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Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. 

Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické 

pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ nebo v papírové podobě 

e-mailem na adrese studovna@npmk.cz 
 
1. 
Apríl v režii matematiků a fyziků / Tereza Bártlová -- cze -- Obsahuje 

bibliografické odkazy 

 

In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie -- ISSN 0032-2423 -- Roč. 60, č. 2 

(2015), s. 148-166. 

 

1. duben - apríl - je spojen s různými žertíky a mystifikacemi. Aprílová tradice 

umožňuje i jindy seriózním vědeckým časopisům překročit rámec serióznosti a 

vypustit do světa nějakou senzaci v podobě zprávy o převratném vynálezu nebo 

objevu. Autorka předkládá několik takových vědeckých aprílových článků z 

oblasti fyziky a chemie včetně informace, odkud se bere inspirace a co se stane, 

když čtenáři vezmou takový objev vážně. Začíná historií novinových senzací a 

dále uvádí šest významných aprílových objevů, které dosud nebyly publikovány 

(např. o revolučním šachovém programu, o vynálezu motoru poháněného 

psychickou energií a další). 

 

matematika ; fyzika ; věda ; publikační činnost ; objev ; objektivita ; informace ; 

informační pramen ; humor ; mystifikace ; zábava 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/445950 

 

2. 

Historická literatura / Roman Kodet – cze 

 

In: Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie -- ISSN 

1210-6097 -- Roč. 26, č. 7-8 (2015), s. 187-190. 

 

Ukázka z knihy R. Kodeta Války Samurajů : konflikty starého Japonska, 1156 - 

1877, vydané v nakladatelství Epocha. Mocenské boje na území Japonska kolem 

roku 1600, po smrti sjednotitele Japonska, stratéga a politika Hidejošiho. Vznik 

http://www.epk.cz/
mailto:studovna@npmk.cz
http://katalog.npmk.cz/documents/445950


dvou nepřátelských táborů, západní a východní koalice, jejich vzájemné střety. 

Rozhodující střetnutí východní a západní armády u vesnice Sekigahara. 

 

dějepis ; dějiny novověku ; konflikt ; moc ; Japonsko ; 1600 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/445979 

 

3. 

Chtěná a nechtěná profesní Já studentů 2. ročníku pedagogické fakulty / 

Blanka Pravdová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

 

In: Pedagogika : časopis pro pedagogickou theorii a praxi -- ISSN 0031-3815 -- 

Roč. 65, č. 2 (2015), s. 163-176. 

 

Výzkumná studie věnovaná profesnímu sebepojetí studentů učitelství, kdo jsou, s 

jakými motivy vstupují na vysokou školu, s jakým očekáváním a s jakým 

sebeobrazem. Vymezení zkoumané problematiky sebepojetí a profesní sebepojetí, 

metodologie výzkumu, výsledky - Já jako osobnost, Já a žák, Já a profese učitele. 

Závěry a diskuse. 

 

student učitelství ; student ; pedagogická fakulta ; pedagogické povolání ; profese 

; pedagogická dovednost ; osobní předpoklady ; osobnost ; sebepojetí ; 

sebehodnocení ; sebepercepce ; výsledek výzkumu ; pedagogický výzkum ; 

učitelská profese ; učitelské povolání 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/446941 

 

4. 

Informační pasti : budeme v područí IT elity? / Eva Kubová – cze 

 

In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 21, č. 9 (2015), s. 54-56. 

 

Informační technologie nabízejí celou řadu způsobů komunikace, zároveň ale 

ohrožují ty, kteří k těmto technologiím přístup nemají. Digitální propast na 

různých socioekonomických úrovních je dnešní realita. Rozdělení společnosti 

ovlivňuje také schopnost jejich využití (informační gramotnost). Technologickou 

elitou se stávají IT specialisté. Jak tyto skutečnosti změní společnost? Podaří se 

lidem využít technologií a ovlivnit společnost ve svůj prospěch nebo uspějí úzké 

elity a informace zneužijí k totálnímu ovládnutí davů? 

http://katalog.npmk.cz/documents/445979
http://katalog.npmk.cz/documents/446941


společnost ; znalostní společnost ; informační gramotnost ; informační společnost 

; informační technologie ; komunikace ; počítač ; Internet ; zvládání ; sociální 

struktura ; digitální propast 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/446953 

 

5. 

