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Zápis z náhradní členské schůze ČAPV konané  
při příležitostí XXIX. výroční konference na FF MU 
dne 14. září 2021 od 17.25 hodin 
 
Jedná se o náhradní členskou schůzi svolanou výborem ČAPV 20 minut po rozpuštění 
řádné členské schůze svolané v 17:05, která nebyla usnášeníschopná. 
 
Přítomní členové výboru ČAPV: Jana Poláchová Vašťatková, Martin Chvál, Roman Švaříček, 
Hana Voňková, František Tůma 
 
Přítomno 25 členů ČAPV (dle prezenční listiny) 

 

1. Volba předsedající/ho schůze, pověření zapisovatele  
 Jana Poláchová Vašťatková přivítala členy a zahájila schůzi. 

 Jana Poláchová Vašťatková byla zvolena předsedající schůze. 

 Zápisem byl pověřen: František Tůma 
 

2. Schválení programu 
Schůze vyjádřila jednomyslný souhlas s navrhovanými body programu předsedkyní: 

1. Zpráva o činnosti výboru ČAPV. Dílčí body: předávání agendy mezi výbory a 
fungování výboru a tajemníka, stav členské základny, komunikace s juniorními 
členy ČAPV, banka a finanční situace ČAPV (dvě dotace od RVS při AV ČR; 
participace ČAPV v EERA a v RVS), internetová prezentace ČAPV, archivace 
bulletinů,  organizování dvou workshopů a podpora výroční konference (recenzní 
řízení, sborník, program konference), ceny ČAPV, shrnutí činnosti  
 v uplynulém období. 

2. Zpráva o hospodaření ČAPV v roce 2020. Zpráva revizora. 
3. Výhled na další období: finanční i věcný (činnosti ČAPV), konference 2022. 
4. Různé. 

 

3. Stav členské základny 
Jana Poláchová Vašťatková představila aktuální stav členské základny ČAPV: 

 Placení poplatků alespoň 1x za 2 roky, výjimky uděluje výbor ČAPV (např. mateřské 
dovolené; čestné členství apod.); ukončování členství a přijímání nových členů  

 Počet členů ČAPV: k 31.8. 2021 247 členů (16 nových členů),   
k 31.8.2020 235 členů, k 31. 8. 2019:  222, k 31.12.2018: 206. 

 Pohledávky za rok 2020 8 200 Kč; 2019 2 700 Kč, 2018 6 100 Kč;  
2017 26 800 Kč  

 

4. Zpráva o činnosti (výboru ČAPV) 
Jednotliví členové výboru postupně představili jednotlivé aktivity výboru ČAPV: 

 Zoom jednání (30.9, 8.10, 9.12, 21.12, 6. 1, 14.1, 19.1, 8.2, 22.4, 7.5, 9.6, 28.7, 6.9., tj. 13x2h), 
komunikace se členy…  

 Zoom jednání předsedy, místopředsedy s revizorem: 3x 

 Jednání předsedy a tajemníka, Víta Dočekala; předsedy a účetní atd.  

 „Káva s..“…, osobní komunikace; telefony, emaily… 
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 Komunikace se členy, se zájemci o členství, se ziskovými a neziskovými organizacemi 
(TechSoup…), s tiskem                  

 ČAPV a EERA: konference ECER: Jerevan (2022); v roce 2021 proběhla online (Geneva). 
EERA vydává časopis European Educational Research Journal, v létě 2022 proběhne 
letní škola v Portu. 

 Podpora od RVS při AV ČR – celkově ČAPV podává u RVS nyní dva projekty, které 
každoročně vyúčtovává atd.:  
1) Podpora (začínajících) vědeckých pracovníků v kvalitní on-line publikační strategii 

(projekt rozpočtově ve výši 184 000,- Kč, získaná dotace 128 000,- Kč); Pozn. v roce 
2021 byla dotace ve výši 35 000Kč. 

2) Podpora členství ČAPV v EERA (2 634,- Kč). 

 Předkonferenční část: nově ČAPV organizuje dva workshopy  na podporu začínajících 
vědeckých pracovníků. První workshop vedli G. Head a S McKinney (Univerzita Glasgow) 
a zaměřoval se na akademické psaní, druhý workshop byl s šéfredaktorem časopisu 
Classroom Discourse O. Sertem (Univerzita Mälardalen). 

