
Česká pedagogická společnost 
 

 

SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI – USNESENÍ 

České Budějovice, Pedagogická fakulta JČU 26. 3. 2015 

 

Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 26. března 2015 v českých Budějovicích 

na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, a to jako součást programu 22. výroční konfe-

rence ČPdS s názvem Škola a její křižovatky. Účastníky sjezdu přivítal a jednání vedl předse-

da ČPdS 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. Daniela Vrabcová, Ph.D., Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. 

Volební komise: PhDr. Iva Žaloudíková, Ph.D., Mgr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

Návrhová komise: Prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., Mgr. Petr Najvar, Ph.D. 

II. Zpráva o činnosti České pedagogické společnosti v letech 2013-2015 

Dalším bodem programu byla zpráva o činnosti České pedagogické společnosti v letech 2013-

2015, která konstatovala: 

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

Budějovice, Liberec, Hradec Králové). 

2. Počet členů ČPdS (ke dni sjezdu): 243 registrovaných členů (190 řádných, 28 čestných, 

25 členů redakční rady časopisu Pedagogická orientace). Počet členů je nižší z důvodu dů-

slednější kontroly plnění členských povinností, za uplynulé období však patrný nárust ak-

tivní členské základny.  

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

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

▪ nově vydávání edice Sborníky České pedagogické společnosti, kde budou podchyceny pří-

spěvky z tematických konferencí pořádaných ČPdS, jež budou k uveřejnění doporučeny 

recenzenty. Prozatím vyšly dva sborníky z konference v Liberci s názvem Reforma vzdě-

lávání v současné kutikulární diskusi (ed. T. Kasper, O. Dymokurský) a Vybrané praktické 

aspekty kutikulární reformy v českém vzdělávání (ed. O. Dymokurský, T. Kasper); 

▪ příprava celostátních konferencí s mezinárodní účastí  

- Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi (Liberec, Fakulta přírodověd-

ně-humanitní a pedagogické TUL 21., 22. 2013) 

- Současná škola – "dílna lidskosti"? (Uherský Brod, Muzeum J. A. Komenského 

27., 28. 3. 2014)  

- Organizace vědeckého života v pedagogice (Praha, Pedagogická fakulta UK 18. 11. 

2014) v rámci oslav 50. výročí ČPdS 

▪ rok 2014 se nesl v duchu oslav 50. výročí společnosti, v rámci kterých se konala řada akcí 

včetně dvou zmíněných konferencí, realizovaly se rozhovory s pamětníky, ze kterých vze-

jde článek do sborníku; 

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

workshopy, konference v dílčím spolupořadatelství společnosti). 
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4. Společnost je členem World Council of Comparative Education Societies (Světové rady spo-

lečností srovnávací pedagogiky), zastoupená prof. PhDr. Eliškou Walterovou, CSc., vedoucí 

sekce Srovnávací pedagogiky při ČPdS. Od roku 2012 převzala ČPdS povinnost platit člen-

ský příspěvek do WCCES od Univerzity Karlovy. 

5. Hlavní výbor ČPdS pracoval v období 2013 – 2015 ve složení: 

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

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. – místopředsedkyně 

PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. – hospodář 

PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. – tajemnice 

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. MEd. – vedoucí redaktor Pedagogické orientace 

PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.  

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.  

PhDr. Helena Marinková, Ph.D. 

Mgr. Petr Najvar, Ph.D. 

Mgr. Petr Sýkora, Ph.D. (odstoupil v r. 2014) 

Členové hlavního výboru – předsedové poboček: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. (Brno), 

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (Praha), Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D. (Ostrava), PhDr. 

Vladimíra Kocourková, Ph.D. (Olomouc), PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., Mgr. Daniela 

Vrabcová, Ph.D. (Hradec Králové), Mgr. Oto Dymokurský (Liberec), Mgr. Miroslav 

Procházka, Ph.D. (České Budějovice), Mgr. Pavla Andrysová, Ph.D. (Zlín) 

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

ČPdS za roky 2013 a 2014, kterou schválila revizní komise.  