Jak začleňovat žáky-cizince do českých základních škol? / Jaromíra 

Šindelářová – cze 

 

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 2, č. 4 (2015), s. 13-16. 

 

Cílem příspěvku je shrnout nejdůležitější doporučení pro pedagogy k začleňování 

žáků-cizinců do českého základního školství podle současné legislativy. 

Doporučení pro práci pedagogů v základním vzdělávání při osvojování si češtiny 

jako druhého jazyka žáky-cizinci vycházejí z několikaletých zkušeností a řady 

výzkumů. 

 

základní škola ; žák ; dítě cizí národnosti ; čeština ; cizí jazyk ; metodická činnost 

; integrace žáka ; vztah učitel-žák ; školská legislativa ; inkluze ; doporučení 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/445831 

 

6. 

Jednoduché experimenty s makrocyklickými sloučeninami / Natálie 

Karásková, Karel Kolář -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 

 

In: Biologie, chemie, zeměpis : Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na 

základních a středních školách -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 24, č. 4 (2015), s. 176-

180. 

 

Příklady makrocyklů - cyklických sloučenin obsahujících v řetězci větší počet 

atomů, než je obvyklé (8 a více atomů v kruhu). Jednoduché pokusy s těmito 

sloučeninami - rozpustnost manganistanu draselného, reakce manganistanu 

draselného s benzylaldehydem. Diskuze k průběhu experimentů. 

 

chemie ; experiment ; laboratorní práce ; učivo 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/446625  

 

http://katalog.npmk.cz/documents/446953
http://katalog.npmk.cz/documents/445831
http://katalog.npmk.cz/documents/446625


7. 

Malé maturity předškoláků jsou pro nás příležitostí, jak se rozloučit s dětmi 

slavnostně i neformálně / Alena Tučímová – cze 

 

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 24 (2015), s. 7. 

 

Prezentace toho, co se děti naučily během docházky do mateřské školy, formou 

tzv. malé maturity. Ta se koná vždy v odpoledních hodinách, aby se jí mohli 

zúčastnit i rodiče, a předchází jí losování úloh a domácí příprava předškoláků, při 

které vyrábějí pomůcky, kreslí výkresy k zadanému tématu apod. Závěr zkoušky: 

zavázání tkaničky. Následuje zábavná část odpoledne a hry. 

 

mateřská škola ; závěrečná zkouška ; prezentace ; předškolní dítě ; dovednost ; 

znalost 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/446338 

 

8. 

Mediální výchova a její výuka na českých základních školách = Media 

Education and its Training at Czech Elementary Schools / Jaromíra Šindelářová, 

Hana Drtinová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

 

In: Didaktické studie -- ISSN 1804-1221 -- Roč. 1, č. 2 (2014), s. 93-106. 

Autorky seznamují s výsledky svého vlastního výzkumu zaměřeného na výuku 

mediální výchovy jako průřezového tématu obsaženého v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Výzkum probíhal na 98 

základních školách. Sledováno bylo zařazení mediální výchovy do výuky na 

prvním i druhém stupni, následovalo dotazníkové šetření a náslechy ve třídách, 

probíhaly diskuze s řediteli a učiteli. Výsledky potvrdily, že mediální výchova je 

poměrně široká oblast skýtající řadu možností praktické realizace. Číselné 

výsledky v grafech. 

 

mediální výchova ; základní škola ; školní vzdělávací program ; výuka ; 

mezipředmětové téma ; průzkum 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/447005 

 

9. 

