Česká pedagogická společnost
SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ
Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011
Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické
fakultě Univerzitě Karlovy, a to jako součást programu 18. výroční konference ČPdS s názvem
Místo vzdělání v současné společnosti: Paradigmata – ideje – realizace. Účastníky sjezdu přivítal
a jednání vedl předseda ČPdS PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Po zahájení sjezdu proběhla volba komisí pro volbu nového výboru, do kterých byli navrženi a
zvoleni tito členové Společnosti:
Mandátová komise: Mgr. Hana Bažantová, Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Volební komise: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., Mgr. Petr Sýkora, Ph.D.
Návrhová komise: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D., PhDr. Pavel Opatrný
Dalším bodem programu byla zpráva předsedy o činnosti České pedagogické společnosti
v letech 2009-2011, která konstatovala:
1. Činnost ČPdS probíhala v osmi pobočkách (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín, České Budějovice, Liberec, Hradec Králové).
2. Počet členů prokazuje vzrůstající tendenci – ke dni sjezdu měla ČPdS 293 registrovaných
členů.
3. Z hlavních výstupů společnosti s národním, popř. mezinárodním dosahem:
- vydávání časopisu Pedagogická orientace (zpráva o činnosti redakce součástí usnesení)
- příprava celostátních konferencí s mezinárodní účastí
Etika ve vědách o výchově (Olomouc, Pedagogická fakulta UP 10., 11. 2010)
Místo vzdělávání v současné společnosti (Praha, Pedagogická fakulta UK 16., 17. 2. 2011)
4. Prezentace ČPdS na výstavě u příležitosti 20. výročí činnosti Rady vědeckých společností ve
dnech 27. 10. – 12. 11. 2010. Výroba posteru společnosti odrážejícího činnost a poslaní ČPdS.
5. Společnost je členem World Council of Comparative Education Societies (Světové rady společností srovnávací pedagogiky), zastoupená prof. PhDr. Eliškou Walterovou, CSc., vedoucí
sekce Srovnávací pedagogiky při ČPdS.
6. Hlavní výbor ČPdS pracoval v období 2009 – 2011 ve složení:
Doc. Ing. Petr Byčkovský, CSc. – předseda (2009)
PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. – předseda (2009-2011)
PhDr. Helena Marinková, Ph.D. – místopředsedkyně
PaedDr. Jan Šťáva, CSc. – hospodář
Doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. MEd. – vedoucí redaktor Pedagogické orientace
PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. – tajemnice
PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Doc. PhDr. Marcela Musilová, Ph.D.
Doc. PhDr. Vladimír Spousta
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Členové hlavního výboru – předsedové poboček: PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. (Brno), doc. Ing.
Petr Byčkovský, CSc., PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (Praha), Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.
(Ostrava), Doc. PhDr. Drahomíra Holoušová CSc., PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
(Olomouc), PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. (Hradec Králové), PhDr. Jitka Novotová, Ph.D., Mgr.
Oto Dymokurský (Liberec), Mgr. Radek Cvach, Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D. (České Budějovice), PhDr. Pavel Opatrný (Zlín)

