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NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UK SE PŘIPRAVUJE NOVÉ POJETÍ 

VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA 

Praha, 12. prosince 2016 – Na katedře českého jazyka tým pod vedením dr. Štěpáníka 

připravuje nové pojetí českého jazyka. Inspirací mu je konstruktivistický přístup Hejného 

matematiky. Výzkum podpořila i Univerzita Karlova udělením prestižního grantu Primus.  

Podle výzkumů týmu pod vedením I. Pavelkové se český jazyk umisťuje v žebříčku oblíbenosti 

předmětů na posledních místech. V českých školách totiž ve výuce mateřského jazyka dominuje 

logicko-gramatická metoda, která ale naráží na své limity. Cestu z této koncepce hledá v České 

republice ojedinělý projekt Stanislava Štěpáníka. Inspirací mu byla konstruktivistická Hejného 

matematika. Také Štěpáník má sen, že jednou budou žáci vnímat výuku mateřského jazyka jako 

užitečnou.  

„V ČR se mnoho projektů zabývá například čtenářskou gramotností, ale málokdo cílí na to základní 
– výběr a strukturu učiva a způsob práce s ním přímo ve výuce. My se snažíme jít k podstatě věci 

a změnit samotný obsah vyučování,“ říká Štěpáník. 

S te pa ní k ale za roven  odmí ta , z e tou spra vnou cestou pro vy uku c eske ho jazyka by byla 

v souc asnosti sta le ví ce popula rní , ale v historii pr itom pr ekonana  agramaticka  koncepce. 

„Snaz í me se propojit komunikaci s pozna va ní m jazykove ho syste mu tak, aby se de ti mater sky  

jazyk uc ily ra dy, vide ly uz itec nost naby vany ch poznatku , osvojily si za kladní  znalosti o jazyku a 

pr itom za roven  rozví jely sve  komunikac ní  dovednosti,“ uva dí  pedagog. 

Na projektu spolupracuje s Pedagogickou univerzitou v Krakově a Prešovskou univerzitou 

v Prešově. „Slovensko je v inovacích pojetí výuky mateřského jazyka o hodně dál, a proto jsme 

rádi, že můžeme s Prešovskou univerzitou a s paní prof. Liptákovou spolupracovat. Věřím, že 

výsledky, které získáme společným výzkumem, nás posunou dál,“ dodává Štěpáník. 

 

 

 

 

Kontakt: 

Toma s  Bederka, vedoucí  odde lení  vne js í ch vztahu  PedF UK 
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Poznámky pro editory: 

PhDr. Stanislav Štěpáník Ph.D. je vysokos kolsky  a str edos kolsky  uc itel. Pracuje jako odborny  

asistent na Katedr e c eske ho jazyka PedF UK a jako gymnazia lní  uc itel na Gymna ziu Pr í potoc ní . 

Studoval na Sheffield Hallam University v anglicke m Sheffieldu a University of Alberta 

v kanadske m Edmontonu. Jeho odborny m za jmem je didaktika c eske ho jazyka. 

 


