INFORMACE Z ČESKÝCH ČASOPISŮ č. 10/2017
Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty
článků lze objednat emailem na adrese studovna@npmk.cz
1.
Centrum pro školní knihovny / Radmila Indráková – cze
In: Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy -- ISSN 0862-1985 -Roč. 31, č. 2 (2017), s. 38.
Základní formou Centra pro školní knihovny jsou webové stránky, které
pomáhají učitelům a pracovníkům, kteří mají na starosti vedení školní knihovny,
tuto práci dělat co nejlépe. Web CŠK je tematicky strukturován, mezi základní
oblasti patří: budování školní knihovny, výchova k práci s informacemi,
tematické rešerše, zajímavé aktivity školních knihoven, problematika čtenářství.
Na úvodní stránce aktualit jsou průběžně prezentovány zajímavé akce a projekty
pro školy a školní knihovny.
školní knihovna ; knihovna ; škola ; učitel ; webová stránka ; internet ; činnost ;
pomoc ; práce s informacemi ; porozumění textu ; čtenářství ; informační
centrum
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/463196
2.
Co mohl přinést učitelům kariérní řád - a co můžeme udělat i bez něj /
Stanislav Štech, Václav Trojan, Jiří Nekuda – cze
In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč.
14, č. 9 (2017), s. 8-11.
Poslanecká sněmovna neschválila novelu zákona o pedagogických pracovnících,
která zavádí kariérní řád pro učitele. Ministr školství mládeže a tělovýchovy se v
článku kriticky vyjadřuje k této reakci a tvrdí, že neschválením novely zákona
zaniká možnost reálně prosadit ucelený a fungující systém profesní podpory a
stabilizace kariérní dráhy učitelů. Na novelu zákona byly navázány i finanční
prostředky. K této problematice se vyjadřují i autoři dvou následujících článků,
kteří byli zainteresováni na přípravě kariérního řádu: Václav Trojan
„Potřebujeme kariéru?“ a Jiří Nekuda „Několik poznámek ke kariérnímu řádu“.

Oba shodně uvádějí, že zamítnutím novely zákona o pedagogických
pracovnících se zamítlo i celkové zlepšení podmínek ve školách.
učitel ; kariérní systém pedagogických pracovníků ; kvalifikační úroveň ;
pracovní podmínky učitelů ; zákon ; schválení ; profesní dráha ; profesní
standardy učitelů ; pedagogická dovednost ; hodnocení učitele ; motivace ;
ministerstvo školství ; poslanecká sněmovna
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/463326
3.
Děti dnes nemají šanci chovat se přirozeně / Zdeňka Michalová; [Autor
interview] 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. 24, č. 7 (září) (2017), s.
8-10.
Rozhovor se speciální pedagožkou Zdeňkou Michalovou o zlobivých dětech.
Podle ní je zlobení jen obranou před přístupem rodičů, kteří dětem
nenaslouchají, nezamýšlí se nad nimi a jsou velmi sobečtí. Dítě je pak ve stresu
ze situace, které nerozumí a nedokáže se v ní zorientovat. Dále se hovoří o
agresivitě v předškolním věku, o hyperaktivitě a poruchách pozornosti, o rozdílu
mezi zlobením a poruchou ADHD a o tom, jak pracovat s takto postiženými
dětmi v mateřské škole. Kazuistika - případ o zvládnutí nezvladatelného
chlapce.
předškolní výchova ; předškolní dítě ; stres ; chování ; vztah rodiče-dítě ; rodiče
; ADHD ; hyperaktivita ; agresivita ; mateřská škola ; zlobení
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/463500
4.
Dobrovolnictví v českých knihovnách / Radmila Malá -- cze -- Obsahuje
bibliografické odkazy: 6
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou -- ISSN 0011-2321 -- Roč. 69, č. 9
(2017), s. 303-306.