Můj domov - Mars : geniální povídkář, který odmítal jednoduché 

zaškatulkování do sci-fi / Jarmila Emmerová ; [Redaktor] Radmil Švancar -- cze 

http://katalog.npmk.cz/documents/446338
http://katalog.npmk.cz/documents/447005


In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 118, č. 24 (2015), s. 14-16. 

 

Raymond Douglas Bradbury (22. 8. 1920 - 5. 6. 2012), americký romanopisec, 

povídkář, básník, esejista, autor scénářů a divadelních her, představitel sci-fi 

žánru. Povídání s překladatelkou většiny jeho knih vydaných u nás. Životopisné 

údaje (vliv matky, zájem o magii, kouzelnictví, záliba v hrůze, cestování, 

vzdělání, zaměstnání aj.), přehled díla (povídky, povídkové soubory, humorně 

laděné povídkové knihy, romány, eseje), nejslavnější knihy, filmové zpracování 

románu 451° Fahrenheita, ocenění tvorby (např. Pulitzerova cena v r. 2007, 

National medal of Art v r. 2004). 

 

literární výchova ; dílo ; literatura ; spisovatel ; biografie ; literární žánr ; science 

fiction ; Bradbury, Ray, ; Bradbury, Ray, ; doplněk k učivu 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/446828 

 

10. 

Muzikoterapie u lidí s poruchou autistického spektra / Matěj Lipský -- cze -- 

Obsahuje bibliografické odkazy 

 

In: Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na 

arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii -- ISSN 1214-4460 -- Roč. 

2015, č. 37 (2015), s. 71-77. 

 

Autor se v příspěvku pokouší nastínit, v jakých oblastech může muzikoterapie 

podpořit klienta s poruchou autistického spektra, na jakých cílech může být 

vystavěna. 

 

muzikoterapie ; psychoterapie ; handicap ; postižený ; cíl výchovy ; autismus ; 

autistický jedinec ; mentálně postižený ; speciální vzdělávací potřeby ; osoba ; 

klient ; speciální výchova 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/445722 

 

11. 

Netvrďme, že ve školách není anticiganismus : podle úspěšného Roma je pro 

jeho komunitu podstatné šťastné a spokojené dítě / David Beňák ; [Autor 

interview] Radmil Švancar – cze 

 

http://katalog.npmk.cz/documents/446828
http://katalog.npmk.cz/documents/445722


In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 118, č. 24 (2015), s. 8-9. 

 

Rozhovor s místopředsedou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, 

vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví na úřadu Prahy 14 na téma 

vzdělávání romských dětí; vysoký počet romských žáků v základních školách 

praktických v důsledku diagnostiky (standardizované testy), znevýhodnění Romů, 

pohled romského etnika na vzdělání, angažovanost Romů na zlepšování 

vzdělanosti romské populace, vztah ke škole, romské školy, srovnání s dětmi z 

vietnamské komunity, inkluze, potřeba rané péče o děti do tří let aj. 

 

Romové ; etnická menšina ; žák ; vzdělávání ; základní škola ; zvláštní škola ; 

diagnostika ; diagnostický test ; přístupnost vzdělání ; postoj ke škole ; názor ; 

inkluze ; praktická škola ; Vietnamci 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/446789 

 

12. 

Nuda ve škole / Ingrid Čejková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

 

In: Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- 

Roč. 139, č. 4 (2014/2015), s. 18-24. 

 

Výskyt nudy (dlouhá chvíle, chytání lelků, zívačka, nůďo, opruz, otrava...) ve 

škole. Definice nudy z pohledu učitelů, příčiny a projevy nudy. Nuda na střední 

škole z pohledu žáků gymnázií a středních odborných škol z jižní Moravy. 

Vybrané výsledky výzkumu, analýza vyprávění žáků na téma nudné a zábavné 

dny ve škole. Co se odehrává v příbězích o nudných/zábavných dnech, co dělají 

učitelé a co žáci; hlavní rysy, reakce. 

