
 

Zápis z výroční členské schůze  
České asociace pedagogického výzkumu, konané 8. 9. 2014 na PdF UP v Olomouci 

_______________________________________________________________________ 

 

Zasedání řídil předseda ČAPV, doc. Urbánek.  

Počet přítomných členů: 53 (viz podpisová listina).  

 

 

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 

dalších doplňků jednohlasně souhlasili (hlasování: 53 „ano“ – 0 hlasů „ne“ – 0 „zdrželo 

se“). 

Předložený program výroční členské schůze: 

 Zahájení a předložení návrhu programu (schválení programu, řízení schůze?) 

 Zpráva o činnosti ČAPV (září 2013 – srpen 2014) (P.U.) 

 Zpráva o hospodaření (31. 8. 2013 – 31. 7. 2014) (P.U.) 

 Diskuse k oběma zprávám a jejich schválení (doplnění, změny,…) 

 Volby do výboru ČAPV  

 Nový občanský zákoník a dopady na ČAPV 

 Výsledky voleb 

 Diskuse / různé: 

 Usnesení 

 

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

její znění schválili (hlasování: 53 – 0 – 0). 

  

3) Přítomní členové byli seznámeni se zprávou o hospodaření ČAPV (plné znění viz 

v příloze); zpráva byla schválena (hlasování: 53 – 0 – 0). K oběma zprávám nebyly 

v diskusi žádné připomínky či návrhy dodatků. 

 

4) Volby nového výboru: Přítomní členové jednohlasně zvolili komisi pro volby výboru ve 

složení: dr. K. Starý (předseda), dr. S. Michek a dr. M. Součková. Kandidátní listina pro 

volby do výboru ČAPV na volební období 2014-2017 zahrnovala 7 kandidátů a 2 

kandidáty na post revizora. Přítomní členové ČAPV obdrželi hlasovací lístky, rozdáno 

bylo 53 hlasovacích lístků, z toho 53 bylo platných. Zvoleno bylo těchto 5 členů ČAPV: 

dr. Dagmar Čábalová (Šafránková) (30 hlasů);  dr. Dominik Dvořák (39 hlasů); dr. Petr 

Knecht (43 hlasů); doc. Petr Novotný (40 hlasů); doc. Jana Poláchová Vašťatková (47 

hlasů). Za revizora byl zvolen doc. Petr Urbánek (34 hlasů). 

 

5) Nový občanský zákoník (NOZ): doc. Urbánek upozornil na nová pravidla v souvislosti 

s chystanou platností NOZ. Bude proto nutné promítnout ve Stanovách ČAPV 

požadované změny v souladu s NOZ (název spolku, další údaje jako počet členů, pravidla 

vzniku a zániku spolku aj.). Doporučeno je sestavení komise, která návrh na upravené 

Stanovy vypracuje a prodiskutuje, aby mohlo být konečné znění Stanov odhlasováno na 

členské schůzi v září 2015. Nutný je také souhlas všech členů se zveřejněním základních 

dat o členské základně. Přítomní členové ČAPV (53) potvrdili souhlas se zveřejněním dat 



o členské základně v souvislosti s přípravou nových Stanov ČAPV a NOZ. Tento souhlas 

je potvrzen na prezenční listině (viz příloha).  

   

6) Různé: 

 doc. Urbánek rekapituluje počty platících členů ČAPV a vzhledem ke svým 

dosavadním zkušenostem s předsednictvím ČAPV i s jeho finančním zázemím 

doporučuje změnit banku (vzhledem k nepřízním finančním podmínkám), u které je 

veden účet ČAPV 

 Dr. Dvořák informuje o udílení cen ČAPV 

 Dr. Kučerová otevírá diskusi nad rolí a významem ČAPV v RVŠ 

 doc. Novotný informuje o plánu nadcházejících konference ECER (2015 Budapešť, 

29.8-2. 9. 2016 Dublin; 2017 Kodaň; 2018 Glasgow) 

 

7) Usnesení:  

a) Usnesení vyplývající z této výroční schůze 

 Členská schůze schválila zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření v roce 2013/2014.  

 Členská schůze zvolila nový výbor ČAPV ve složení dr. Čábalová (Šafránková), dr. 

Dvořák, dr. Knecht, doc. Novotný, doc. Poláchová Vašťatková 

 Členská schůze vzala na vědomí konání 23. konference ČAPV na půdě PedF ZUČ 

v Plzni. 

 Členská schůze vzala na vědomí nutnost změny Stanov v kontextu k novému OZ 

 

b) Členská schůze ČAPV ukládá novému výboru: 

 vypracovat změnu Stanov v souladu s NOZ a předložit ji k diskuzi; vytvořit k tomu 

pracovní skupinu (do srpna 2015). 

 zahájit spolupráci, garantovat a podpořit přípravu na 23. konferenci ČAPV v Plzni,  

 podat žádost o dotaci na činnost RVS na rok 2015 (termín: do 10. 10. 2014), 

 provést vyúčtování získané dotace RVS za rok 2014 (termín: do prosince 2014), 

 rozvíjet práci existujících odborných stálých komisí. 

 

Závěr: Usnesení bylo jednoznačně schváleno všemi přítomnými hlasy (53 – 0 – 0).   

 

Poznámka: nový výbor na své první schůzi konané bezprostředně po této výroční schůzi 

zvolil nového předsedu ČAPV: doc. Novotného. 

 

 

 

Zapsala: doc. Mgr. Jana Polachová Vašťatková, Ph.D. 

Zápis schválil: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.,  

                                                                                                 

                                                                                           v Olomouci,  9. září 2014 

 