Knihovny v ČR se mimo jiné zaměřují na podporu komunitních aktivit,
podporují sociální integraci na místní úrovni a zvyšují pocit sounáležitosti s
obcí. Cílem současného knihovnictví je budování komunitních knihoven
zaměřených na zapojení místních obyvatel. Zapojení dobrovolníků do práce
knihoven: oporou může být metodické doporučení vydané Ministerstvem
kultury v r. 2012. Dobrovolnictví v českých knihovnách se zatím rozvíjí velmi
pomalu, profesionální knihovny je využívají spíše výjimečně. Legislativní
úprava - dobrovolnická činnost a dobrovolnická služba. Přínosy a bariéry
dobrovolnictví v knihovnách.
veřejná knihovna ; služby ; společenské středisko ; činnost ; dobrovolná práce ;
legislativa ; společenství ; lokální společenství ; Česká republika ;
dobrovolnictví ; dobrovolník ; dobrovolnost
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/463751
5.
Ferdinand Tyrolský : mezi Prahou, Innsbruckem a Ambrasem / Václav
Bůžek -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Dějiny a současnost : kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 -- Roč.
39, č. 7 (2017), s. 10-13.
Osobnost arciknížete Ferdinanda Tyrolského, prostředního ze tří synů císaře
Ferdinanda I. a Anny Jagellonské. Své intelektuální a diplomatické schopnosti
využíval k jednání se stavovskými odpůrci Habsburků, nejprve jako místodržitel
v Království českém, později v Tyrolsku a Horních Rakousích, kde byl
zemským vládcem. Usiloval o upevnění katolické víry, do úřadů dosazoval pány
a rytíře, kteří podporovali mocenské zájmy Habsburků. Ferdinandův dvůr v
Innsbrucku, jeho rodinný život. Záliba v rytířských turnajích reflektujících
turecké nebezpečí pro střední Evropu. Pohřben v hrobce ve Stříbrné kapli
dvorského kostela v Innsbrucku. Toto číslo časopisu je věnováno převážně
osobě Ferdinanda Tyrolského.
dějepis ; dějiny novověku ; osobnost ; politika ; Ferdinand Tyrolský ; Ferdinand
Tyrolský ; země Koruny české ; šlechta ; turnaj ; Habsburkové
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/463365

6.
Fyzika kapalin ve spojení s problémy každodenního života / Renata
Holubová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10
In: Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a
středních školách -- ISSN 1210-1761 -- Roč. 26, č. 4 (září-říjen) (2017).
V příspěvku je ukázána aplikace fyziky v každodenním životě na několika
příkladech - problematice rozlití kávy u „coffee to go“, vzniku kávových
kroužků při vysychání kapek kávy a tzv. Marangoniho efekt, a změně výšky
vnímaného zvuku lžíce narážející na dno šálku při míchání nápoje s pěnou.
Diskutované problémy jsou vysvětleny pomocí poznatků, získaných žáky v
rámci výuky fyziky na střední škole.
fyzika ; život ; řešení úloh ; žák ; výuka ; vyučovací předmět ; obsah výuky ;
střední škola ; aplikované vědy ; každodenní život
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/463249
7.
Nová technika začíná nabízet unikátní řešení / Lenka Lhotská; [Fotografie]
Jan Šilpoch – cze
In: Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených -- ISSN 1213-8908 -Roč. 25, č. 9 (2017), s. 6-8.
Zamyšlení přední specialistky na robotiku Lenky Lhotské z ČVUT nad
možnostmi nových technologií při pomoci zdravotně postiženým. ČVUT v
Praze otevřelo nový ústav (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky),
který je budován jako národní vědecko-pedagogické pracoviště evropské
úrovně. Návrhy nových rozhodovacích a diagnostických systémů v medicíně
mohou postupně přinést lidem s nejrůznějšími chorobami a postižením nové
šance.
handicap ; postižený ; nové technologie ; robotika ; kybernetika ; výzkum ;
zdravotní postižení ; biomedicína ; kompenzační pomůcky
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/463913

