
USNESENÍ Z CELOSTÁTNÍ KONFERENCE 

MODERNÍ TRENDY V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ FYZIKY 8 

V Kašperských Horách dne 23. dubna 2017 

Plénum celostátní konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8 
věnované fyzikálnímu a informatickému vzdělávání ve všech typech škol 
konané ve dnech 21. až 23. dubna 2017 v hotelu Šumava nedaleko 
Kašperských Hor se dohodlo na následujících bodech: 

1. Z dostupných údajů vyplývá, že počty aprobovaných učitelů fyziky, 
zejména na základních školách, jsou výrazně nedostatečné 
a s ohledem na věkovou strukturu učitelů fyziky budou nadále klesat. 

2. Účastníci se proto shodli na nutnosti pokračovat v jednáních s MŠMT 
s cílem zmapovat celostátně počty, aprobovanost a věk učitelů fyziky. 
Jednáním účastníci pověřují Fyzikální pedagogickou společnost 
(FPS). 

3. Účastníci se shodli na tom, že údaje o učitelích fyziky lze získat 
podobným způsobem (telefonováním ředitelům škol), jak bylo zjištěno 
v roce 2017 v Plzeňském a Karlovarském kraji v rámci projektu 
Didaktika A, považují však za nezbytné, aby takovou statistiku 
provedlo MŠMT. 

4. Účastníci se zabývali konkrétními příklady dobré praxe výuky fyziky 
za podpory ICT.  

5. Účastníci se shodli na potřebnosti vytvořit seznam doporučených 
časopisů vhodných k publikování v didaktice fyziky. 

6. Účastníci se shodli, že je žádoucí přesněji vymezit pojem didaktika 
fyziky a její obsah jako vědecké disciplíny. Účastníci doporučují, aby 
tak bylo učiněno v gesci FPS. 

7. Účastníci považují za nezbytné, aby se fakulty vzdělávající učitele 
fyziky a sdružení zabývající se výukou fyziky zaměřily nejenom na 
pregraduální přípravu učitelů fyziky, ale i na podporu výuky 
stávajících neaprobovaných učitelů fyziky.  

8. Pro zlepšení současného nedostatečného stavu znalostí žáků 
z fyziky na všech stupních vzdělávání se účastníci shodli na potřebě 
vytvořit didakticky ověřené metodické návody pro učitele včetně 
informace, v jakém ročníku a předmětu je lze využít. Jako místo 
uložení se doporučuje rubrika Metodické návody na webových 
stránkách FPS.  

9. Účastníci konstatovali, že by bylo žádoucí, aby při habilitačních 
a jmenovacích řízeních v oboru didaktiky fyziky byla respektována 
specifika tohoto oboru. 

10. Nejpozději v roce 2019 uspořádáme další celostátní konferenci 
o fyzikálním vzdělávání a na ní bude zhodnoceno, do jaké míry byly 
realizovány body tohoto usnesení. Do programu konference by měly 
být zařazeny panelové diskuze. Na tuto konferenci budou pozváni 
zástupci ze zodpovědných míst (MŠMT, NIDV, NÚV). 

účastníci konference   


