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Zápis z náhradní členské schůze ČAPV konané  

při příležitostí XXX. výroční konference konané v divadle 

kampusu Open Gate v Babicích dne 30. srpna 2022 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 36 členů ČAPV (dle prezenční listiny), dále přítomni hosté (online i 

fyzicky). 

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: Stav členské základny, 

komunikace se členy a s partnery ČAPV: participace ČAPV v EERA a v 

RVS při AV ČR (reakce na válečný konflikt; změny ve vedení; dotační 

situace aj.); internetová prezentace ČAPV. Organizace výroční 

konference: systemizace jednotlivých kroků a inovace (časový rámec, 

recenzní řízení; vydávání a archivace sborníku; záštita MŠMT; ocenění 

posterů; online semináře předcházející výroční konferenci; finanční 

zázemí atd.). Ceny ČAPV. Metodologické workshopy organizované pro 

podporu kvalitních výzkumů. Další podpora inspirativních výzkumů 

členů ČAPV prostřednictvím internetových stránek asociace: kniha 

vydávaná u příležitosti 30. výročí ČAPV, videa prezentující výzkumy 

na různých pracovištích.  Shrnutí současného stavu a perspektivy 

dalších aktivit v následujícím období. Bulletin ČAPV (česká čísla, 

výroční anglické číslo).  Stanovy ČAPV: zpráva a návrhy komise. 

Shrnutí činnosti výboru v uplynulém období (další možnosti pro 

připomenutí 30. výročí ČAPV). 

2. Zpráva o hospodaření ČAPV v roce 2021. Zpráva revizora. Průběžná 

zpráva o hospodaření 2021–2022 a výhled aktivit na další období.   

3. Pozvání na výroční konferenci 2023.  

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 přijímání 

nových členů. 

• Pohledávky za rok 2021: 11 700 Kč; 2020 8 200 Kč; 2019 2 700 Kč; 2018  

6 100 Kč; 2017 26 800 Kč.  

• Počet členů ČAPV: k 31. 12. 2018: 206 členů, k 31. 8. 2019:  222 členů, 

k 31. 8. 2020 235 členů, k 31. 8. 2021 247 členů, k 31. 3. 2022 242 

členů. 
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4. Zpráva o činnosti výboru ČAPV 

Členové výboru postupně představili jednotlivé aktivity výboru ČAPV: 

• Komunikace 

• Zoom jednání výboru (2022: 8. 8., 17. 6., 6. 5., 22. 3., 14. 2.; 20. 

12., 29. 11., 15. 11., 4. 11. 2021), 

• jednání předsedy s tajemníkem, s revizorem, s partnery, s bankou, 

dministrativou, atd. 

• Komunikace se členy: „Káva s výborem“ osobní komunikace, výzvy  

v bulletinu, e-maily: predseda@capv.cz, tajemnik@capv.cz, 

bulletin@capv.cz, atd. 

• Komunikace se členy, se zájemci o členství, se ziskovými a neziskovými 

organizacemi: Sansimon Znojmo (taška, blok), Světluška (NF Českého 

rozhlasu), Blatel - Blatnice pod Sv. Antonínkem; Ferdinand 

• Odsouzení aktů agrese ze strany vedení Ruské federace proti Ukrajině, ČAPV 

se připojuje ke stanovisku EERy.  

• ČAPV a EERA:  

• Konference ECER 2022 proběhla ve dvou částech: kontaktně v Jerevanu (23. 

– 25. 8. 2022) a online jako ECER Plus (1. – 10. 9. 2022) 

• ECER 2023 proběhne v Glasgow (21. – 25. 8. 2023), přihlášky je možné 

odesílat do 31. 1. 2023, k podrobnostem viz https://eera-ecer.de/ecer-

2023-glasgow/  

• EERA podporuje publikování monografií, vydává časopis European 

Educational Research Journal. 