 Rozhovory s juniory/doktorandy - proběhlo celkem 7 setkání zástupců Výboru ČAPV  
s celkem 11 doktorandy (pedagogické zaměření). Dle slov přizvaných účastníků DSP 
většinou poskytuje dobrou metodologickou podporu, chybí spíše setkání zaměřená na 
jednu oblast nebo jedno téma napříč pracovišti, kontakt s lidmi z jiných pracovišť. Sílící 
tlak na publikování během doktorátu (v ČR, v zahraničí) – publikování v cizím jazyce je 
vnímáno jako obtížné 

 Výbor ČAPVu převzal celý recenzní proces příspěvků na konferenci ČAPV - byla 
připravena kritéria pro hodnocení kvality příspěvků, příspěvky se vracely k přepracování 
(využito v cca polovině případů), nově se recenzování ujalo 14 předních českých 
odborníků, jimž výbor děkuje za spolupráci. 

 Nová webová prezentace ČAPV: nová verze, hosting na serveru UP v Olomouci (ukládání, 
záloha, bezpečnost), nově je dostupná anglická verze stránek, nová verze umožní 
aktualizace profilů členů. 

 Informace o tvorbě elektronického archivu sborníků ČAPV - Archiv je aktuálně přístupný 
na adrese nového webu v části „ČAPV podporuje výzkum – Přehled proběhlých 
konferencí …“: https://capv.cz/?page_id=41, postupně je migrován ze starého webu.  

 Ocenění ČAPV – byly upraveny kategorie článků tak, že ty v cizím jazyce publikované 
v českém či slovenském periodiku byly přesunuty do kategorie společně s českými 
články, nově je možné nominovat vlastní publikace a došlo k zprůhlednění hodnoticího 
procesu. Výbor děkuje členům hodnoticí komise. 

 Bulletin - Novinka: čtyři česká čísla ročně + 1 anglické číslo, zaostření obsahu 
pedagogických časopisů, vítáme příspěvky od členů, nová rubrika Členové doporučují, 
výzvy do budoucna: aktivita členů, zařazení zahraničního výzkumu. Podněty a návrhy 
příspěvků do bulletinu směřujte na bulletin@capv.cz  

 
Členská schůze odsouhlasila výroční zprávu o činnosti ČAPV všemi hlasy; Proti: 0. Zdržel se: 
0. 
 

  

https://capv.cz/?page_id=41
mailto:bulletin@capv.cz
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3) Zpráva o hospodaření 2020 
 

ZŮSTATEK za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 (v Kč)  

Zůstatek v hotovosti k 1. 1.  2020 1 119,- 

Zůstatek v hotovosti k  31. 12. 2020 1,- 

Zůstatek na účtu ČS k 1. 1. 2020 355 136,42 

Zůstatek na účtu ČS k 31. 12. 2020 337 822,32 

Pohledávky k 1.1. 2020 2 700,- 

Pohledávky k 31. 12. 2020 8 200,- 

Majetek celkem  k 1. 1. 2020 358 955,42 

MAJETEK CELKEM k 31. 12. 2020 346 023,32 

 
 
 

4) Zpráva revizora k hospodaření 2020 
 

Jan Mareš: Finance byly uplatněny v souladu se záměry členské schůze, se schváleným 
plánem a se stanovami ČAPV. Jednotlivé položky odpovídají svou výší a účelem plánu 
čerpání.   
 
Zpráva o hospodaření byla schválena všemi hlasy. Proti: 0. Zdržel se: 0 
 

5) Průběžná zpráva o hospodaření 2021 a výhled na r. 2022 
Výbor navrhuje následujícím způsobem každoročně čerpat finance získané výběrem 
členských poplatků, a to za kalendářní rok. Níže uvedená tabulka demonstruje princip, kdy 
polovina příjmu asociace z členských poplatků by byla věnovaná na nezbytné náklady 
spojené s tím, že ČAPV existuje jako zapsaný spolek s mnoha desítkami členů (náklady na 
účetní, administrativu, správu webového rozhraní apod.). Zbývající polovina příjmů by se 
rozdělila mezi náklady spojené s vydáváním bulletinu ČAPV (jazykové korektury…) a 
zbývající část by byla věnována Soutěžím ČAPV –zejména pak podpoře Juniorské kategorie, 
poděkování organizátorům konference, podpoře vzniku sborníku atd. Detailní vyúčtování 
bude mít k dispozici revizor, na členských schůzích by se uvedené shrnovalo po kategoriích 
pro daný kalendářní rok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Návrh principu hospodaření ČAPV pro každý kalendářní rok 

  Příjmy  Výdaje   

členské 
poplatky 

60 000 30 000 účetní, administrativa, web,…. 

