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Významného ocenění se v náročném výběru dostalo monografii J. Bláhy Výtvarné umění a hudba. Tvar,
prostor a čas 1/2 – v rámci Univerzity Karlovy zaujala 2. místo. Blahopřání patří i dalším autorům oceněných
monografií a autorským týmům: A. Hogenové, R. Wildové, V. Vykoukalové, V. Rambouskovi, H. Hejlové,
S. Štechovi, J. Zapletalové a M. Fulkové.
PhDr. Petr Koura, Ph.D., z katedry dějin a didaktiky dějepisu Ped získal 6. 5. 2015 cenu pro mladé vědce
Nadačního fondu Neuron za mimořádně kvalitní badatelskou práci v oblasti českých politických a kulturních
dějin 20. století.
V soutěži o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí 2015 v kategorii
závěrečné práce zvítězila Veronika Rendlová s nedávno obhájenou bakalářskou prací "Populace ohroženého
perleťovce Boloria euphrosyne". V kategorii volné téma se na prvním místě umístila Dana Zborníková s
Popelářskou pohádkou.
V česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky (12. a 13. 6. 2015) získali studenti KMDM – Iva
Donátová, Anna Jungrová, Jan Kozubka, Michal Sláma, Tatiana Mutinová, Karolína Pešinová,
Vladimír Bílek, Nada Lundáková, Jan F. Teister a Dana Žďárská významná ocenění (3 první ceny, 1
druhá cena, 3 třetí ceny a 3 čestná uznání) .Studenti KHV získali v celostátní hudební interpretační soutěži
pedagogických fakult ČR v Českých Budějovicích následující ocenění:
cena Kateřina Marešová (NMgr. Hv - Ná) – housle, Aleksandra Konyukovskaya (Bc HV - Sb) – zpěv, II.
cena Vartan Agopjan (NMgr. Hv - Ná) – klavír, Marina Shchesbakova (Bc Hv - Sb) – zpěv, David Lin
(NMgr. Hv - Ná) – zpěv (2. kategorie), III. cena Veronika Landkammerová (NMgr. Hv - Ná) – klavír








2014



Cena Eduína pro prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. z katedry matematiky a didaktiky matematiky.
Hejného metoda výuky matematiky získala 1. cenu odborné poroty a druhou cenu veřejnosti ve druhém
ročníku ceny Eduína. Tisková zpráva (26. 11. 2014).
Mensa ČR udělila Čestné uznání prof. RNDr. Milanu Hejnému, CSc. za významný přínos inteligenci
národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména České republiky ve světě (2014).

