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Obecně o manuálu 
Tento materiál popisuje postup registrace autora a vložení článku. Manuál by Vám měl pomoci při 

autorské práci.  

Velice si vážíme vzájemné spolupráce a věříme, že i s pomocí tohoto manuálu bude systém modulu 

Články fungovat co nejefektivněji. 

Vkládané příspěvky v modulu Články by měly být vytvořeny tak, aby u žáků podporovaly a rozvíjely: 

 Tvořivost – žáci mají příležitost objevovat vlastní řešení předkládaných problémů, objevovat 
vlastní odpovědi na otázky a zdůvodnění nových informací, objevují nejen správná, ale také 
původní řešení či postupy a pohledy. 

 Aktivní zapojení – žáci se aktivně účastní na získávání poznatků, dovedností a postojů, jejich 
činnost je zřetelně pozorovatelná, ať už se projevuje chováním a konáním nebo alespoň větším 
objemem řeči žáka; těžiště je v činnostech žáka, žáci jsou učiteli partnerem na cestě za svým 
poznáním, přebírají odpovědnost za své učení. 

 Spolupráci – žáci mají možnost pracovat ve skupinách a dosahovat výsledků společnou prací. 

 Řešení praktických problémů z běžného života – žáci se ve výuce setkávají s takovými 
aktivitami (samostatnými i skupinovými), které vyžadují smysluplné propojení informací z 
různých vyučovacích předmětů a dalších informačních zdrojů, propojují si nové informace s 
modelovými příklady z praxe, s nimiž se mohou reálně ve své současné situaci setkat. 

 Individualizaci vzdělávání – žáci (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci 
nadaní, z odlišného sociokulturního prostředí nebo sociálně znevýhodněného prostředí) mají 
možnost realizovat své vlastní potřeby a pracovat na svém individuálním rozvoji; mají možnost 
se individuálně projevit v činnostech, které učitel navozuje, a mohou rozvíjet své vlastní zájmy 
a předpoklady. 

 
Učitelé by měli v příspěvcích zohledňovat především tyto požadavky na plánování a realizaci výuky: 

 Motivace k učení – učitel nabízí žákům takové činnosti, v nichž si žáci uvědomují souvislosti a 
mohou nové informace zapojit do struktury svých dosavadních znalostí a dovedností; učitel 
zařazuje takové činnosti, které oslovují přirozenou zvídavost žáků a jejich potřebu objevovat. 

 Cílenost výuky – učitel plánuje pro každou výukovou lekci cíle, a to tak, aby byly reálné a 
zhodnotitelné, pro žáky motivující; aktivity ve výuce jsou promyšleny tak, aby odpovídaly 
stanoveným cílům a vedly k jejich naplnění. 

 Hodnocení a sebehodnocení žáků – učitel pracuje s různými formami hodnocení a 
sebehodnocení žáků, které odpovídají zvoleným cílům činností; kritéria hodnocení napomáhají 
žákům sledovat jejich vlastní pokrok a zlepšovat se; do výuky učitel zařazuje také reflexi 
zvládnutí obsahu a reflexi procesu učení žáka. 

 Učení v souvislostech – učitel nabízí žákům takové činnosti, v nichž smysluplně propojují 
znalosti v rámci jednoho předmětu i předmětů dalších a dávají si nové znalosti a dovednosti 
do souvislostí. 
 

Všechny příspěvky by měly být smysluplně provázané s příslušným rámcovým vzdělávacím 
programem. 
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Metodický portál RVP.CZ garantuje obsahovou a didaktickou správnost materiálů publikovaných v 

modulech DUM, Články, Odkazy. U některých dříve publikovaných materiálů doporučujeme 

uživatelům zkontrolovat jejich aktuálnost. 

Manuál pro autory 
Prvním krokem, jak se stát autorem, popřípadě recenzentem článků, je zaregistrovat se na 

http://clanky.rvp.cz/, a to v oddílu Pro autory či kliknout pravé horní pole Registrace. 