• ČAPV v RVS při AV ČR (RVS sdružuje 85 společností s 25 000 členy), v roce 

2021 realizovala ČAPV dva projekty v souladu s podanými žádostmi:  

• Projekt 184 000,- (dotace 128 000,-): podpora činnosti, 56 000,-  

spolufinancování 

• Projekt 2 634,- : členství ČAPV v EERA 

V roce 2022 realizuje ČAPV projekt za celkem 200 000 Kč, dotace od RVS ČR 

120 000 Kč, zbývající část spolufinancována ČAPV. Druhá žádost o dotaci pro 

členství ČAPV v EERA se bude podávat v září 2022.  

• Předkonferenční část výroční konference:  

• Při konferenci ČAPV 2021 v Brně dva online semináře (pro účastníky 

zdarma): prof. G. Head a dr. S. Mc.Kinney (Univerzita v Glasgow) – 

Academic Writing, prof. Olcay Sert (Univerzita v Mälardalen, Švédsko; 

šéfredaktor časopisu Classoom Discourse) 

• Při konferenci ČAPV 2022 v Babicích dva online semináře (pro účastníky 

zdarma): P. Koršňáková  (IEA): Getting Acquainted with IEA and its 

International Comparative Studies; K. Mavor (UK): Using Path Models to 

Explore the Role of Social Identity in Promoting and Undermining 

Learning. 

• Webové stránky asociace: „e-shop ČAPV“ (nastavení podoby e-shopu, řešení 

funkcionalit, automatických emailů, vytvoření produktů, automatický 

objednávkový systém – Všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních údajů), 

platby za konferenci), do budoucna lze e-shop využít i pro další akce. 

• Archivu sborníků ČAPV – přibyl sborník z konference ČAPV v Českých 

Budějovicích (2016), bude dovložen na webové stránky asociace. 

 

mailto:predseda@capv.cz
mailto:tajemnik@capv.cz
mailto:bulletin@capv.cz
https://eera-ecer.de/ecer-2023-glasgow/
https://eera-ecer.de/ecer-2023-glasgow/
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• Recenzní proces příspěvků na konferenci ČAPV a vydání sborníku abstraktů – 

Přihlašování abstraktů přes EasyChair, příspěvky hodnoceny dle kritérií 

(Originalita tématu a autorského záměru, síla teoretického rámce, 

preciznost metodologického zpracování, zajímavost a jasnost prezentovaných 

závěrů a soudržnost argumentů v diskusi) celkem 12 recenzenty, kteří 

hodnotili 93 příspěvků (každý příspěvek byl posuzován dvěma recenzenty). 

Celková míra přijetí příspěvků po obou kolech recenzního řízení cca 90 %. 

Výbor děkuje zejména recenzentům. 

V rozpravě k tomuto bodu zaznívá, že délka příspěvků ve sborníku je značně 

omezená pro přesné vyjádření, je zmíněn i nízký počet znaků pro citovanou 

literaturu v příspěvku. Zaznívá dotaz, zda by bylo možné zvýšit celkový 

limit. Z výboru zaznívá, že celkový rozsah sborníku abstraktů je poměrně 

velký, ale navýšení limitu bude zváženo.  

• Ocenění ČAPV – pokračuje se v nastavení soutěže z loňského roku, komise je 

průběžně obměňována, děkujeme Jiřímu Marešovi za dosavadní mnoholetou práci 

v komisi. 

• Bulletin – pokračuje se se čtyřmi českými čísly ročně + 1 anglické číslo, 

vítáme příspěvky od členů. Podněty a návrhy příspěvků do bulletinu směřujte 

na bulletin@capv.cz  

• Workshopy – organizované pro podporu kvalitních výzkumů a sdílené na 

webových stránkách ČAPV (https://capv.cz/vzdelavaci-prilezitosti/): 

• Akční výzkum vedl Roman Švaříček dne 31. 4. 2022, nahrávka dostupná  

z https://youtu.be/9eJSXU6JMCY 

• Případové studie vedl Dominik Dvořák dne 28. 6. 2022, nahrávka dostupná 

z https://www.youtube.com/watch?v=Ta11Q4KfWxE 

• Kniha vydávaná k 30. výročí založení asociace – bude dostupná elektronicky 

do konce října 2020 na webových stránkách ČAPV. 