8.
Pět nejlepších otázek, díky kterým lze mezi dětmi poznat leadera / Jan Voda
-- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4
In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč.
14, č. 9 (2017), s. 41-45.
Vzdělávání ve školách má odpovídat na rozvojové potřeby a potenciály každého
žáka. S tím souvisí i oblast tzv. leadershipu. K tomu, abychom poznali u dětí
vůdčí schopnosti (leadership ability), je důležité mít vhodné nástroje pro
screening a diagnostiku. Autor uvádí, jaké diagnostické nástroje se využívají v
zahraničí a podrobněji se zabývá tréninkovým programem americké organizace
KidLead, který byl využit na katedře primární pedagogiky PedF UK. Programy
LeadNow (pro děti ve věku 10-13 let) a LeadWell (14-18 let) představují
padesátihodinový výcvik, který se soustředí na rozvoj 16 položek, z nichž
polovinu představují charakterové vlastnosti a polovinu kompetence a
dovednosti.
dítě ; nadaný ; schopnost ; vůdcovství ; motivace ; způsobilost ; seberealizace ;
rozvoj osobnosti ; diagnostický test ; sebehodnocení ; výzkumný projekt ;
výchovný program ; výsledek výzkumu ; sociální dovednost ; psychické
vlastnosti ; KidLead ; LeadNow LeadWell ; leadership ; screening
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/463413
9.
Pojedeme Vltavu / Vít Hanáček – cze
In: Pohyb je život : časopis pro cvičitele a činovníky sportu pro všechny -- ISSN
1212-0669 -- Roč. 21, č. 3 (září) (2017), s. 2-15 přílohy.
Metodický návod, jak uskutečnit vodácký výlet a jak na něj účastníky připravit.
Vybavení pro vodní turistiku. Technika jízdy na kánoi (držení pádla, nácvik
sezení v kanoi na suchu), technika pádlování a kormidlování. Bezpečnost jízdy
na vodních tocích, prevence zranění při sjíždění řeky. Technika sjíždění jezů a
přenášení lodi. Doplněno slovníčkem vodáckých výrazů a užitečnými webovými
odkazy.

metodika ; vodní sporty ; turistika ; voda ; bezpečnost ; prevence ; nehoda ;
terminologie ; vodáctví ; kanoistika
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/463358
10.
Psychologie nezaměstnanosti a její význam pro profesionalizaci kariérního
poradenství / Božena Šmajsová Buchtová, Josef Šmajs -- cze -- Obsahuje
bibliografické odkazy
In: Lifelong learning = Celoživotní vzdělávání -- ISSN 1804-526X -- Roč. 6, č.
3 (2016), s. 140-158.
Ztráta práce jako traumatizující existenciální zážitek. Negativní následky
násilného vyřazení práce z osobního života člověka: ekonomické, sociální,
psychologické a zdravotní. Definice ztráty zaměstnání. Důsledky dlouhodobé
nezaměstnanosti a faktory ovlivňující její zvládání. Podstata, obsah a smysl
lidské práce. Problém trvalosti a flexibility práce. Náměty k praxi kariérního
poradenství v ČR v souvislosti s uvedenými problémy
.
nezaměstnanost ; dlouhodobá nezaměstnanost ; působení ; psychika ; zdraví ;
práce ; profesní poradenství
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/463784
11.
Romská literatura klícku nepotřebuje / Adéla Gálová – cze
In: Romano voďi = Romská duše -- ISSN 1214-8660 -- Roč. 2017, č. 6 (2017),
s. 18.
V současné době se romské literatuře mimo akademické kruhy nikdo soustavně
nevěnuje. Literární setkání se věnují autorskému psaní, tvorbě určitého autora
nebo se jedná o praktické semináře a workshopy. Zajímavé by byly debaty o
charakteru, specifikách a statusu literárních děl českých Romů. Autorka článku
informuje čtenáře o zajímavém tématu večera s názvem „Postava Roma v
(ne)romské literatuře“ pořádaného v rámci doprovodného programu Gavoro
festivalu Khamoro.