    15 000 bulletin ČAPV (jazyk. korektury) 

    15 000 rezerva (3 000 Kč podpora Juniorů; poděkování;  sborník 
z konference...) 

    60 000   celkem 
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Aktivity spojené s finančním čerpáváním nad rámec tohoto rozpočtu by se projednávaly 
samostatně. Obdobně samostatně by pak probíhalo vyúčtování dotací, grantů apod. (např. 
v roce 2021 se dotace čerpají viz Zpráva o činnosti). 
Pro rok 2021/22 se počítá navíc s částkou 10 000 Kč na dovložení sborníků s konferencí ČAPV 
na stránky ČAPV, dále se počítá s náklady na připomenutí 30. Výročí ČAPV: jejich výše se ale 
bude odvíjet od úspěšnosti v získání dotací apod. 
V rozpravě k navrhovanému rozpočtu:  

 Revizor zdůrazňuje, že dle stanov asociace nemá generovat zisk. 
 Námět velkoryseji využít prostředky, například na ceny pro juniorní a seniorní členy. 

Výbor zváží, ale prioritně je potřeba finančně ošetřit administrativně-technické 
zázemí ČAPV (viz princip nakládání s příjmy z členských poplatků).  

 Zaznívá podpora návrhu, aby to, co lze „outsourcovat“, se platilo z rozpočtu.  
 Výhled do budoucna: výzva směrem ke členům: pomozte vyhledávat možnosti pro 

posílení příjmů asociace (dotace, granty, dary) – přivítáme zájem kohokoliv aktivněji 
se podílet na chodu asociace (podcasty, workshopy, atp.). Je potřeba řešit trvale 
udržitelné finanční zázemí asociace, která se snaží řadu procesů profesionalizovat, 
příjmy z členských poplatků ale pro všechno nepostačují.   

 
Návrh rozpočtu 2021 a 2022 byl odsouhlasen všemi hlasy.  

 
Aktivity ČAPV v roce 2022: Oslava 30 let výročí ČAPV – kniha a konference 

 Cílem vydání knihy je podat a sdílet přehled o zajímavých a metodologicky 
inspirativních aspektech výzkumů řešených členy ČAPV. Přispívající autoři: členové 
ČAPV, kniha bude recenzována, úvodní kapitola: ČAPV (vývoj, smysl), obsah každé 
další kapitoly: východiska – postup řešení – hlavní zjištění – implikace pro: další 
výzkum, decizní sféru, vzdělávací politiku, didaktiku/pedagogiku,  atd.  Důraz na 
„JAK“ spíše než na „CO“. 

o Ke knize zaznívá námět, aby byla zpracována tak, aby se jednalo o vědeckou 
publikaci. Později zaznívá podnět, že není realistické to pojmout jako 
vědeckou monografii uznatelnou do RIVu. 

o Zaznívá pochyba ohledně reálnosti vydání v září 2022. 
o Otázka cílové skupiny /“poučenější“ veřejnost, juniorní výzkumníci, členové 

asociace/ a jestli jde spíš o vědecký nebo populární žánr. 
o Otázka, jestli má jít o „historický artefakt“ nebo jestli má jí to to ukázat, co se 

v asociaci aktuálně děje (jít víc tematicky, s přesahy do vzdělávací politiky, 
atd.) – pak by bylo vnější publikum. 

o Šlo by se podívat i na řešení společných témat různými pracovišti/skupinami, 
různými metodami. 

o Otázka, jak do knihy dostat výzkumy s dopady do praxe. 
o Namísto/nebo vedle knihy by bylo možné připravit webovou prezentaci, a 

cestou „nových médií“ – prezentace proběhlých a probíhajících výzkumů. 
o Diskuse byla z časových důvodů ukončena a se zájemci pokračovala 

následující den v době oběda. 
 Konference v roce 2022 – pozvání od Petry Dobešové – OpenGate – 29 . - 31. srpna 

2022. 
o Zazněl dotaz, proč konference není v Praze, odpověď: využíváme možnost 

vyzkoušet organizování konferenci jinak, i s ohledem na finance.  
o Zaznívá upozornění, že to může spustit vlnu dalších reakcí soukromých 
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institucí, např. s nabídkami spolupráce, místa pořádání konference. Výbor 
deklaruje záměr vrátit se 31. Výroční konferencí zpět do univerzitního 
prostředí. 

 
Schůze byla ukončena v 19:02 
Zapsal: František Tůma 
Ověřili: Martin Chvál, Jana Poláchová Vašťatková 
 


