
Zápis z výroční členské a volební schůze  
České asociace pedagogického výzkumu, konané 10. září 2012 na PedF v Praze 

 

 

Zasedání řídil předseda ČAPV, doc. Urbánek.  

Počet přítomných členů: 58 (viz podpisová listina). Mandátová komise potvrdila nadpoloviční 

většinu přítomných, resp. usnášeníschopnost výroční členské schůze.   

 

 

1) Program výroční členské schůze. Přítomní byli seznámeni s programem členské schůze a 

vyzváni k jejímu případnému doplnění či změně. Přítomní s navrženým programem bez 

doplňků a připomínek jednohlasně souhlasili (hlasování: 58 – 0 – 0). 

Předložený program výroční členské schůze: 

1. Zpráva o činnosti ČAPV v roce 2011/2012  

2. Zpráva o hospodaření v roce 2011/2012 

3. Volby do výboru ČAPV na následující dvouleté období 

4. Různé 

5. Vyhlášení výsledků voleb 

6. Usnesení, závěr 

 

2) Volba volební a mandátové komise. Výborem a z pléna navržena volební komise ve 

složení dr. Chval, doc. Dopita, dr. Kekule; bez dalších návrhů, změn nebo doplňků 

jednohlasně schválena (hlasování: 58 – 0 – 0). Výborem a z pléna navržena mandátová 

komise ve složení Dr. Knecht, doc. Knotová, Dr. Najvar; návrh byl bez dalších doplňků 

jednohlasně schválen (hlasování: 58 – 0 – 0).  

 

3) Zpráva o činnosti ČAPV a zpráva o hospodaření ČAPV v uplynulém období 2011/2012. 

Přítomní členové byli seznámeni se zprávou o činnosti (plné znění viz v příloze) a její 

znění schválili (hlasování: 58 – 0 – 0). Přítomní členové byli seznámeni se zprávou o 

hospodaření (plné znění viz v příloze); bez připomínek a doplňků, zpráva byla 

jednohlasně schválena (hlasování: 58 – 0 – 0). 

 

4) Představení kandidátů pro volby do výboru ČAPV na období 2012-2014 a volby. Všichni 

navržení přítomní kandidáti do výboru ČAPV (dr. Dvořák, dr. Knecht, doc. Novotný, doc. 

Urbánek) se představili a sdělili své představy, čím mohou přispět k dalšímu rozvoji 

ČAPV a jak mohou „obohatit“ práci výboru ČAPV. Navrhované nepřítomné kandidáty 

(dr. Poláchová Vašťatková, doc. Škoda) představili členové výboru prof. Grecmanová a 

doc. Urbánek. Z pléna nezazněly směrem ke kandidátům žádné dotazy. 

Bylo rozdáno 58 hlasovacích lístků a proběhlo hlasování. Odevzdáno bylo 56 platných 

lístků. 

Výsledky hlasování (počet získaných hlasů): 

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.      39 

Mgr. Petr Knecht, Ph.D.       43 

Doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.      46 

Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. 37 

Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.      29 

      Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.     50 

 

Do výboru ČAPV byli na následující dvouleté funkční období (2012-2014) zvoleni: 

Dominik Dvořák, Petr Knecht, Petr Novotný, Jana Poláchová Vašťatková, Petr Urbánek. 



Nově zvolený výbor následně zvolil na svém prvním zasedání výboru ČAPV ze svého 

středu předsedu Petra Urbánka.  

 

5) Různé. Informace výboru: podněty, návrhy, výzvy: a) úprava stanov; volební období 

výboru zvýšit na 3 roky; vytvořit odborné komise pro změnu stanov, ocenění výzkumných 

výsledků (doc. Urbánek); b) návrh vyhlásit soutěž disertačních prací (doc. Knotová); c) 

k ocenění se nabízejí 3 možnosti – monografie, článek v časopise, dizertační práce, 

přičemž by cena měla nést jméno významného pedagoga, např. prof. Kotáska (prof. 

Mareš); d) předseda poděkoval všem členům dosavadního výboru za dobrou práci; 

poděkováno bylo výboru (prof. Walterová) a předsedovi (dr. Dvořák). 

6)  

7) Usnesení.  

 Členská schůze schválila volební a mandátovou komisi, schválila zprávu o činnosti a 

zprávu o hospodaření v roce 2011/2012.  

 Členská schůze zvolila výbor na příští dvouleté období.  

 Členská schůze vzala na vědomí realizaci soutěží v rámci výzkumných a publikačních 

aktivit a poděkování bývalým členům výboru ČAPV za jejich práci pro ČAPV. 

 

Usnesení bylo jednoznačně schváleno všemi přítomnými hlasy (58 – 0 – 0).   

 

 

 

Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr., předseda ČAPV 

Zapsala: Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 

 

14. 9. 2012 

 

 

 

 

 

 