 

nuda ; žák ; postoj žáka ; výuka ; forma výuky ; vyučovací metoda ; aktivita ; 

pasivita ; hodnocení učitele ; hodnocení výuky ; gymnázium ; střední odborná 

škola ; výzkum ; výsledek výzkumu 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/446431 

 

13. 

Portfolio dítěte mapuje jeho postupný rozvoj / Marie Těthalová – cze 

 

In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách 

a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 22, č. 7 (2015), s. 12-14. 

http://katalog.npmk.cz/documents/446789
http://katalog.npmk.cz/documents/446431


Portfolio v mateřských školách jako nepovinný, ale velmi užitečný dokument. Jde 

zejména o pozitivní hodnocení dítěte, jeho pokroků a silných stránek. Tvoří ho 

uspořádaný soubor prací dítěte za určité období poskytující informaci o jeho 

pracovních výsledcích, průběhu učení a vývoje za účelem jeho dalšího rozvoje. 

Tyto informace slouží jak dítěti, tak i rodičům a pedagogům. Může sloužit i jako 

diagnostický materiál. Své zkušenosti sdělují zástupkyně dvou mateřských škol, 

kde dětská portfolia dobře fungují. Ukázka portfolia na s. 14. 

 

hodnocení ; formativní hodnocení ; portfolio ; mateřská škola ; předškolní dítě ; 

vývoj dítěte ; schopnost 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/446943 

14. 

Téma: daně -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

 

In: Dnešní svět -- ISSN 1801-4119 -- Roč. 10, č. 5 (2014/2015), s. 2-25. 

 

Daňové systémy a soustavy (v ČR a Evropě, Africe, Americe, Asii, Austrálii a 

Oceánii), fiskální a daňová politika, členění a druhy daní, základní charakteristiky 

významných daní. Úloha daní v hospodářství. Celnictví. Stínová, šedá a černá 

ekonomika, černý trh, daňové úniky. Zajímavosti - milionářská daň, daňové ráje, 

den daňové svobody v Česku a ve světě. Využití ve školní výuce, otázky k 

diskuzi aj. 

 

daň ; peníze ; ekonomika ; učivo ; výuka ; spotřebitelská výchova ; 

mezipředmětové téma ; společenskovědní předmět ; občanská výchova ; zeměpis ; 

dějepis ; doplněk k učivu 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/446641 

 

15. 

Výchova ke zdraví v učebnicích 1. stupně ZŠ : výsledky analýzy didaktického 

aparátu učebnic prvouky/přírodovědy / Markéta Hrozová -- cze -- Obsahuje 

bibliografické odkazy 

 

In: Pedagogická orientace : vědecký časopis České pedagogické společnosti -- 

ISSN 1211-4669 -- Roč. 25, č. 2 (2015), s. 249-270. 

 

Prezentace výsledků obsahové analýzy didaktického aparátu učebnic (otázky, 

úkoly, náměty k činnosti a zamyšlení) školního vzdělávacího předmětu 

prvouka/přírodověda pro žáky 1. stupně ZŠ z hlediska jejich zaměření na výchovu 

http://katalog.npmk.cz/documents/446943
http://katalog.npmk.cz/documents/446641


ke zdraví. Holistický model zdraví, cíle a metody výzkumného šetření, výzkumný 

vzorek - analyzované učebnice, kategoriální systém. Výsledky šetření, komparace 

učebnicových řad nakladatelství Fraus, Alter, Nová škola, Didaktis a Prodos. 

 

učebnice ; prvouka ; přírodopis ; vyučovací předmět ; zdravotní výchova ; zdraví ; 

výchova ; didaktika ; práce s textem ; analýza ; komparace ; nakladatelství ; 

základní škola ; první stupeň ; výsledek výzkumu 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/446770  

http://katalog.npmk.cz/documents/446770