2013









Výroční cenu nakladatelství Albatros a vítězství v kategorii "Literární text pro starší děti" získal doc.
PhDr. Ondřej Hník, Ph.D., z katedry české literatury za sbírku básní Malý pražský chodec (Praha:
Albatros, 2013). Kniha je dostupná také v prodejně literatury a v knihovně naší fakulty.
PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. (KFJL) získal Cenu Prix Gallica za nejlepší doktorskou práci obhájenou na
romanistických pracovištích v České republice získal (Konceptualizace mores v dramatickém básnictví.
Studie o poetice francouzské tragédie v 17. století). Zpráva o vyhlášení výsledků soutěže (2014) je
zveřejněna na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Petr Matějka (student oboru matematika - francouzský jazyk) získal Cenu Josefa Hlávky 2013. Oceněna
byla jeho diplomová práce s názvem „Obtíže žáků při řešení vybraných slovních úloh z výzkumu TIMSS“.
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. (ÚVRV) obdržela dne 26. 9. 2013 z rukou rektorky UMB zlatou
medaili za podíl na rozvoji slovenské pedagogiky a za dlouholetou spolupráci s Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici.
prof. Ing. František Liška, CSc. (ved. KCHDCH) obdržel z rukou rektora Vysoké školy chemickotechnologické v Praze medaili Emila Votočka (2013). VŠCHT Praha ji uděluje vynikajícím osobnostem,
které přispěly k rozvoji vědy a vzdělanosti nebo se zasloužily o rozvoj VŠCHT.
MgA. Marku Valáškovi, Ph.D. (KHV) byla Nadací Českého hudebního fondu a Sdružením sborových
dirigentů Asociace hudebních vědců a umělců v r. 2013 udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda
Vacha.
PaedDr. Simona Pišlová, Dr. (KČJ) 1. a 3. místo v soutěži hmatových knížek Tactus 2013
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doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. (KVV) Cena za učebnice a didaktické pomůcky v tištěné podobě v
soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2012 a nové podněty (48. ročník). Ocenění publikace Galerijní a
muzejní edukace I - Vlastní cestou k umění, kterou připravily v rámci výzkumného projektu NAKI Marie
Fulková, Lucie Jakubcová Hajdušková a Vladimíra Sehnalíková, získala 3. místo v soutěži o Nejkrásnější
českou knihu roku 2012, kterou vypisuje Památník národního písemnictví v kategorii Učebnice a
didaktické pomůcky v tištěné podobě.Publikace shrnuje vzdělávací programy za rok 2011, které byly
realizovány se spolupracujícími institucemi Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a Galerií
Rudolfinum. Publikace je primárně určena učitelům a studentům výtvarné výchovy, ale je vhodná pro
každého, kdo hledá vlastní cestu k umění.
RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (KMDM) Projekt univerzitní sítě CEEPUS Active Methods in Teaching
and Learning Mathematics and Informatics se umístil na 1. místě v soutěži O ministerskou cenu pořádanou
Centrální kanceláří CEEPUS z Rakouska. Toto ocenění je udělováno každoročně pouze nejkvalitnějším
projektům na mezinárodní úrovni. Na základě výsledku této soutěže se Národní kancelář CEEPUS
rozhodla udělit instituci, která je partnerem tohoto projektu, ocenění The Czech National CEEPUS Office
Prize 2012.
Mgr. Naděžda Basalaeva (doktorandka KHV) obsadila 2. místo v mezinárodní pedagogické soutěži
Hudební pedagog v kontextu soudobé kultury v Petrohradě.
prof. PhDr. Milan Milan Hejný, CSc. (KMDM) obdržel v rámci projektu „ Českých 100 Nejlepších“
ocenění „MathProf ONE“ neboli jednička mezi matikáři. Cenu převzal 30. 11. 2012 ve Španělském sále
Pražského hradu. Cenu mu předala ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.
http://www.novinky.cz/kariera/287542-profesor-milan-hejny-je-jednickou-mezi-matikari.html
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (KOVF) obdržela medaili J. A. Komenského jako výraz ocenění za
rozvíjení Komenského tradic ve vědě a vzdělávání. Slavnostní akt se uskutečnil 28. 11. 2012 ve
Valdštejnském paláci při příležitosti 120. výročí založení Národního pedagogického muzea a knihovny J.
A. Komenského.
prof. PhDr. Zdeněk Helus, CSc. (proděkan PedF UK) převzal v listopadu 2012 medaili Josefa Hlávky.
Toto ocenění je určeno nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem české vědy a umění za
jejich celoživotní dílo ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti.Je udělováno správní radou Nadání
zpravidla před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. (KDDD) byla nominována do úzkého kruhu kandidátů na Cenu
Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě. Cenu uděluje Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu
Akademie věd ČRa s Domem zahraničních služeb. Rozhovor a medailonek paní prof. PhDr. Kateřiny
Charvátové, CSc. ke stažení zde (str. 28–29).
Mgr. Alena Šteflíčková (doktorandka KMDM) převzala v listopadu 2012 cenu Josefa Hlávky za vysoce
kvalitní diplomovou práci Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL (zpracovanou pod vedením prof. RNDr.
Jarmily Novotné, CSc.).
Mgr. Naděžda Basalaeva (doktorandka KHV) obsadila 3. místo v 6. ročníku mezinárodní soutěže
Učitel hudební výchovy 21. století, která se ve dnech 15. až 19. 10. 2012 konala v ukrajinském Kyjevě.
prof. PaedDr. Jiří Kolář V předvečer Dne české státnosti 27. 9. 2012 udělil předseda Senátu PČR v
Hlavním sále Valdštejnského paláce stříbrnou pamětní medaili Senátu PČR prof. PaedDr. Jiřímu Kolářovi.
Prof. Kolář je český sbormistr, pedagog a hudební skladatel. Patří k zakladatelům katedry hudební
výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Svou celoživotní prací se významně zasadil o rozvoj
českého amatérského sborového zpěvu. Řadu let působil jako výkonný předseda hlavního výboru Unie
českých pěveckých sborů. Je autorem či spoluautorem mnoha učebnic a učebních textů z oblasti intonační
a sluchové výchovy a řízení pěveckého sboru. Oceněno bylo 17 osobností ze světa vědy, kultury, sportu a
společenského života, které se zvlášť výjimečným způsobem zasloužily o svůj obor či přispěly k dobré
pověsti České republiky v zahraničí.
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (KDDD) Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti
společenských věd obdržel v roce 2012
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (KSPPG) obdržela v roce 2012 Medaili MŠMT prvního stupně za
dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Medaile MŠMT prvního a druhého stupně
udělovanou každoročně v Den učitelů 28. března.
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Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (KOVF) a PhDr. Jana Stará, Ph.D. (KPP) získaly na Frankfurtském
knižním veletrhu za učebnici Prvouky pro 2. ročník ZŠ ocenění za "Nejlepší evropskou učebnici roku
2011".
PhDr. Jan Herman, Ph.D. (doktorand KMDM) získal v roce 2011 Hlávkovu cenu za doktorskou
disertační práci. Název práce je „Induktivní usuzování dětí ve věku 10 až 12 let v matematickém
prostředí“. Práce má široký záběr: psychologický, matematický, pedagogický, didaktický, a to nejen se
zaměřením na didaktiku matematiky, ale i na vhodné využití prostředků informačních technologií v práci
učitele i žáků. Obsahuje nové důležité výsledky na pomezí uvedených vědeckých disciplín. Je důležitá
svým tématem, pokusem o empirické uchopení procesů myšlení. Práce je původní a lze ji označit za
průkopnickou.



prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. (proděkan PedF UK) v roce 2011 obdržel Medaili Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost a celoživotní přínos v
oblasti sociální a pedagogické psychologie.

2010


prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. (KMDM) získal Cenu rektora 2010 v oborech přírodovědných a
matematicko-fyzikálních za svou monografii vydanou v nakladatelství Birkhäuser Basel Patterns of
change: Linguistic innovations in the development of classical mathematics.


doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., děkanka PedF UK, převzala 9. 4. 2010 z rukou
ministryně Miroslavy Kopicové Medaili MŠMT 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost,
při níž se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů



prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., inovátor v oblasti vysokoškolského vzdělávání pedagogů a
mezinárodně uznávaný vědec, převzal 9. 4. 2010 z rukou ministryně Miroslavy Kopicové
Medaili MŠMT 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost v oblasti vysokého
školství

2009


doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. obdržel 2. 6. 2009 plaketu Garuda za podporu českoindonéských vztahů. O této události byly informovány všechny zastupitelské úřady Indonésie
prostřednictvím zpravodaje



doc. PhDr. Evě Opravilové, CSc. z katedry primární pedagogiky bylo 22. 4. 2009 uděleno
nejvyšší ocenění působení v resortu školství - Medaile MŠMT I. stupně za dlouhodobou
vynikající pedagogickou, výzkumnou a publikační činnost a celoživotní popularizaci
předškolní pedagogiky. O události informuje rozhovor s paní docentkou v časopisu i-Forum



PhDr. Dagmar Švermové z katedry germanistiky bylo v březnu 2009 prezidentem Spolkové
republiky Německo propůjčeno státní vyznamenání Spolkové republiky Německo - Kříž za
zásluhy na stuze Spolkové republiky Německo za dlouholetou a aktivní práci v oblasti
bilingvní výuky