 

 

http://clanky.rvp.cz/
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Pro úspěšnou registraci je nutné vyplnit příslušné údaje. Přihlašovací jméno je Vaše e-mailová adresa.  
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Vložení článku 

Autor je povinen před samotnou publikací seznámit se s Informacemi pro autory článků  
(http://autori.rvp.cz/informace-pro-jednotlive-moduly/clanky) a znát obsah jednotlivých příruček 
(Průvodce editačním prostředím modulu Články / Mám dotaz / Manuál pro autory – Články / Články – 
obsahové požadavky / Otevřené galerie / Kontakty pro modul Články / Desatero). 

Článek může po přihlášení vložit každý registrovaný autor v modulu Články prostřednictvím 

Administrace (druhá lišta shora vpravo).  

http://autori.rvp.cz/informace-pro-jednotlive-moduly/clanky
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V administračním rozhraní v Profilu uživatele si zkontrolujte identifikační údaje uživatele a potvrďte 

Stát se autorem. 

 

Obrázek 1 – Moje příspěvky v Administraci modulu Články 

Administrační prostředí pro autory 

Vložit nový příspěvek – Prvním krokem při vkládání nového příspěvku je v několika krocích vyplnit 

formulář. Po jeho odeslání systém v databázi vytvoří nový učební materiál, přidělí mu jednoznačný 

identifikátor, pod kterým bude později dostupný veřejnosti. V prvním kroku je nutné zadat zařazení do 

sekce, kategorii a název materiálu, další údaje je možné vyplňovat v libovolném pořadí. Autor vše 

potvrzuje tlačítkem Vložit příspěvek. 

Doporučujeme prostudovat příslušné kategorie, protože autor může během tvorby článku měnit 
z prvního kroku pouze název článku.  
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Po odeslání k publikaci nebo publikování (po kliknutí na tlačítko Předat ke schválení), už nemůžete 
měnit žádné údaje ani obsah článku, tento krok může pouze koordinátor modulu Články. 

Rozpracované materiály – V přehledné tabulce se zobrazují materiály, které má autor rozpracovány. 
U těchto materiálů může autor libovolně měnit jejich název a obsah (kliknutím na název článku), článek 

smazat (ikonou ). Náhled popisu článku (tzv. rodný list) v podobě, jak je v systému aktuálně zadán 
(včetně možnosti náhledu, jak v danou chvíli vypadá článek na webu), si můžete zobrazit kliknutím na 

lupu (ikona ). Je-li u Vámi zvoleného článku vše vyplněno, je možné materiál odeslat k publikaci.
            
         

Materiály čekající na schválení – V tabulce se zobrazují materiály, které nebyly dosud publikovány 

(materiály, které se nacházejí u koordinátora nebo recenzenta na posouzení). 

Recenzované – V tabulce se zobrazují materiály, které nebyly dosud publikovány (materiály, které se 

nacházejí u recenzenta na posouzení). 

Čekající na korekturu – V tabulce se zobrazují materiály, které nebyly dosud publikovány (materiály, 

které se nacházejí u korektora). 

K přepracování – V tabulce se zobrazují materiály, které koordinátor nebo recenzent ohodnotil jako 

zajímavé, ale vyžadující úpravu či doplnění. V přehledném formuláři najdete komentáře, na které je 

třeba v článku reagovat. 

Po opravě opět odesíláte pomocí tlačítka Předat ke schválení. 

Publikované – V tabulce se zobrazují publikované články. 

Zamítnuté – V tabulce se zobrazují články, jejichž publikace byla zamítnuta. Pokud s tímto výsledkem 

jako autor nesouhlasíte, máte možnost kontaktovat koordinátora učebních materiálů. 

 

 

Jak vložit článek 

Při vkládání či úpravě článku, se autor řídí informaci uvedenými v administraci ve zvýrazněném poli. 

1. Administrace 

Po přihlášení do administrace jsi automaticky v poli pro vložení nového článku. 

