
 

Pedagogická orientace • Institut výzkumu školního vzdělávání • Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, 603 00 
Brno 
Telefon: +420 549 49 1677 • e-mail: minarikova@ped.muni.cz • www.ped.muni.cz/pedor  
 

 

 
Výzva pro autory k zasílání příspěvků do monotematického čísla 

Pedagogické orientace 3/2022 
 

Pedagogické vzdělávání vysokoškolských vyučujících: 
Rodící se tradice? 

Dvojjediná role akademiků se opakovaně stává předmětem vášnivých odborných debat. Je 
zřejmé, že pokud má dojít ke skutečnému prolnutí dvou klíčových činností akademiků – 
vědy a výuky – je nutné věnovat jim oběma pozornost rovnoměrně a soustředit se na to, aby 
byly komplementární, nikoliv vzájemně si konkurující. Tradicí českých vysokých škol bylo 
klást důraz především na excelenci v oboru, jež se projevuje špičkovým výzkumem a také 
publikační činností akademiků. Excelenci ve výuce nebylo zvykem systematicky sledovat a 
podporovat. V mnoha případech nebylo možné získat tolik potřebné pedagogické vzdělání, 
které by akademikům pomohlo budovat dobré pedagogické návyky, zvyšovat kvalitu jejich 
výuky a studijní úspěšnost studentů a studentek. 

Tato tradice se však v posledních letech proměňuje. Kromě toho, že se téma pedagogického 
vzdělávání vysokoškolských vyučujících stává předmětem publikační činnosti, což dokládá 
například současná výzva časopisu Studia paedagogica, dostává se především do popředí 
zájmu českých univerzit, které realizují různé vzdělávací aktivity rozvíjející pedagogické do-
vednosti vysokoškolských vyučujících. Ačkoliv jde napříč univerzitami o aktivity podobné – 
vedené analogickými cíli, vizemi a principy – často jde zároveň o aktivity izolované. V rámci 
tohoto monotematického čísla Pedagogické orientace chceme vytvořit prostor pro vzájem-
nou inspiraci, diskusi a reflexi, a to především prostřednictvím sdílení informací o těchto 
aktivitách, jejich vzniku, průběhu, vývoji a hodnocení dopadů. 

 

Připravované monotematické číslo očekává autorské rukopisy zaměřené na problematiku 
pedagogického vzdělávání vysokoškolských vyučujících v různých podobách a oblastech, a 
to v rámci České republiky i zahraničí. Jako inspiraci nabízíme tyto tematické okruhy: 

● Podoby pedagogického vzdělávání VŠ vyučujících, např: S jakými způsoby zavádění 
vzdělávacích aktivit pro VŠ vyučující mají vysoké školy zkušenost? Jaké jsou 
charakteristiky těchto aktivit, např. cíle, obsah a struktura? Jak probíhá jejich 
evaluace? 

● Charakteristiky vzdělavatelů VŠ vyučujících, např: Jaké jsou typy, charakteristiky a 
úlohy různých aktérů v pedagogickém vzdělávání VŠ vyučujících? 

● Kompetenční rámec VŠ vyučujících a kritéria kvality výuky, např: Jaké kompetence 
by VŠ vyučující měli získávat a rozvíjet? Jakým způsobem a na základě jakých kritérií 
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je evaluována VŠ výuka? Jak se kompetenční rámec a kritéria kvality výuky promítají 
do pedagogického vzdělávání VŠ vyučujících? 

● Příležitosti a překážky pro pedagogické vzdělávání VŠ vyučujících, např: Jak nakládat 
s příležitostmi pro rozvoj nabídky vzdělávacích aktivit pro VŠ vyučující? Jak se lze 
vyvarovat organizačních, systémových či osobních překážek v této oblasti? 

● Doktorské studium jako příležitost pro změnu, např: Jakým způsobem probíhá nebo 
by měla probíhat příprava studentů a studentek doktorských studijních programů na 
vstup do výuky? Jaká je nebo by měla být role školitelů v tomto procesu? 

● Dostupnost a kvalita studijních materiálů a zdrojů informací pro pedagogické 
vzdělávání VŠ vyučujících, např: Jaké zdroje využívat, jak je sdílet mezi univerzitami? 

● Sebepojetí VŠ vyučujících, jejich pojetí výuky a self-efficacy, např: Jak VŠ vyučující 
přistupují k výuce? Jak reflektují své působení ve výuce? Jak hovoří o svých silných a 
slabých stránkách? Jak sdílejí informace o své výuce s kolegy a kolegyněmi? 

● VŠ vyučující z pohledu studentů a studentek, např: Jak studenti a studentky 
přemýšlejí o roli VŠ vyučujících a jaký je jejich ideál VŠ vyučujících? 

 

Očekáváme texty, které teoreticky, přehledově, výzkumně, diskusně či zkušenostně uchopí 
nejen výše uvedená témata. Do tohoto monotematického čísla hledáme dva typy textů: 

● Studie (teoretické, přehledové, empirické) – 45 000 znaků vč. mezer. Studie 
podléhají standardním požadavkům kladeným Pedagogickou Orientací a prochází 
redakčním a oboustranně anonymním recenzním řízením. 

● Diskuse a eseje – cca 9 000–18 000 znaků vč. mezer. Požadavky na rukopis budou 
obdobné jako požadavky na diskusní příspěvky publikované v Pedagogické orientaci 
(kultivované, argumentované, tj. doložené a zdůvodněné historickými, empirickými 
nebo teoretickými důkazy). Inspirovat se lze například v čísle s názvem Stojaté vody 
rozčeřené pandemií. Autoři rukopisů obdrží redakční a editorskou zpětnou vazbu. 

 

Časový plán přípravy monotematického čísla PedOr 3/2022 je následující: Abstrakty pří-
spěvků v rozsahu cca 500 slov zasílejte nejpozději do 30. 4. 2022 na tuto e-mailovou ad-
resu: prochazkova@cerpek.muni.cz. V abstraktu uveďte: jméno autora/autorů a název pří-
spěvku; typ příspěvku: studie, diskusní příspěvek nebo esej; cíl a obsah příspěvku. Abstrakty 
budou posouzeny editorkami a do 15. 5. 2022 obdrží jejich autoři vyrozumění o dalším 
postupu. Termín pro odevzdání plných textů je stanoven na 15. 8. 2022. Studie projdou 
standardním recenzním řízením, recenzní posudky budou autorům zasílány průběžně, a to 
včetně žádosti o provedení úprav nejpozději do 30. 10. 2022. Diskusní příspěvky a eseje 
projdou redakčním řízením s žádostí o provedení úprav do 30. 9. 2022. 

 

Editorkami čísla jsou: Ingrid Procházková (Centrum rozvoje pedagogických kompetencí 
Masarykovy univerzity) & Eva Minaříková (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity). 
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