literatura ; Romové ; dílo ; seminář ; tvůrčí dílna ; Česká republika ; festival ;
specifika ; romská literatura
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/463117
12.
Sexting : máme se ho bát? / Mojmír Sedláček – cze
In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 23, č. 7-8 (červenec) (2017), s.
16-17.
Online komunikace a technologický rozvoj chatovacích aplikací a kamer
umožňuje rozvoj sextingu - sexuálně laděných textových zpráv, fotografií,
videa; může sem patřit i kyberšikana a dětská pornografie. Autor uvádí výsledky
různých studií, které proběhly mezi mladými uživateli internetu v letech 20102015. Bylo zjišťováno, kolik procent mladých lidí sexuálně explicitní obsah
posílá, jaké procento dospělých se na sextingu podílí, kolik mladistvých sexuální
obsah následně sdílí mezi svými kamarády. Jsou uvedeny i příklady
kyberšikany. Závěr je, že „se jedná o nový standard v sexuálním objevování
mladých lidí, se kterým se všichni budeme muset vypořádat“.
mládež ; sexuální chování ; internet ; informační technologie ; elektronická
pošta ; mobilní technologie ; kyberšikana ; psychologie osobnosti ; výzkum ;
sociální výzkum ; chování skupiny ; sexting ; on-line ; dětská pornografie ;
2010-2015
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/463588
13.
Temperament v raném dětství a jeho popis pomocí IBQR VSF / M.
Potměšil, P. Potměšilová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 13
In: Česko-slovenská pediatrie : časopis České a Slovenské pediatrické
společnosti -- ISSN 0069-2328 -- Roč. 72, č. 4 (srpen 2017), s. 240-244.
Temperament v raném dětství naznačuje vývoj tendencí v chování jedince. V
pojetí autorů textu temperament odráží způsob, kterým jednotlivec reaguje na
podněty přicházející z okolí. Autoři článku se zabývají dotazníkem IBQR, jako

jedním z diagnostických nástrojů, který je postaven na spolupráci s rodiči a je
určen k popisu temperamentu dítěte. Hlavním cílem bylo upravit existující
dotazník tak, aby byl použitelný v prostředí České republiky. Nejednalo se
pouze o překlad, ale o modifikaci v jednotlivých položkách, odpovídající
kulturním a jazykovým odlišnostem.
dítě ; rané dětství ; temperament ; emoce ; citový vývoj ; pedopsychologie ;
spolupráce ; rodičovská účast ; psychodiagnostika ; dotazník ; překlad ;
modifikace
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/463503
14.
Využitie metódy concept cartoons© na hodinách prírodovedy z pohľadu
učiteľov prvého stupňa ZŠ = The Potential for Using a Concept Cartoons©
Method in Science Lessons, as Evaluated by Primary Teachers / Michaela
Minárechová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Scientia in educatione -- ISSN 1804-7106 -- Roč. 8, č. 1 (2017), s. 18-31.
Představení a charakteristika metody concept cartoons©, která je založena na
práci s vizuálním zobrazením každodenních situací doplněným několika názory
fiktivních osob na danou situaci. Obrázky s komentáři slouží k navození
diskuse, konfliktu názorů a hledání správného vysvětlení daného jevu. Aplikace
metody do výuky přírodovědy na prvním stupni základní školy. Popis příručky k
používání metody, která vznikla v rámci disertační práce autorky článku.
Poznatky z rozhovoru se třemi učitelkami prvního stupně zjišťujícího jejich
názory na uvedenou metodu i příručku.
vyučovací metoda ; učební pomůcka ; výuka ; přírodovědný předmět ; první
stupeň ; základní škola ; diskuse ; konflikt ; názor ; argumentace
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/463623

15.
Žádná cesta, jak přivést žáky ke knížkám, není špatná / Pavlína Vočková –
cze
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 25, č. 29 (2017), s. 7.
Do koncepce Střední školy Náhorní v Praze patří podpora vztahu k psanému i
mluvenému slovu. Cílem je, aby se jejich absolventi orientovali v tom, co čtou,
a zároveň dokázali slovně vyjádřit své myšlenky. Pro obor knihkupec,
nakladatelská činnost a informační služby byl proto zaveden povinný předmět
tvůrčí psaní. Škola také začala spolupracovat s partnery z Chorvatska, Slovenska
a Itálie na příručce pro učitele žáků se slabým vztahem ke čtenářství, která je
určena pro použití v hodinách anglického jazyka.
kniha ; čtenářství ; porozumění textu ; práce s textem ; čtení ; jazyková výuka ;
angličtina ; čeština ; střední škola ; žák ; psaní ; písemný projev ; sloh ; tvůrčí
psaní ; ústní projev ; příručka ; povinný předmět
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