Volby členů hlavního výboru 2017
A. Návrhy členů hlavního výboru

Doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. Absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (obor Učitelství pro 1. stupeň – speciální pedagogika, doktorské studium
a habilitační řízení v oboru Pedagogika). Jeho mateřským pracovištěm je Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních
věd, spolupracuje však také s dalšími akademickými institucemi. Odborně se
zaměřuje na problematiku edukace dětí s projevy rizikového chování, etopedii
a pedagogiku volného času. V posledních letech se výzkumně zaměřil na sociální aspekty školního prostředí, a to z hlediska uplatnitelnosti sociálních pedagogů ve školách, prevence rizikových forem chování, klimatu a vztahů v prostředí
školy, realizoval mimo jiné rozsáhlý výzkum výskytu mobbingu na základních školách. Členem České
pedagogické společnosti je od roku 2002, v letech 2002–2015 byl předsedou pobočky Brno a v roce
2009 byl zvolen do funkce předsedy ČPdS, kterou vykonává čtvrté volební období.

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Vystudovala Pedagogický institut v Olomouci a Filozofickou fakultu UK v Praze, obory dějepis, český jazyk, filozofie a historie. Na FF UK
působila jako asistentka katedry filozofie. Vědeckou aspiranturu u prof. Jana Patočky z politických důvodů nedokončila a věnovala se především učitelské a lektorské praxi. Po rehabilitaci v roce 1990 působila opět na FF UK a od roku 1992 na
PedF UK. V současné době je ředitelkou Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve
školství PedF UK a zabývá se zejména problematikou celoživotního vzdělávání
dospělých. Členkou České pedagogické společnosti je od počátku 90. let, opakovaně byla též členkou hlavního výboru a redakční rady Pedagogické orientace.

Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., je absolventkou Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci (1992 obor Učitelství pro školy pro mládež
vyžadující zvláštní péči) a současně absolventka Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci (2005 obor Psychologie), zde současně v roce 2012
ukončila doktorský studijní program Klinická psychologie. V současné době
pracuje na Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, kde od roku 2011 působí na pozici proděkanky
pro studijní a sociální záležitosti. Od roku 2015 je členkou Českomoravské psychologické společnosti. Odborně se věnuje problematice rodin dětí
s postižením a rodin a dětí ohrožených sociální exkluzí. V současné době realizuje tříletý projekt zaměřený na podporu inkluzivního vzdělávání.

Mgr. Petr Najvar, Ph.D. Působí na katedře primární pedagogiky a v Institutu
výzkumu školního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU. Vystudoval obory
Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací anglický jazyk, Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a Učitelství anglického
jazyka pro střední školy a je absolventem doktorského studijního programu
Pedagogika na PdF MU. Působil jako předseda brněnské pobočky České
pedagogické společnosti. Je členem výkonné redakce časopisu Orbis scholae. Věnuje se otázkám výzkumu v pedagogice, výzkumu realizovaného kurikula, tématu expertnosti v učitelství či problematice rozvíjení poznatkové
báze učitelství. Na PdF MU vedl nebo vede pedagogicky a lingvodidakticky
zaměřené semináře na katedře primární pedagogiky a katedře anglického jazyka a literatury.

PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. Absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, doktorské
studium zde ukončila v roce 2009. Původním povoláním učitelka základní
školy, po skončení učitelské kariéry pracuje jako projektová manažerka v
Centru jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Je aktivní členkou
České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách
(CASAJC). V České pedagogické společnosti působí od roku 1996. Vykonává
funkci hospodářky. Je dlouholetou spolupracovnicí redakce Pedagogické
orientace.

Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., vystudovala FF UP v Olomouci v roce 1981, obor Výchova a vzdělávání dospělých. Státní rigorózní zkoušku vykonala v roce 1982 ze sociologie výchovy na FF
UP v Olomouci a v roce 2003 na téže fakultě dokončila doktorský studijní
program Sociologie, obor Andragogika. Roku 2006 habilitovala na PdF UP
v Olomouci, v oboru Pedagogika. V letech 1982 – 1997 působila na Katedře
sociologie a andragogiky (dříve Katedra aplikované sociologie) FF UP
v Olomouci a od roku 1997 do roku 2015 na PdF UP (Katedra základů společenských věd, dříve katedra občanské výchovy a na Ústavu pedagogiky a sociálních studií). V současné době pracuje na Ústavu pedagogických a psychologických věd na FVP SU v Opavě. Zabývá se problematikou sociologie sociálních deviací, problematikou prevence rizikového chování u dětí a mládeže,
sociální gerontologií a problematikou paliativní a hospicové péče.

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. Absolvovala bakalářský obor Učitelství chemie pro SŠ na PřF UK v Praze,
dále magisterské a doktorské studium v oboru Pedagogika na FF UK v Praze.
Pracovala jako učitelka na střední odborné škole a odborná asistentka na
katedře pedagogiky Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích. Od roku
2009 působí jako odborná asistentka na Katedře pedagogiky a psychologie
Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích. Oblastí jejího profesního zájmu je obecná didaktika a pedagogika volného času. Ve svých výzkumech se
v současné době zabývá formativním hodnocením v badatelsky orientovaném
vyučování. Členkou České pedagogické společnosti je od roku 2004. Od roku
2015 působí v hlavním výboru Společnosti.

B. Zvolení předsedové poboček a vedoucí redaktor Pedagogické orientace


Brno: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.



České Budějovice: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.



Hradec Králové: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.



Liberec: Mgr. Oto Dymokurský



Olomouc: doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.



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



Ostrava: Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.



Praha: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.



Zlín: Mgr. Hana Navrátilová



Pedagogická orientace: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Zvolení předsedové poboček a vedoucí redaktor Pedagogické orientace se podle Stanov ČPdS stávají
členy hlavního výboru.

C. Volby


Každý člen obdrží volební lístek osobně od předsedy pobočky, případně poštou.



Za platné volební lístky budou považovány lístky označené razítkem ČPdS a podpisem předsedy.
Lístky budou číslovány. Pokud budou odevzdány 2 lístky s totožným číslem, budou vyřazeny.



Lze volit a na volebním lístku křížkem označit maximálně 6 kandidátů.



Volební lístek je možno
o

odevzdat osobně nejpozději v den sjezdu 16. 3. 2017 do 16 hod. v místě konání sjezdu,

o

zaslat k rukám předsedy na adresu Doc. Tomáš Čech, Ústav sociálních a pedagogických
věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 711 40 Olomouc s datem odeslání nejpozději 14. 3. (heslo
Volby 2017),

o

předat volební lístek předsedovi své pobočky (do 15. 3.),

o

poslat scan volebního lístku na adresu predseda@cpds.cz (do 15. 3.).
Připravili Marta Rybičková, Tomáš Čech a Oto Dymokurský

