
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti na 5. mezioborovém sympoziu  

 

Učitelé na cestách v 18. až 20. století.  

Ku poctě Josefa Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu 

 

Sympozium pořádají ve dnech 25. – 27. dubna 2017 Památník národního písemnictví, 

Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Západočeské muzeum 

v Plzni a Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogická 

Technické univerzity v Liberci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

 

Dnes již tradiční sympozium k dějinám vzdělanosti a vzdělávání je především výzvou 

k mezioborovým přesahům, vítány jsou příspěvky nejen historické, ale také muzikologické, 

literárně vědné či oborově didaktické. Cílem sympozia je nejen poukázat na propojení 

historických událostí a jejich geografické konkretizace, ale také upozornit na osobnosti 

vzdělavatelů, kteří přinášeli svými cestami za hranice města, země, regionu či kontinentu 

nová poznání. Současně chceme akcentovat téma životních cest, jako jsou profesní růst či 

stěhování kvůli zaměstnání. Oborově didaktické otázky se zaměří na možnosti, jak 

podporovat zájem žáků a studentů o ochranu místního i světového kulturního dědictví, stejně 

jako pochopení historických, přírodních či sociálních specifik konkrétních regionů. 

 

Předpokládáme, že příspěvky na symposiu se dotknou následujících okruhů: 

 

1. Dějepis v prostoru a prostor v dějinách, nejen ve výuce základních a středních škol 

vč. snah o konkretizace představy o prostoru prostřednictvím školního filmu, 

zeměpisných didaktických obrazů, map, školních projektů či výletů a exkurzí. 

Neopomenutelnými jsou vztahy mezi dalšími předměty, na prvním místě se 

zeměpisem, ale i cizími jazyky, biologií atd. Zajímavou výzvou je i přítomnost 

transregionálního a transnacionálního kurikula v osnovách škol a v učebnicích doby 

Rakouska, Rakousko-Uherska či Československa. 

 

2. Učitelé na cestách za poznáním Nejen životopisně zaměřené příspěvky na učitele 

všech typů škol jako cestovatelů, popularizátorů cestování a vzdělavatelů. Angažmá 

učitelů v rozvoji domácí i zahraniční turistiky. Jistě důležitým tématem jsou cestopisy, 

cestovní deníky, průvodce. Uvažovat je nutné o vlivu zeměpisného poznání na obsahy 

vzdělávání. 

 

3. Profesní geografie zabývající se profesní fluktuací a peregrinací (např. čeští kantoři 

v 18. století, učitelé specializovaných oborů) i otázkou sebevzdělávání učitelů v době 

dovolených; rovněž také kariérním postupem učitelů a středoškolských profesorů v 

historickém a národním srovnání, možnosti a meze profesního rozvoje. 



V případě zájmu o vystoupení, zašlete, prosím, název svého příspěvku se stručnou 

anotací (cca 150 slov) do 31. prosince 2016 na e-mailovou adresu 

ucitelcestovatel@gmail.com. O přijetí příspěvku budete vyrozuměni do konce ledna 2017.  

 

Za spoluorganizátory doc. PhDr. Jiří Hnilica, PhD. (KDDD PedF UK) a 

Mgr. Magdaléna Šustová (NPMK JAK) 

 

 

mailto:ucitelcestovatel@gmail.com

