
Zápis ze zasedání Rady PRVOUK P15 

Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání 

PedF UK dne 24. 4. 2014 

  

Přítomni:  

doc. PaedDr. R. Wildová, CSc., doc. PaedDr. S. Bendl, Ph.D., doc. RNDr. M. Černochová, CSc., 

prof. PaedDr. L. Fialová, Ph.D., prof. PhDr. Z. Helus, DrSc., Dr.h.c., doc. RNDr. L. Hrouda, 

CSc.,   prof. PhDr. K. Charvátová, CSc., PhDr. PaedDr. A. Kucharská, Ph.D., Ing. Jan Koucký, 

Ph.D., doc. PhDr. L. Květoňová, Ph.D., doc. PhDr. N. Pelcová, CSc.,  doc. RNDr. J. Robová, 

CSc.,  doc. PaedDr. J. Slavík, CSc., prof. PhDr. V. Spilková, CSc., PhDr. M. Strouhal, Ph.D., 

doc. PhDr. M. Šmejkalová, Ph.D.,  PhDr. I. Viktorová, Ph.D., doc. RNDr. N. Vondrová, Ph.D., 

prof. PhDr. E. Walterová, CSc., doc. PhDr. M. Fulková, Ph.D., doc. ak. malíř I. Špirk   

Omluvení:  

prof. PaedDr. M. Nedělka, Dr.            

 

Program: 

1. Informace  o současné situaci  v řízení  a  financování projektu 

2. Bilanční zpráva za období 2012 a 2013 

3. Koncepce a organizace práce v roce 2014  

4. Různé 

 

1.   Doc. Wildová poděkovala subkoordinátorům  za zaslání výhledů činnosti v jednotlivých 

oblastech programu na další období. Bude též zveřejněno na webu oddělení pro vědeckou 

činnost v oddíle PRVOUK P15. Dále informovala  o poskytnutých finančních prostředcích 

(celkem 21 184 715 Kč) určených pro realizaci celého programu P15 v roce 2014, tj. včetně  

prostředků pro hlavního řešitele Pedagogickou fakultu a spoluřešitele  Filozofickou fakultu, 

Matematicko-fyzikální fakultu a Fakultu tělesné výchovy a sportu.  

Po diskusi se členy rady byla dohodnuta metodika rozdělování finančních prostředků:  

60 %     obdrží katedry za  výstupy RIV  

40 %  budou rozdělovat subkoordinátoři. Subkoordinátorům budou finanční prostředky 

zaslány dle vědeckého výkonu členů řešitelského týmu.  

Finanční požadavky nad rámec přidělených prostředků je třeba zaslat doc. Wildové 

do poloviny května 2014. 

2.  Prof. Helus informoval o zpracování Bilanční zprávy o uskutečňování Programu za období 

2012 a 2013.  Z rozsáhlých poskytnutých podkladů  bylo ve zprávě uplatněno hledisko překonání 

fragmentizace výzkumů v jednotlivých řešitelských oblastech s důrazem na uplatňování 

integrujících zřetelů badatelských cílů v rozvoji oborů.   

3.  Výhledy činnosti 2014.  Prof. Helus  shrnul podklady zaslané jednotlivými koordinátory 

do pěti integrujících oblastí  překonávajících tematickou mnohost jednotlivých pracovišť: 

-  Výzkum v oblasti učitele. Učitelská profese a komplexní zabezpečení její kvality 

-  Výzkum v oblasti didaktik  

-  Výzkum v oblasti efektivní výuky s vůdčím zřetelem k jejím aktérům a výukové komunikaci 

-  Výzkum školy jakožto instituce zásadním způsobem zodpovědné za rozvoj vzdělanosti  

    mladé generace 

-  Výzkum  orientovaný na překonávání vzdělávacích a osobnostně  rozvojových znevýhodnění 



Kompletní  prezentace bude zveřejněna na webu oddělení pro vědeckou činnost v oddíle 

PRVOUK P15.   

 

4. Různé  - diskuse 

Diskuse se zaměřovala i na důležitost výstupů  typů workshop, konference a jiných 

souvisejících s profesionalizací pedagogické přípravy, na důležitost vstupování do 

argumentace při řešení současných aktuálních problémů týkajících se nekvalifikovaných 

učitelů, rozvoje inkluze, zahraniční výzkumných trendů  apod.  

Z proběhlé diskuse  vyplynul požadavek zaslat koordinátorce programu doc. Wildové  návrh 

témat  prezentace fakulty a témat k aktuální problematice včetně formy zorganizování 

a návrhu pro jakou cílovou skupinu jsou určeny (univerzita, fakulty, školská a vzdělávací 

politika, učitelé, studenti, zainteresovaná veřejnost).    

 

    

 

 

             

                                                                                     doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.  v. r. 

                                                                                    koordinátorka  programu PRVOUK P15 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 26. 4. 2014 

Zapsala: Mgr. H. Rambousková 