7. S koncem volebního období výboru ČPdS končilo čtyřleté období redakce časopisu Pedago-

gická orientace, kterou po 8 let vedl doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. M.Ed. Výboru byl navr-

žen nový vedoucí redaktor, a tím byl jednomyslně schválen Mgr. Petr Knecht, Ph.D., který ta-

ké představil výboru svou koncepci vedení redakce, její obsazení včetně návrhu změn 

v redakční radě časopisu. V rámci sjezdu dr. Knecht přednesl zprávu o činnosti redakce časo-

pisu za poslední roky. Bylo konstatováno, že časopis se dnes řadí mezi přední vědecké peda-

gogické časopisy v České republice, o jeho kvalitě svědčí vedle narůstajícího zájmu autorů 

publikovat v časopisu Pedagogická orientace především zařazení do Seznamu recenzovaných 

neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, ale dnes již několika mezinárodních databá-

zí, 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) 
Podrobnější informace lze získat na webových stránkách: www.ped.muni.cz/pedor 

 

8. Fungování expertních skupin 

Česká pedagogická společnost má vytvořeno 16 expertních skupin zaměřených na kon-

krétní odborné téma, a to v případě žádosti o odborné stanovisko ke konkrétním dokumen-

tům, problémům apod. 

1. Odborné vzdělávání  

2. Celoživotní vzdělávání, andragogika 

3. Sociální pedagogika 

4. Výchova ke zdraví 

5. Předškolní výchova, primární vzdělávání 

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
http://www.ped.muni.cz/pedor
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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 

 

III. Schválení nových čestných členů České pedagogické společnosti 

Výborem ČPdS byli v průběhu volebního období v návaznosti na 50. výročí společnosti s 

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 pedagogic-

kých věd. Čestnými členy ČPdS se v roce 2014 stali: 

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. 

doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. 

doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 

doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. 

 

IV. Návrh na úpravy Stanov ČPdS 

V souvislosti s účinností Občanského zákoníku bylo nutné provést úpravu Stanov společnosti a 

registraci ČPdS jako zapsaného spolku u Rejstříkového soudu. V této souvislosti byly Sjezdu spo-

lečnosti předloženy (na základě předchozích právních konzultací) návrhy změn, které byly ná-

sledně schváleny Sjezdem společnosti. Vedle nutné aktualizace slovních formulací se nejzásad-

nější úpravy týkají těchto bodů: 

▪ Bod I: Změna statutu z občanského sdružení (o.s.) na zapsaný spolek (z.s.). Úprava názvu 

společnosti na Česká pedagogická společnost, z.s. 

▪ Bod III: Zánik členství – vyjasnění ukončení členství při neplnění členských povinností. 

▪ Bod IV: Placení příspěvků čestných členů je dobrovolné. 

▪ Body V, VI: Délka funkčního období výboru se mění na 4 roky (s účinností od voleb 

v roce 2017). Sjezd je usnášeníschopný při min. 10% účasti členské základny. Změna po-

čtu volených členů výboru ze 7 na 6 (lichý počet členů HV). Kumulace funkce tajemníka 

a hospodáře. 

 

 

V. 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 75 hlasovacích lístků (v tištěné nebo elektronické podobě), tzn. do vo-

leb se zapojilo 31 % členské základny. Členy hlavního výboru se na základě hlasování členské 

základny stali: 

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.   62 hlasy 

PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D.    49 hlasů 

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.   37 hlasů 

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.   33 hlasů 

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. 31 hlas 



 4 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.   29 hlasů 

Ing. Bc. Stanislav Michek, Ph.D.   29 hlasů 

 

Jako první náhradník byla zvolena PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (26 hlasů), další pořadí je 

následovné: PhDr. Jitka Novotová, Ph.D. (25 hlasů), Mgr. Alena Seberová, Ph.D. (18 hlasů), 

PhDr. Jana Hanušová, Ph.D. (15 hlasů) a PhDr. Helena Marinková, Ph.D. (15 hlasů) 
 

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. Petr Najvar, Ph.D. (Brno), PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D. 

(Olomouc), Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D. (Ostrava), Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D. (Hradec 

Králové), Mgr. Oto Dymokurský (Liberec), Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D. (České Budějovice), 

Mgr. Eva Machů, Ph.D. (Zlín) 

Členem hlavního výboru se automaticky stal rovněž vedoucí redaktor Pedagogické orientace 

Mgr. Petr Knecht, Ph.D. 

 

Na prvním jednání nového hlavního výboru Společnosti pro volební období 2015-2017 ze dne 30. 

4. 2015 bylo zvoleno předsednictvo ČPdS ve složení: 

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

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. – místopředsedkyně 

PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. – tajemnice 
 

Členy revizní komise Společnosti byli navrženi a schváleni prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.; Mgr. 

Nikola Sklenářová, Ph.D. a Mgr. Miluše Vítečková, Ph.D. 

 

 

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

bilizaci členské základny Společnosti, udržet vzrůstající 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 (doplněno o výsledky voleb předsednictva ze dne 30. 4. 2015) schválil a jednomy-

slně přijal Sjezd České pedagogické společnosti dne 26. 3. 2015. 

 

 

 

V Brně dne 30. 4. 2015 

 

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

předseda ČPdS 


