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Michal Nedělka 

Životopis 
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

 

 

Datum narození 13. 5. 1964 

 

Vzdělání 

1985–1990 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor ruský jazyk – hudební 

výchova  

1991–1994 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium v oboru 

hudební teorie a pedagogika  

 

Graduace 

2001   docent v oboru hudební teorie a pedagogika  

2006   profesor v oboru teorie a praxe vyučování hudební výchově 

 

Praxe 

1983–1985  učitel klavírní hry v lidové škole umění v Lysé nad Labem 

1990–1991 učitel hudební nauky a klavírní hry v Základní umělecké škole Jana 

Zacha v Čelákovicích   

1992–1994  učitel německého jazyka na Gymnáziu Jaroslava Seiferta v Praze  

1994–2020   akademický pracovník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  

garance studijních programů na bakalářském, magisterském a 

doktorském stupni – hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, 

učitelství hudební výchovy, hudební teorie a pedagogika 

výuka na všech 3 stupních garantovaného studia (hudebněteoretické 

předměty, hra na cembalo a hry na klavír, klavírní improvizace, 

předměty hudebněpedagogické) 

vzdělávání doktorandů (9 absolventů)  

celoživotní vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku (garant 

kurzu 2014–2020)  

 

Funkce 

1994–2001 odborný asistent na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK 

v Praze   

2001–2007  vedoucí katedry hudební výchovy  

2006–2007  proděkan pro studijní záležitosti  

2010–2013  proděkan pro vnější vztahy, lidské zdroje a celoživotní vzdělávání 

2013–2016  proděkan pro vědu a výzkum 

2016–2020  děkan 

 

2008–2020 předseda oborové rady doktorského studia Hudební teorie a pedagogiky 

na PedF UK 

2012–2016 člen rady programu PRVOUK (Program rozvoje vědních oblastí na 

univerzitě Karlově) 

2016–2020 člen rady programu Progres (programu rozvoje vědy na Univerzitě 

Karlově) 
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2002–2020 člen oborové rady doktorského studia Hudební teorie a pedagogiky 

na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

2011–2020 člen oborové rady doktorského studia Hudební teorie a pedagogiky 

na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

 

 

 

Členství ve vědeckých radách fakultních 

Od 2018 Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v 

Nitře 

Od 2010  Vědecká rada Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 

Od 2008  Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

Od 2002 Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 

nad Labem 

 

 

Členství ve vědeckých radách univerzitních 

Od 2013  Vědecká rada Univerzity Karlovy 

Od 2011  Vědecká rada Ostravské univerzity 

 

Členství v reprezentativních orgánech 

Od 2017  Ruská asociace pro vědeckou činnost (RASN)  

Od 2015  Rada vysokých škol – komise pro vzdělávací činnost 

 

Členství v redakčních radách 

Člen poradního výboru ABI (American Biographical Institue) 

Člen redakční rady časopisu Hudební výchova, vydávaného Vydavatelstvím Univerzity 

Karlovy – Pedagogické fakulty 

Člen redakční rady časopisu Education and Sciences without Boards 

Člen národní redakční rady časopisu Pedagogika  

Předseda mezinárodní redakční rady časopisu Pedagogika  

 

Ocenění 

1995  Cena Bernarda Bolzana za disertační práci 

 

Vědecká a publikační činnost 

Autor monografií (4),  

studií v odborných periodikách a recenzovaných domácích (40) a zahraničních (16),  

vysokoškolských učebních textů (3),  

elektronických vysokoškolských učebnic (2), 

rozhlasových pořadů (3),  

audiovizuálního výukového programu (1 pro britskou společnost Languages of the World),  

skladeb a úprav (9), 

hlavní řešitel grantových projektů (2),  

řešitel výzkumných projektů (3), 

didaktik v rozvojovém projektu ESF Podpora rozvoje oborově didaktických magisterských 

studijních programů, 

koordinátor rozvojového projektu ESF Tvorba inovativních digitálních vzdělávacích zdrojů. 

 

 



3 

 

 

 

 

 

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.  

 

 

V Praze dne 6. 1. 2020. 


