
 

Kandidáti na členy Akademického senátu Pedagogické fakulty 
Univerzity J. E. Purkyně pro funkční období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

 
Stručný životopis kandidáta, případně stručná informace o kandidátovi (nepovinný údaj) 
 
AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 
 
1. Bauer David, Mgr., metodik Centra pedagogické praxe PF UJEP 
 
 
2. Bláha Ladislav, doc. PaedDr., Ph.D., vedoucí Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP 
Vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu, člen VR PF UJEP a VR FTK UP Olomouc, garant studijních 
programů na PF UJEP. 
 
3. Cihlář David, Mgr., Ph.D., odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP 
Kandidát se dlouhodobě angažuje v akademickém životě fakulty a univerzity. V uplynulých dvou 
volebních obdobích působil jako člen Akademického senátu PF UJEP i jako člen Akademického senátu 
UJEP. Kandidát je uznávaným a respektovaným specialistou v oblasti sportovní masáže, a to 
v mezinárodním měřítku. Dlouhodobě se angažuje při organizaci řady akcí (např. Ústecký půlmaratón, 
Sportovní den rektora, Běh kampusem atd.), kde reprezentuje PF UJEP. 
 
4. Círus Lukáš, Mgr. et Bc., Ph.D., odborný asistent – metodik Centra pedagogické praxe PF UJEP 
Narozen: 23. prosince 1976 v Litoměřicích 
Vzdělání: 
1997-2001 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Fyzika – studijní 
obor: učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství pro základní školy – studijní obor: technická výchova pro 
2. stupeň ZŠ, Diplomová práce: Problematika výstavby a provozu malých vodních elektráren (Mgr. 
12. června 2001) 
2010-2012 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Specializace 
v pedagogice – Školský management. (Bc. 2012) 
2014-2017 doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové v oboru Specializace 
v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, školitelka doc. PaeDdr. Martina 
Maněnová, Ph.D. (PhD 20. 9. 2017) 
Dosavadní pedagogická praxe: 
2015-dosud: Odborný asistent - metodik Centrum pedagogické praxe PF UJEP 
2014-2015: Odborný asistent katedry primárního a preprimárního vzdělávání PF UJEP 
2006-2014: Odborný asistent katedry matematiky a ICT PF UJEP 
2011-2012: Učitel v ZŠ a MŠ Tisá: Učitel fyziky, výpočetní techniky 
2003-2006: Učitel v Lingua Universal - soukromá ZŠ Litoměřice: Učitel fyziky, výpočetní techniky 
2001-2003: Učitel v Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy - Boženy Němcové Litoměřice  
Funkční zařazení: 
2015 - dosud: Odborný asistent centra pedagogické praxe PF UJEP 
2015- 2019: Člen Akademického senátu PF UJEP 
2014-2015: Odborný asistent katedry primárního a preprimárního vzdělávání PF UJEP 
2010-2014: Vedoucí katedry matematiky a ICT PF UJEP 
2006- 2014: Odborný asistent katedry matematiky a ICT 
2007-2011: Proděkan pro rozvoj a informatizaci PF UJEP 
2007: Tajemník katedry matematiky a ICT PF UJEP 
2007: Člen Akademického senátu PF UJEP a vedoucí pracovní skupiny pro otázky ekonomické. 
2006-2007: Člen rozvrhové komise PF UJEP 



Odborné zaměření: 
Didaktika informačních a komunikačních technologií 
Vzdělávací proces na 1. stupni ZŠ a v předškolním vzdělávání. 
Vědecká a projektová činnost: 
2019 SGS - Strategie řešení problémů žáků mladšího školního věku s využitém ICT 
2014-2016: SGS – Výzkumné šetření počítačové gramotnosti žáků ml. školního věku 
2014-2016: Projekt F – Inovace pedagogických praxí na PF UJEP 
2014-2015: Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání, 
2013-2014: Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami 
CZ.1.07/2.2.00/29.0023 - Kordinátor KA 4. 
2013: Projekt 13/SML0427 Fond Ústeckého kraje – Česko-Polsko-Slovenská matematická konference. 
2007: Řešitel grantového projektu FRVŠ Tvorba multimediálních materiálů pro výuku předmětu 
Informační a komunikační technologie. 
 