• Videa zdůrazňující společenskou relevanci výzkumu vybraných kvalitních 

pedagogických výzkumů – ukázkové video předvedla Hana Voňková. Finanční 

stránka: 15 000 Kč jedno video; bude na webu asociace. Podnět pro členskou 

schůzi: otevřít zdroje ČAPV uložené v bance pro tvorbu videí členy ČAPV 

(výzva a podmínky v bulletinu 4/2022, videa prezentovaná na konferenci 

2023) pro tvorbu max. 8 videí (120 000 Kč, výbor ČAPV si vyhrazuje právo 

neudělit příspěvek). Podněty: h.vonkova@gmail.com   

• Úprava Stanov: Covid – konference v Ostravě  a v Brně ukázaly problém  

s usnášeníschopností členské schůze, to zahájilo diskuse o možnostech online 

podoby členské schůze. Po výzvě v bulletinu byla zřízena komise ve složení 

Stanislav Michek, Kateřina Lojdová, Petr Urbánek, komise se dále zabývala 

otázkou, co bude,  když nebude zvolen nikdo do nového výboru. Přesné 

formulace úprav budou bulletinu 4/2022, členové se k nim mohou vyjádřit,  

v příštím roce se na členské schůzi bude hlasovat. 

 

Členská schůze odsouhlasila výroční zprávu o činnosti ČAPV všemi hlasy; Proti: 

0. Zdržel se: 0. 

 

5. Zpráva o hospodaření 2021, zpráva revizora, průběžná zpráva  

o hospodaření za rok 2022 

 

 

 

 

mailto:bulletin@capv.cz
https://capv.cz/vzdelavaci-prilezitosti/
https://capv.cz/vzdelavaci-prilezitosti/
https://capv.cz/vzdelavaci-prilezitosti/
https://youtu.be/9eJSXU6JMCY
https://www.youtube.com/watch?v=Ta11Q4KfWxE
mailto:h.vonkova@gmail.com
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ZŮSTATEK za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 (v Kč)  

Zůstatek v hotovosti k 1. 1. 2021 1,00 

Zůstatek v hotovosti k  31. 12. 2021 287,00 

Zůstatek na účtu ČS k 1. 1. 2021 337 822,32 

Zůstatek na účtu ČS k 31. 12. 2021 332 814,70 

Pohledávky k 1.1. 2021 8 200,00 

Pohledávky k 31. 12. 2021  11 700,00 

Majetek celkem  k 1. 1. 2021 346 023,32 

MAJETEK CELKEM k 31. 12. 2021 344 801,70 

 

Revizor 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 za rok 2021 byla schválena všemi hlasy. Proti: 0. Zdržel 

se: 0 

 

 

6. Průběžná zpráva o hospodaření 2022 a výhled na další období 

Jana Poláchová Vašťatková představuje výhled na rok 2022. Z dotace od RVS a 

z příjmů z konference je možné pokrýt recenzní řízení, vydání sborníku ČAPV 

2022 a knihy k 30. výročí ČAPV, přípravu pilotního videa, organizačně zajistit 

konferenci a vydávat Bulletin ČAPV. Další činnosti (např. právní poradenství, 

část administrativy, personalistiku a provoz – banka, nájem, kancelářské 

potřeby) je možné pokrýt z členských příspěvků. Limitem pro další činnosti 

jsou lidské zdroje výboru ČAPV. Otevírá diskusi nad zaměřením dotace pro rok 

2023. 

 

Tým pod vedením Hanky Voňkové sdílel video zvýrazňující relevanci vybraného 

pedagogického výzkumu.  Jana Poláchová Vašťatková dává členské schůzi návrh, 

zda by bylo možné alokovat z celkového současných úspor (cca 300 tisíc Kč) 

částku max. 120 tisíc na podporu vzniku max. 8 videí(obdobně vytvořených) 

zdůrazňujících společenskou relevanci vybraných kvalitních pedagogických 

výzkumů realizovaných členy ČAPV.  

