinové práce a hry v roli v dějepisu, 
a diskuse o přírodních jevech. 

Aby pro vás byla rozmanitost ve vzdělávání 
‒ kterou chce postihnout i toto číslo ‒ zdrojem 
inspirace a tvůrčí radosti, přeje jménem celé re-
dakce 
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