5. Fleischmann Otakar, PhDr., Ph.D., odborný asistent Katedry psychologie PF UJEP 
Kandidát je 25 let členem akademické obce fakulty a univerzity. Dlouhodobě patří k akademickým 
pracovníkům s nejlépe hodnocenou výukou. Významná je i jeho vědecká a tvůrčí činnost. Akademickým 
pracovníkům a studentům poskytuje pomoc v rámci Psychologické poradny UJEP. Významně se angažuje 
i v pomoci uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími požadavky. Organizuje řadu přednášek 
pro studenty i akademické pracovníky fakulty i univerzity, které se vždy těší mimořádné pozornosti. 
Pravidelně se účastní různých akcí pořádaných pro studenty (Den otevřených dveří, Welcome Day, Vítání 
prváků apod.). 
 
6. Hašek Miroslav, Mgr., Ph.D., odborný asistent Katedry výtvarné kultury PF UJEP 
Absolvent studijního oboru Výtvarně edukativní studia na Pedagogické fakultě UJEP (titul Mgr.) 
Absolvent doktorského studijního programu Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace na Fakultě 
umění a designu UJEP (titul Ph.D.) 
Od roku 2012 působí jako odborný asistent na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP 
Od roku 2017 je vedoucím Katedry výtvarné kultury 
Od 1. 3. 2019 člen Akademického senátu UJEP 
 
7. Holeček Radim, Mgr. Bc., odborný asistent Katedry bohemistiky PF UJEP 
Mgr. Bc. Radim Holeček vystudoval na UJEP učitelství pro střední školy obor Německý jazyk a literatura - 
Historie (Mgr.), Obchodní ruštinu (Bc.), v současné době studuje doktorské studium na Lvovské státní 
univerzitě (Ukrajina) v oboru Politologie a mezinárodní vztahy. Po zkušenosti s výukou na řadě středních 
škol zakotvil jako odborný asistent na PF UJEP v Ústí nad Labem (katedra germanistiky, centrum jazykové 
přípravy), 5 let vedl Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP. V letech 2013-17 byl poslancem PS 
Parlamentu České republiky. V současné době vyvíjí činnost směřující k založení katedry Slavistiky PF 
UJEP. Publikační činnost zasahuje oblasti: parlamentarismus, židovská problematika, ruskojazyčné mafie. 
 
8. Chytrý Vlastimil, PhDr., Ph.D., odborný asistent Katedry primárního a preprimárního vzdělávání PF 

UJEP 
 2000-2004  Střední průmyslová škola strojní a dopravní Děčín 
  Učitelství pro základní školy 
 2004-2008  Pedagogická fakulta univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
  Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (Mat + Tv) 
 2008-2013 Doktorský studijní program - Obecné otázky mateatiky 
  Pedagogická fakulta univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 2018 Doktorský studijní program - Učitelství pro základní školy 
  Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 



9. Kroufek Roman, PhDr., Ph.D., odborný asistent Katedry primárního a preprimárního vzdělávání PF 
UJEP 

2003 
Mgr. Učitelství biologie a geografie pro 2. stupeň ZŠ, Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem 
2016 
Ph.D. Vzdělávání v biologii, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
2017 
Ph.Dr. Učitelství biologie a geografie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
 
10. Makovský Miloš, Mgr., Ph.D., odborný asistent Katedry výtvarné kultury PF UJEP 
 
 
11. Nosek Martin, Mgr., Ph.D., odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP 
Účastník a organizátor četných sportovních soutěží, člen řady komisí na PF UJEP, každoroční organizátor 
Přespolního běhu. 
 
12. Pavlíková Jana, Mgr., M.A., PhD., odborná asistentka Katedry anglistiky PF UJEP 
Vystudovala PF UJEP, obor český jazyk, hudební výchova, anglický jazyk 
Na Katedře anglistiky působí od roku 1995 
M.A. na University of Edinburgh 
Ph.D. na Univerzitě Palackého Olomouc 
 
13. Svoboda Zdeněk, Mgr., Ph.D., pověřený vedoucí Katedry speciální a sociální pedagogiky PF UJEP 
Zdeněk Svoboda (1976) je absolventem PF UJEP v Ústí nad Labem (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální 
školy, Mgr.) a PedF MU v Brně (Speciální pedagogiky, Ph.D.). Již od roku 2002 vyučuje na katedře 
pedagogiky, nyní na katedře speciální a sociální pedagogiky PF UJEP. Odborně se zaměřuje na 
problematiku práce s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, problematiku 
inkluzívního vzdělávání či sociálního vyloučení a jeho dopadů do vzdělávání. Dlouhodobě působí ve 
volených orgánech akademické samosprávy, je stávajícím předsedou AS UJEP a AS PF UJEP. 
 
