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Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. března 2017 v Olomouci na Pedagogické 

fakultě Univerzity Palackého, a to jako součást programu 24. výroční konference ČPdS s názvem 

Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. Účastníky 

sjezdu přivítal a jednání vedl předseda společnosti doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. 

 

I. Volba komisí 

Po zahájení sjezdu proběhla volba komisí pro volbu nového výboru, do kterých byli navrženi a 

zvoleni tito členové Společnosti: 

Mandátová komise: Mgr. Petr Najvar, Ph.D., PhDr. Iva Žlábková, Ph.D  

Volební komise: PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D., PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Návrhová komise: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D., Mgr. Richard Macků, Ph.D. 

II. Zpráva o činnosti České pedagogické společnosti v letech 2015-2017 

Druhým bodem programu byla zpráva předsedy společnosti o činnosti České pedagogické spo-

lečnosti v letech 2015-2017, která konstatovala: 

1. Činnost ČPdS probíhala v osmi pobočkách (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín, České Bu-

dějovice, Liberec, Hradec Králové). 

2. V souladu se stanovami společnosti nově vznikla pobočka v Opavě při Fakultě veřejných po-

litik Slezské univerzity v Opavě, společnost tak má aktuálně působnost v devíti městech 

3. Aktivně pracují dvě odborné sekce – Sekce srovnávací pedagogiky (vedoucí PhDr. David 

Greger, Ph.D.) a Sekce pedagogiky volného času (vedoucí Mgr. Richard Macků, Ph.D.) 

4. Předseda společnosti konstatoval, že došlo ke stabilizaci členské základny (z hlediska vyjas-

nění aktivního členství), přibyla řada nových členů z řad doktorandů a akademických pracov-

níků, rovněž členové nové pobočky Opava – ke dni sjezdu se počet členů ČPdS ustálil na 209 

registrovaných členů.  

5. Z hlavních výstupů společnosti s národním, popř. mezinárodním dosahem: 

▪ vydávání časopisu Pedagogická orientace (zpráva o činnosti redakce součástí); 

▪ vydávání edice Sborníky České pedagogické společnosti, které podchycují příspěvky 

z tematických konferencí pořádaných ČPdS, jež budou k uveřejnění doporučeny recenzen-

ty. Aktuálně v přípravě sborníky z konference v Českých Budějovicích a v Ostravě.  

▪ příprava celostátních konferencí s mezinárodní účastí  

- Škola a její křižovatky (České Budějovice, Pedagogická fakulta JU 26., 27. 3. 2015) 

- Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa (Ostrava, Pedago-

gická fakulta OU 17., 18. 3. 2016) 

▪ desítky akcí realizovaných pod hlavičkou ČPdS v jednotlivých pobočkách (přednášky, 

workshopy, konference v dílčím spolupořadatelství společnosti). 

6. Společnost je členem World Council of Comparative Education Societies (Světové rady spo-

lečností srovnávací pedagogiky), zastoupená PhDr. Davidem Gregerem, Ph.D., vedoucím 

sekce Srovnávací pedagogiky při ČPdS. Členství hrazeno z rozpočtu ČPdS, příp. dotace RVS 

při AV ČR. 
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7. Hlavní výbor ČPdS pracoval v období 2015 – 2017 ve složení: 

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. – předseda 

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. – místopředsedkyně 

PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. – tajemnice, hospodářka 

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. – vedoucí redaktor Pedagogické Orientace 

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.  

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. 

Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.  

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.  

Členové hlavního výboru – předsedové poboček: Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (Brno), PhDr. Mi-

chal Zvírotský, Ph.D. (Praha), Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D. (Ostrava), PaedDr. Alena Jů-

vová, Ph.D. (Olomouc), Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D. (Hradec Králové), Mgr. Oto Dy-

mokurský (Liberec), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (České Budějovice), Mgr. Eva Ma-

chů, Ph.D., Mgr. Hana Navrátilová (Zlín) 

8. Hospodářka Společnosti PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. přednesla zprávu o hospodaření 

ČPdS za roky 2015 a 2016, kterou schválila revizní komise.  

9. Redakce časopisu Pedagogická orientace pracovala pod vedením doc. Mgr. Petra Knechta, 

Ph.D. V rámci sjezdu byla v zastoupení přednesena zpráva o činnosti redakce časopisu za 

uplynulé dva roky. Bylo konstatováno, že časopis se dnes řadí mezi přední vědecké pedago-

gické časopisy v České republice, o jeho kvalitě svědčí vedle narůstajícího zájmu autorů pu-

blikovat v časopisu Pedagogická orientace především zařazení do Seznamu recenzovaných 

neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, ale dnes již několika mezinárodních databází, 

konkrétně:  

▪ ERIH – European Reference Index for the Humanities (od roku 2011; kategorie NAT) 

▪ DOAJ – Directory of Open Access Journals (od roku 2012) 

▪ Educational Research Abstracts Online (od roku 2013) 

▪ EBSCO Education Source (od roku 2012) 

Očekává se vyjádření k zařazení časopisu do databáze Scopus. 