2. Vložit nový materiál 

Vyplňte formulář – vyberte ze seznamu vhodnou sekci vzdělávání a kategorii článku (pokud nemáte 

jistotu, o jakou kategorii se ve Vašem případě jedná, zobrazte si nápovědu, viz otazník), zadejte název 

článku a potvrďte tlačítkem Vložit příspěvek. 
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Typy článků 

Autor článků na Metodickém portálu RVP.CZ má možnost tvořit v těchto kategoriích: 

 informativní články  

 praktické články  

 teoretické články  

Informativní článek by měl být textem kratšího rozsahu (cca 1–2 normostrany), který podává zprávu o 

událostech ve školství českém nebo zahraničním. Může referovat o změnách ve školských soustavách, 

kurikulu či v legislativních dokumentech. Lze psát i o zapojení jednotlivců či škol do různých 

vzdělávacích projektů, vždy však mějme na paměti, že by se nemělo jednat o „pouhé zpravodajství“ či 

„inzerci pro pedagogy“. I informativní článek by měl čtenářům Metodického portálu RVP.CZ přinášet 

metodické podněty, nějakou další pedagogicky využitelnou podporu. Poslední dobou již 

nepublikujeme takové příspěvky, které mají časově omezený charakter, jde nám o to, aby informativní 

články už nebyly pouze aktualitami, ale příspěvky, jejichž hodnota bude relativně stálá. Za tento typ 

příspěvků nevyplácíme honoráře. 

Praktický článek přímo popisuje výukové aktivity. Klíčovou vlastností všech praktických článků je jejich 
propojení se strukturou rámcových vzdělávacích programů. Ideálním praktickým článkem není návod 
jak učit, ale inspirace k odlišnému přístupu k hodinám. Články by měly podporovat aktivitu žáků, 
nabízet souvislosti, klást otázky a vést k dalším činnostem. 

Pro inspiraci doporučujeme podívat se na již publikované články. Konkrétní příklady vám pomohou 
blíže porozumět následujícím instrukcím a systematickému roztřídění článků do vytvořených sekcí. 

Praktické články: 

 jsou určeny učitelům i ředitelům, nikoli žákům, 
 jsou obsahově a terminologicky v souladu s RVP, 
 jsou zařaditelné ke struktuře rámcových vzdělávacích programů, tzn. ke klíčovým 

kompetencím, očekávaným výstupům, průřezovým tématům aj., 
 jsou autorem odzkoušeny v praxi. 

Podtypy praktických článků: 

Z důvodu přehlednosti jsme praktické články rozčlenili do následujících podtypů: 

Inspirace – jednoduchý námět do výuky bez dalšího členění. 

Zkušenost – obsahuje konkrétní příklad s definovaným cílem učebních jednotek s vlastním 
zhodnocením (autoevaluace, reflexe). 
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Teoretický článek (odborný článek) zobecňuje fakta, a vytváří tak kvalitní základnu pro praxi. 
Teoretické články obvykle pracují s informacemi z různých zdrojů. Teoretický článek může obsahovat 
předpoklad, analýzu, diskusi, argumentaci a z nich plynoucí závěry. 

Vytvoření teoretického článku vyžaduje určité znalosti a pedagogickou zkušenost. Ideálním 
teoretickým článkem je inspirativní a motivující text, podporující tvořivé přístupy a řešení. Text, který 
propojuje pedagogickou teorii s praxí, klade neobvyklé otázky a hledá inovativní odpovědi. 

Pro inspiraci doporučujeme podívat se na již publikované články. 

Teoretické články: 

 Respektují obecná pravidla tvorby odborného textu. 
 Jsou určeny především pedagogům, ale zpravidla mají přesah i mimo prostředí škol. 
 Souvisí s aktuálními tématy vzdělávání, především s otázkami školské reformy. 
 Mají garantovaný obsah, zaručený redakčním systémem a recenzenty. 

 

 

Obrázek 2 – Vložení nového příspěvku 
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Materiály, které vznikly v rámci jiných projektů podporovaných ESF, označí autor při vytvoření 
článku). 

