Zápis ze zasedání Rady PRVOUK P15
Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání
PedF UK dne 18. 4. 2013
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., doc. PhDr. L. Květoňová, Ph.D.,
doc. PhDr. N. Pelcová, CSc., 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.
Omluvení:
Ing. J. Koucký, Ph.D., prof. PaedDr. M. Nedělka, Dr.

Program:
1.
2.
3.
4.

Informace o současné situaci v řízení projektu
Zpráva o stavu řešení projektu v roce 2012
Koncepce a organizace práce v roce 2013
Výstupy 2013 - strukturace, způsob vykazovaní, financování projektu

1. Doc. Wildová, koordinátorka programu
- informovala o rozšíření Rady o nových pět členů (doc. Slavík, doc. Květoňová,
doc. Pelcová, doc. Černochová, Ing. Koucký)
- informovala, že administrativním pracovníkem programu je Mgr. H. Rambousková
- pozitivně hodnotila proběhlé akce v rámci programu tj. seminář k oborových didaktikám
a 1. konferenci programu, která se konala 5. 4. 2012. Prezentace ze semináře a konference
jsou zveřejněny na webu odd. vědy v oddíle PRVOUK P15. Prezentace vykazovaly různé
přístupy a pojetí, a proto bude třeba více konkretizovat co chtějí pracovní týmy zkoumat
a posouvat dál pouze z hlediska PRVOUKU tj. oddělit od činnosti katedry. Jednotliví
koordinátoři pracovních týmů oznámí Mgr. Rambouskové, k jakému okruhu PRVOUKU
se hlásí
- Plán zasedání rady byl stanoven 2x ročně (jaro, podzim), druhá konference byla
naplánována na podzim 2013
2. Členové Rady byli seznámeni se zněním Průběžné zprávy a Hodnocením průběžné zprávy
ze strany RUK. Souhrnné stanovisko vyznívá kladně. Pro úplnou informaci doc. Wildová
ještě členům Rady zašle posudek vypracovaný k přihlášce programu.
3. Byla ustavena pracovní skupina oborových didaktik, kterou povede doc. Slavík. Pracovní
skupinu pro pedagogicko-psychologické obory povede prof. Helus.
Prof. Helus apeloval na stanovení a určení nejdůležitějších výstupů, přesahů tří směrů,
jmenovitě
- Škola, její vývoj a nároky na proměnu školy
- Učitelské vzdělání a příprava učitele

- Zřetel k dítěti/žákovi jako osobnosti
Doc. Slavík se ve svém vystoupení se zaměřil na tři úrovně integrace výzkumného směřování
1. Reflektivní praxe, 2. Integrace oborů pedagogiky a pedagogické psychologie s oborovými
didaktikami, 3. Inkubační centra.
Seznámil Radu s pojetím seminářů této pracovní
skupiny. Jedná se o semináře trojího typu 1. Seznamovací (naplánovaný 30. 5. 2013 s účastí
prof. Hejného), 2. Inspirační, 3. Orientační
Prof. Charvátová - zrekapitulovala jednotlivé pracovní skupiny pedagogiky I - IV, školský
management a lidské zdroje s tím, že budou připraveny teze pro hledání svorníku a napojení
na didaktiky.
4. K otázce jaké typy výstupů vykazovat bylo dohodnuto, že takové, které vycházejí z RIVu.
Byla dohodnuta metodika rozdělování finančních prostředků:
60 % obdrží katedry za výstupy RIV 2007 – 11
40 % budou rozdělovat subkoordinátoři. Subkoordinátorům budou finanční prostředky
zaslány dle vědeckého výkonu (RIV) členů řešitelského týmu. Subkoordinátoři zašlou
seznam svých řešitelů včetně jejich RIV bodů prof. Charvátové do 10. 5. 2013. Pro
pracoviště, které neměly publikace v RIV bude vytvořena „záchranná síť.

koordinátorka programu PRVOUK P15

V Praze dne 19. 4. 2013
Zapsala: Mgr. H. Rambousková