 

V rozpravě k tomuto bodu zaznívá následující: 

• Přítomní členové podporují záměr připravit videa, zaznívají dotazy na 

konkrétní podobu podpory, časový harmonogram a dostupnost videí. Členové 

výboru upřesňují, že videa budou volně dostupná na webu ČAPV a linky budou 

dostupné komukoliv. Dále od Hany Voňkové zaznívá, že jí připravené video 

je realizovatelné za cca 10–15 tisíc Kč, ale samozřejmě jde pořídit i draží 

video. Zamýšlená dotace od ČAPV má pokrýt technické náklady. Harmonogram 

připraví výbor a výzvu včetně požadavků na anotaci a přihlášku zveřejní 

v nadcházejícím bulletinu. Výběr podpořených výzkumníků či týmů bude 

v gesci výboru na základě připravených kritérií. Počítá se se zveřejněním 

videí na následující členské schůzi. 

• Z řad členů dále zaznívá potřeba specifikovat, kdo bude cílová skupina 

(širší veřejnost, novináři, učitelé…). Přítomní dále uvádějí, že půjde  

o propagaci ČAPV a konkrétního pracoviště, které může tvorbu videa také 

podpořit (např. stipendiem). Diskutováno je také o podpoře nejen videí, ale 

také infografiky (například pro vizualizaci výzkumných poznatků 

relevantních pro pedagogickou praxi).  
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• Od členů zaznívá doporučení, aby záležitosti ohledně koncepce a zveřejnění 

videí byly alespoň krátce konzultovány s někým, kdo se věnuje sociálním 

sítím a PR. 

 

Členská schůze všemi hlasy odsouhlasila alokaci částku max. 120 tisíc pro 

přípravu 8 videí. Proti: 0. Zdržel se: 0. 

 

7. Pozvání na výroční konferenci 2023 

 

Jiří Škoda, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem, se připojil online na členskou schůzi a pozval přítomné na 

31. výroční konferenci, která se bude konat ve dnech 5.–7. 9. 2023.  

 

8. Různé 

 

V diskusi k předchozím bodům se objevil návrh na zvýšení členského příspěvku 

a návrh na odměnu pro členy výboru. 

 

Navýšení členských příspěvků 

 

• Zaznívá postřeh, že ČAPV je s ročním členským příspěvkem ve výši 300 Kč 

(resp. 200 Kč pro studenty) jednou z nejlevnějších asociací. I s vysokou 

inflací a současnou ekonomickou situací se jeví jako vhodné navýšit od roku 

2023 členský příspěvek.  

• Vyvstávají návrhy: 

• navýšit základní členský příspěvek od roku 2023 na 500 Kč. Všichni 

přítomní hlasují pro, 0 proti, nikdo se nezdržel. 

• navýšit snížený členský příspěvek (pro studenty) od roku 2023 na 300 Kč. 

Všichni přítomní hlasují pro, 0 proti, nikdo se nezdržel. 

 

Odměny pro členy výboru 

 

• Přítomní členové oceňují aktivity výboru a navrhují vyplatit členům výboru 

odměnu. Zaznívají různé návrhy (např. 10 tisíc pro členy a dvojnásobek pro 

předsedkyni, alokace konkrétní částky na odměny členům, kteří si částku 

rozdělí podle svých aktivit, odměna pro členy výboru ve výši 10 % zůstatku 

na účtu ČAPV, atd.) Dále je v rozpravě upřesněno, že odměny by měly být 

vyplaceny pouze k roku 2023, protože není jasné, jaká bude ekonomická 

situace v dalších letech. 

• Vyvstává návrh alokovat jednorázově částku 60 tisíc na odměny pro výbor – 

20 tisíc pro předsedkyni, 10 tisíc pro jednotlivé členy. 31 členů hlasuje 

pro, nikdo proti, zdrželo se 5 členů. 

 

 

Schůze byla ukončena v 18:40 

Zapsal: František Tůma 

Ověřili: Martin Chvál, Jana Poláchová Vašťatková 

 


