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Praha, 26. 5. 2021 
 

Vážení a milí, 
 
dovolte, abychom vás oslovili ve věci plánu vzniku vzdělávacího minicentra Didaktikon, 
situováno bude v Kampusu Hybernská (KH). Podobně jako v případě ostatních aktivit v KH i 
tato využívá partnerskou smlouvu mezi hl. m. Praha (HMP) a naší almou mater a poskytuje 
tak do jisté míry zajištění plynoucí z univerzitního projektu Hyb4City, který garantuje CPPT 
UK. Didaktikon vznikl ideově ve spolupráci MFF UK, FF UK, PřF UK a CPPT UK, přičemž do 
příprav se zapojují kolegové nejen z oborových didaktik, ale také z nedidaktických oborů. 

V návaznosti na možné zahájení stavebních prací (financovaných HMP) byla 
připravena (zkušební) výzva soutěže na realizaci pilotní části interaktivní popularizační 
vědecké expozice. Její dlouhodobý cíl je definován především mezioborovostí. Přiložené 
vyhlášení soutěže tuto skutečnost reflektuje a podporuje. Snad po přečtení zjistíte, že jde o 
unikátní příležitost k zahájení či rozvinutí opravdu skutečné mezifakultní spolupráce nad 
konkrétním jasně definovaným projektem, byť zatím spíše drobnějšího rozsahu. 

Zároveň jsme si vědomi, že finanční dotace vyčleněná pro pilotní ročník je 
relativně nízká. Vzhledem ke stavu realizace projektu jako takového a předpokládanému 
prostoru, který bude Didaktikon v prvních fázích využívat, neusilujeme zcela záměrně o 
velké či komplikované exponáty, které lze nalézt v science centrech. Soutěž hledá především 
nové, vtipné a zajímavé náměty a nápady a usiluje o ustavení mezifakultních spoluprací, jež 
se mohou rozvíjet také v následujících letech. Na prvních, třeba skromnějších, exponátech 
pak bude v dalších ročnících možné zakládat rozvoj celé expozice. Reálně předpokládáme, 
že později budou další projekty podpořeny vyššími částkami.  

Pilotní výzva/soutěž Didaktikon  



Přílohou tohoto dopisu je podrobné zadání pilotního ročníku soutěže. Ačkoli může 
na pohled působit poněkud komplikovaně, vyplnění konkrétní přihlášky je administrativně 
relativně snadné a svým rozsahem nepřekračuje dvě, resp. tři strany A4. Dovolujeme si 
zdůraznit fakt, že jednotlivé přihlášky je možné podávat jen do 27. června 2021.  

 
Vážení a milí, závěrem mi dovolte připomenout, že hlavním účelem vznikající 

expozice je inovativními didaktickými přístupy zprostředkovávat poznání žákům středních 
a základních škol, občanům města Prahy a také široké veřejnosti. Díky tomu je zároveň 
možné prezentovat široký záběr odborných a znalostních domén přirozeně rozvíjených 
Univerzitou Karlovou. 

Věřím, že uznáte užitečnost předložené soutěže pro jednotlivé fakulty a potažmo 
celou Univerzitu Karlovu a cíleně rozšíříte přiloženou výzvu mezi svými spolupracovníky, 
studenty či motivovanými týmy. Prostě to pojďme zkusit :-). 
 

Za realizační tým se srdečným pozdravem 
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Přílohy 
Plánek prostorového řešení minicentra Didaktikon  
Podrobné zadání soutěže 
Elektronicky přímo dostupné na odkazu: http://bit.ly/DIDAKTIKON 
 
 