Podrobnější informace lze získat na webových stránkách: https://journals.muni.cz/pedor 

 

10. Fungování expertních skupin 

Česká pedagogická společnost má vytvořeno 16 expertních skupin zaměřených na konkrétní 

odborné téma, a to v případě žádosti o odborné stanovisko ke konkrétním dokumentům, pro-

blémům apod. 

1. Odborné vzdělávání  

2. Celoživotní vzdělávání, andragogika 

3. Sociální pedagogika 

4. Výchova ke zdraví 

5. Předškolní výchova, primární vzdělávání 

6. Klima školy 

7. E-learning, ICT ve vzdělávání 

8. Řízení školy (školský management), evaluace 

9. Kurikulum, didaktika 

10. Etická výchova 

11. Multikulturní výchova 

12. Filologie 

13. Mediální výchova a gramotnost 

14. Pedagogicko-psychologická diagnostika 

15. Historie vzdělávání v ČR 

16. Učitel a jeho profese 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp
http://www.doaj.org/
http://www.tandfonline.com/db/era#.UkpnkRBAfgE
http://www.ebscohost.com/academic/education-source
https://journals.muni.cz/pedor
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III. Schválení nových čestných členů České pedagogické společnosti 

Výborem ČPdS byli v roce 2017 v souladu se stanovami společnosti navrženi a schváleni noví 

čestní členové České pedagogické společnosti, kteří se významně zasloužili o rozvoj společnosti 

nebo některého z oborů pedagogických věd. Čestnými členy ČPdS se v roce 2017 staly: 

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. 

PhDr. Jiřina Pávková 

doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc. 

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

 

IV. Volba nového výboru a revizní komise České pedagogické společnosti 

V závěru Sjezdu byli účastníci sjezdu seznámeni s výsledky voleb volených členů hlavního výbo-

ru ČPdS. Bylo odevzdáno 140 platných hlasovacích lístků (v tištěné nebo elektronické podobě), 

tzn. do voleb se zapojilo 67 % členské základny. Členy hlavního výboru se na základě hlasování 

členské základny stali: 

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.   124 hlasy 

PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D.    103 hlasy 

Mgr. Petr Najvar, Ph.D.    96 hlasů 

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.   86 hlasů 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.   86 hlasů 

doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.  62 hlasy 

 

Jako první náhradník byla zvolena Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (51 hlas). 

 

Členy výboru se také stávají předsedové poboček, zvoleni členskou základnou jednotlivých pobo-

ček. Ve třech pobočkách došlo ke změně na postu předsedy, a to v Brně, Olomouci a Zlíně. Po-

bočky v jednotlivých regionech pro následné dva roky budou pracovat pod vedením: PhDr. Mi-

chal Zvírotský, Ph.D. (Praha), Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (Brno), doc. PhDr. PaedDr. Jiří Do-

stál, Ph.D. (Olomouc), Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D. (Ostrava), doc. PaedDr. Martina Maněno-

vá, Ph.D. (Hradec Králové), Mgr. Oto Dymokurský (Liberec), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

(České Budějovice), Mgr. Hana Navrátilová (Zlín) 

Členem hlavního výboru je automaticky rovněž vedoucí redaktor Pedagogické orientace doc. 

Mgr. Petr Knecht, Ph.D. 
 

Na prvním jednání nového hlavního výboru Společnosti pro volební období 2017-2021, které se 

konalo po skončení Sjezdu dne 16. 3. 2017, byl do čela České pedagogické společnosti navržen a 

jednomyslně zvolen Mgr. Petr Najvar, Ph.D. 
 

Za své hlavní úkoly pro další období považuje Česká pedagogická společnost dále usilovat o sta-

bilizaci členské základny Společnosti a její rozšíření, především z řad mladých akademických 

pracovníků a doktorandů. Stěžejní je udržet kvalitu časopisu Pedagogická orientace a věnovat 

větší pozornost rozvoji a činnosti jednotlivých poboček. Pokračovat v publikační činnos-

ti, organizování konferencí na aktuální témata a dalších akcí pod hlavičkou ČPdS, a to včetně 

podpory akcí v jednotlivých pobočkách.  

Toto usnesení (doplněné o výsledky následné volby nového předsedy pro období 2017-2021) 

schválil a jednomyslně přijal Sjezd České pedagogické společnosti dne 16. 3. 2017. 

 

V Brně dne 31. 3. 2017 
 

ddoocc..  PPhhDDrr..  TToommáášš  ČČeecchh,,  PPhh..DD..  

místopředseda ČPdS 