3. Vyplnit všechny povinné složky 

 

 Článek praktický 

 

Článek teoretický a informativní 

Název 

 Název materiálu je vyplněn automaticky.  

 Jazyk doplňte podle toho, v jakém jazyce je váš materiál. Nepovinné. 

 Anotace je stručný popis vašeho materiálu. Ve dvou třech větách byste měli napsat to 

podstatné, co by se měl při úvodním seznámení dozvědět případný uživatel vašeho materiálu. 

Anotace ke každému materiálu jsou formulovány ve větách (velké první písmeno, na konci 

tečka) tak, aby se v nich důležitá (popisná) slova objevila v prvním pádě jednotného čísla. Např. 

„Pracovní list pro žáka pracující s pojmy násobek, dělitel a násobitel.“  

 Spoluautoři – vyberte ze seznamu registrovaných autorů nebo doplňte do příslušných polí. 

Nepovinné. 

 Klíčová slova charakterizují příslušný učební materiál a lze pak podle nich materiály 

vyhledávat. Klíčová slova je nutné psát malými písmeny a uvádět v prvním pádě jednotného 

čísla nebo v infinitivu (zejména pro učitele jazyků). Napište tedy prosím u každého materiálu 

přibližně pět slov, která co nejvíce vystihují jeho obsahovou i didaktickou podstatu. Na každém 

řádku může být zapsáno jen jedno slovo, proto pište každé slovo na nový řádek. Jsou to slova, 

která charakterizují příslušný učební materiál a podle kterých je možné vyhledávat.  
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Text článku 

 

Vložení textu článku 

Při vkládání textu článku se dostanete do editačního prostředí. Text si můžete libovolně upravovat 

výběrem správné ikonky. U každé ikonky jsou vysvětlivky, jak ji správně použít. 

 

U praktických článků je požadováno vyplnění dalších údajů vázaných na RVP odpovídajícího typu 

vzdělávání – klíčové kompetence, očekávané výstupy a/nebo průřezová témata. Tyto údaje vždy 

vybíráme z předvoleb. Vybrat můžeme až tři položky od každého povinného údaje. 
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Vložení obrázku 

Pro vkládání obrázků prosím využijte tuto funkci. 

 

 

 

Charakteristika článku 
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Doplňující údaje u praktického článku 1 
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Doplňující údaje u praktického článku 2 

 

Obrázek 3 - Kontrola všech vyplněných částí 
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Co se děje, když je článek odeslán k publikaci 

Každý příspěvek prochází kontrolou u koordinátora modulu Články a následně přidělen příslušnému 

recenzentovi, který jej posoudí podle předepsaných parametrů. Mohou nastat tři situace: 

 Materiál, který ve všech parametrech vyhoví požadavkům Metodického portálu RVP.CZ, je 

odeslán  k jazykové korektuře a editaci, poté k hlavnímu koordinátorovi modulu Články 

k závěrečnému zařazení do kategorií modulu Články, kontrole uvedených zdrojů, následně je 

publikován.  

 V případě, že materiál v některých parametrech nevyhovuje požadavkům, je autor vyzván k 

úpravě problematických částí. Připomínky koordinátora nebo recenzenta a materiál k úpravě 

autor nalezne ve svém Administračním rozhraní. Upravený materiál autor znovu uloží a odešle 

k publikaci. Každý materiál je možné odeslat do systému maximálně třikrát. Pokud není 

publikován ani napotřetí, je automaticky zamítnut.  

 Materiál ve většině parametrů nevyhovuje požadavkům úložiště. Koordinátor jeho publikaci 

zamítne.  

Autor je o všech krocích průběžně informován e-mailem. 

 

 

Kontakt 
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na redaktorku Metodického portálu RVP.CZ   

Mgr. Kláru Hránkovou (klara.hrankova@npicr.cz), Národní pedagogický institut, Weilova 1271/6,  

102 00, Praha 10 – Hostivař. 

 