Bylo konstatováno, že v uplynulém volebním období došlo v několika pobočkách ke změnám na postu předsedy pobočky, z toho důvodu bylo nutné jasněji vymezit fungování poboček ve
Stanovách, které prošly celkovou inovací. V návaznosti na zprávu předsedy ČPdS přednesli své
zprávy také aktuální předsedové poboček, popř. jimi pověřený člen pobočky.
V zastoupení hospodáře PaedDr. Jana Šťávy, CSc. přednesla tajemnice Společnosti PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. zprávu o hospodaření ČPdS za roky 2009 a 2010, kterou schválila
revizní komise. V jejím doporučení bylo vést hospodaření Společnosti v plusových hodnotách
s ohledem na mírný schodek v roce 2010 způsobený neočekávanými náklady tisku časopisu
s plenárními vystoupeními z olomoucké konference.
V zastoupení vedoucího redaktora časopisu Pedagogické orientace Doc. PhDr. Tomáše
Janíka, Ph.D. MEd. přednesl předseda Společnosti zprávu o činnosti redakce časopisu za uplynulé čtyřleté funkční období. Bylo konstatováno, že časopis se v průběhu let 2007-2010 stabilizoval, byly vytvořeny webové stránky, zavedeno anonymní recenzní řízení, zvýšila se kvalita rukopisů, což vyvolalo příznivé odezvy ze strany čtenářů. Na druhou stranu, v průběhu let kontinuálně narůstal počet rukopisů, které byly redakčně odbavovány. V souvislosti s tím výrazně narostlo
vytížení výkonné redakce, členů redakční rady i externích recenzentů. Pro období 2011-2014 byl
do čela redakce zvolen stávající vedoucí redaktor doc. Janík; současně byla částečně rekonstruována redakční rada tak, aby v ní bylo vyváženější zastoupení pracovišť zabývajících se pedagogikou v ČR. V čele redakční rady v novém funkčním období stojí doc. T. Janík.
Časopis nadále usiluje o zařazení do mezinárodních databází a rád by udržel odbornou náročnost a současně čtenářskou atraktivnost textů v něm publikovaných. Pedagogická orientace
jako odborný časopis a zpravodaj ČPdS uvítá příspěvky (studie, zprávy, recenze) od členské základny ČPdS – jako žádoucí by se jevily mj. zprávy o dění v pobočkách ČPdS.
Podrobnější informace lze získat na webových stránkách: www.ped.muni.cz/pedor
Stěžejní částí jednání sjezdu Společnosti bylo schválení úprav stanov ČPdS, a to v těchto
bodech:
III. Členství
3. Doplnění věty: … také řádný člen, který se významně zasloužil o rozvoj České pedagogické
společnosti. Návrhy na čestné členství může podávat každý člen Společnosti, návrhy schvaluje hlavní výbor Společnosti
IV. Práva a povinnosti členů Společnosti
1. K právům členů patří zejména:
f) Úprava bodu: Dostávat 4x za rok časopis Pedagogická orientace a přednostně získávat publikace vydané Společností
2. K povinnostem členů patří zejména:
c) Doplnění věty: … Nemá-li řádný člen zaplaceny příspěvky do konce října za příslušný rok, je
mu pozastaveno zasílání časopisu Pedagogická orientace.
V. Organizační struktura Společnosti
1. Doplnění věty: Specifickou součástí ČPdS je redakční rada časopisu Pedagogická orientace.
2. Pobočky:
b) Doplnění věty: … Pobočka zaniká, pokud počet členů pobočky klesne pod 5.
d) Úprava bodu: Orgány pobočky jsou plenární schůze pobočky a výbor pobočky. Volba výboru
pobočky probíhá hlasováním (je možná i elektronická forma hlasování). Doporučený počet
členů výboru je 3 až 5 podle velikosti pobočky. Nový výbor pobočky si ze svého středu zvolí
předsedu a místopředsedu pobočky.
e) Doplnění věty: … Průběžně informuje hlavní výbor o činnosti pobočky. Připravuje zprávu o
činnosti pobočky za uplynulý rok a plán pobočky na příští rok.
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f) Nový bod: Pokud nemůže předseda z jakéhokoliv důvodu vykonávat svou funkci, přebírá výkon
jeho funkce místopředseda, a to až do zvolení nového předsedy pobočky. Volbou na plenární
schůzi je doplněn člen výboru. Poté si výbor zvolí ze svého středu předsedu pobočky.
g) Úprava bodu: K zajištění činnosti poboček slouží určená finanční částka z členských příspěvků. Výši částky na každý rok stanovuje hlavní výbor Společnosti.
Vytvoření nového bodu 4:
4. Redakční rada časopisu Pedagogická orientace
a. Předsedu redakční rady schvaluje a odvolává Hlavní výbor Společnosti.
b. Předseda redakční rady sestavuje redakční radu; konstituuje orgány jí podřízené (např. výkonnou redakci či technickou redakci) a vymezuje role redaktorů v rámci redakční rady (např.
výkonný redaktor, redaktor pro určitou rubriku, technický redaktor).
c. Redakční rada je schvalována Hlavním výborem Společnosti.
d. Funkční období redakční rady, tj. jejího předsedy a členů, je čtyřleté.
e. Předseda redakční rady je členem Hlavního výboru Společnosti.
f. Předseda Společnosti je členem redakční rady.
g. Vydávání časopisu musí být v souladu se Stanovami Společnosti.
VI. Orgány společnosti
5. Hlavní výbor Společnosti
b) Nové znění: Členy hlavního výboru jsou předsedové regionálních poboček Společnosti, předseda redakční rady Pedagogické orientace a sedm sjezdem volených členů. Volení členové
jsou zvoleni tajným hlasováním, které může být provedeno i korespondenčně na základě rozhodnutí hlavního výboru v době přípravy sjezdu. Platné jsou hlasovací lístky označené originálem razítka Společnosti a podpisem předsedy Společnosti.
c) Nové znění: Na svém prvním zasedání po sjezdu zvolí hlavní výbor ze svého středu předsednictvo (předseda, místopředseda, tajemník, hospodář); v případě sudého počtu hlasů má předseda
Společnosti 2 hlasy.
d) Úprava znění: schvalovat a odvolávat předsedu redakční rady Pedagogické orientace a schvalovat složení redakční rady.
Nový bod: schvalovat návrhy na čestné členství ve Společnosti.
Zrušení bodu: kooptovat další aktivní členy podle aktuální potřeby.
e) Doplnění věty: Na svém prvním jednání po Sjezdu zvolí předsedu Společnosti. První jednání
nového výboru svolává a do zvolení nového předsedy Společnosti řídí dosavadní předseda.
g) Úprava znění: Předseda Společnosti je zároveň členem redakční rady Pedagogické orientace.
Dalším bodem programu bylo představení a schválení nových čestných členů ČPdS, kterými se v souladu se stanovami stali členové České pedagogické společnosti, kteří se významně
zasloužili o rozvoj Společnosti, a to jmenovitě:
PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
doc. PhDr. Drahomíra Holoušová, CSc.
doc. PhDr. Radomír Choděra, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Krejčí, CSc.
doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
V bodu různé seznámila prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.účastníky sjezdu se zprávou o
činnosti sekce Srovnávací pedagogiky; PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. seznámila plénum
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s konceptem založení sekce Celoživotního vzdělávání, který bude v případě dostatečného počtu
zájemců z členské základny předložen ke schválení novému výboru ČPdS.
V závěru byli účastníci sjezdu seznámeni s výsledky voleb volených členů hlavního výboru ČPdS. Členy hlavního výboru se na základě hlasování členské základny stali:
PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. 50 hlasů
PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. 42 hlasy
doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc. 40 hlasů
PhDr. Helena Marinková, Ph.D. 34 hlasy
PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. 31 hlas
PaedDr. Jan Šťáva, CSc. 31 hlas
Doc. PhDr. Vladimír Spousta 28 hlasů
Mgr. Václav Víška, Ph.D. 28 hlasů
Kandidátky Doc. PhDr. Marcela Musilová, Ph.D. (25 hlasů) a Mgr. Pavla Vyhnálková,
Ph.D. (22 hlasy) zůstávají v pozici náhradnic hlavního výboru.
Členy výboru se také stávají předsedové poboček, zvoleni členskou základnou jednotlivých poboček, a to v tomto složení: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (Praha), PhDr. Tomáš Čech,
Ph.D. (Brno), PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. (Olomouc), Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.
(Ostrava), PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. (Hradec Králové), Mgr. Oto Dymokurský (Liberec), Mgr.
Miroslav Procházka, Ph.D. (České Budějovice), PhDr. Pavel Opatrný (Zlín)
Členem hlavního výboru se automaticky stal rovněž vedoucí redaktor Pedagogické orientace Doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. MEd.
Na základě prvního jednání hlavního výboru Společnosti pro volební období 2011-2013 ze
dne 15. 3. 2011 bylo zvoleno předsednictvo ČPdS ve složení:

PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. – předseda
PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. – místopředsedkyně
PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. – hospodářka
PhDr. Pavel Opatrný – tajemník
Členy revizní komise Společnosti byli zvoleni doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., Mgr. Petr
Sýkora, Ph.D. a doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Za své hlavní úkoly pro další období považuje Česká pedagogická společnost dále usilovat
o stabilizaci členské základny Společnosti, udržet vzrůstající kvalitu časopisu Pedagogická orientace a věnovat větší pozornost rozvoji a činnosti jednotlivých poboček. Pokračovat v organizování
konferencí na aktuální témata a dalších akcí pod hlavičkou ČPdS, a to včetně podpory akcí
v jednotlivých pobočkách.
Toto usnesení (doplněno o výsledky voleb předsednictva ze dne 15. 3. 2011) schválil a
přijal Sjezd České pedagogické společnosti dne 16. 2. 2011.

V Brně dne 15. 3. 2011
PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Předseda ČPdS
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Příloha 1: Podklady pro zprávu o hospodaření
Vyúčtování za rok 2009 (lhůta pro předložení do 19. 1. 2010)
Název a sídlo vědecké společnosti
Česká pedagogická společnost, o. s., Poříčí 31, 603 00 Brno
Účetní závěrka a vyúčtování finanční dotace AV ČR
Číslo Ukazatel
řádku
1.
Peněžní prostředky - pokladna
- běžný účet v bance
2.
Výnosy celkem
- z toho členské příspěvky
3.
Náklady celkem
- z toho mzdové náklady *)
4.
Dotace AV ČR (z ř. 2 výnosy celkem)
5.
Výsledek hospodaření (ř. 2 minus ř. 3)
6.
Počet členů VS
7.
Průměrná výše členského příspěvku na 1 člena VS
v uplynulém roce
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Počáteční
stav
2,330
22,725

tis. Kč
Konečný stav
1,798
55,968
296, 413
74,700
270,885
50,388
100,00
25,529
300
0,340

Vyúčtování za rok 2010 (lhůta pro předložení do 21. 1. 2011)
Název a sídlo vědecké společnosti
Česká pedagogická společnost, o.s., Poříčí 31, 603 00 Brno
Účetní závěrka a vyúčtování finanční dotace AV ČR
Číslo Ukazatel
řádku
1.
Peněžní prostředky - pokladna
- běžný účet v bance
2.
Výnosy celkem
- z toho členské příspěvky
3.
Náklady celkem
- z toho mzdové náklady *)
4.
Dotace AV ČR (z ř. 2 výnosy celkem)
5.
Výsledek hospodaření (ř. 2 minus ř. 3)
6.
Počet členů VS
7.
Průměrná výše členského příspěvku na 1 člena VS
v uplynulém roce
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Počáteční
stav
2
54

tis. Kč
Konečný stav
1
42
248
83
256
50
100
-8
300
0,350