14. Tirpák Jan, PaedDr. Ing., lektor Katedry speciální a sociální pedagogiky PF UJEP 
Lektor na Katedře speciální a sociální pedagogiky PF UJEP, kde se profesně věnuje oblasti speciální 
pedagogiky. Kromě toho je doktorandem Katedry preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP ve 
studijním doktorském programu Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání. V neposlední řadě 
pracuje na základní škole jako speciální pedagog a mezi jeho záliby patří sport (závodně hraje nohejbal). 
 
 
STUDENTI 
 
1. Bárta Lukáš, Bc., 1. ročník studijního oboru Sport a zdraví (NMgr.) 
Vystudoval jsem gymnázium v Ústí nad Labem, dále pak bakalářské studium na KTV obor tělesná výchova 
a sport. Nyní působím jako učitel na ZŠ. Mými zájmy je zejména sport a vzdělávání. Mými přednostmi je 
komunikace, přátelský přistup k lidem, cílevědomost. Můj charakter vystihuje nejlépe cholerický typ 
osobnosti. 
 
2. Janků Kristýna, 4. ročník studijního oboru Výtvarná výchova (Bc.) 
Studentka 3. ročníku bakalářského studia oboru výtvarná výchova. Studium tohoto oboru se zrcadlí 
v jejích činnostech a aktivitách, která jsou úzce spjaté s Katedrou výtvarné kultury PF UJEP. Od začátku 
studia se tedy pohybuje v ústecké umělecké a kulturní sféře a svojí činností přispívá k jejímu rozvoji. 
Každoročně připravuje a realizuje výtvarně-inkluzívní etudy v rámci umělecko-integračního festivalu 



Ingera Jam. Studentka se zajímá i o muzejní a galerijní edukaci konané například v Muzeu města Ústí nad 
Labem nebo v Domě umění Ústí nad Labem, ve které prokazuje své komunikační, organizační 
a pedagogické kompetence. Svými aktivitami usiluje o výtvarně pedagogický rozvoj žáků nejen 
v Ústeckém kraji. 
 
3. Jarý Pavel, 1. ročník studijního oboru Tělesná výchova a sport (Bc.) 
Uchazeč je studentem 1. roku studia ve studijním oboru Tělesná výchova a sport. Závodně se věnuje 
hokeji, zúčastňuje se sportovních akcí PF UJEP, spolupracuje při jejich organizaci. Pravidelně vypomáhá 
při různých aktivitách organizovaných PF UJEP. 
 
4. Jarý Tomáš, 2. ročník studijního oboru Tělesná výchova a sport (Bc.) 
Uchazeč je studentem 2. roku studia ve studijním oboru Tělesná výchova a sport. Závodně se věnuje 
hokeji, zúčastňuje se pravidelně sportovních akcí PF UJEP, spolupracuje při jejich organizaci. Pravidelně 
vypomáhá při různých aktivitách organizovaných PF UJEP (Den rektora), reprezentuje PF UJEP ve 
sportovních aktivitách. 
 
5. Kouba Adam, 3. ročník studijního oboru Čeština pro média a veřejnou sféru (Bc.) 
 
 
6. Matoušek Filip, 2. ročník studijního oboru Čeština pro média a veřejnou sféru (Bc.) 
 
 
7. Mindák Alec, 3. ročník studijního oboru Sociální pedagogika (Bc.) 
 
 
8. Schmidt Denis, 3. ročník studijního oboru Sociální pedagogika (Bc.) 
 
 
9. Sluka Martin, 3. ročník studijního oboru Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova (Bc.) 
 
 
10. Studecká Šárka, Bc., 1. ročník studijního oboru Český jazyk a literatura pro SŠ + Výtvarná výchova 

pro SŠ (NMgr.) 
Šárka Studecká je studentskou 1. roč. NMGR. studia ČJ + VV SŠN. Ve svém studiu se zabývá vytvářením 
edukativních materiálů a edukačních programů v rámci zprostředkování umění žákům 2. stupně ZŠ, 
studentům SŠ a v neposlední řadě také na zprostředkování umění široké veřejnosti. V současné době je 
již druhým rokem členkou lektorského týmu v Době umění Ústí nad Labem. Při edukaci účastníků aplikuje 
zejména metodu galerijní animace, za kterou v uplynulém roce získala také Stipendium starosty 
městského obvodu Ústí n. L. - Severní terasa, Jaroslava Šimanovského. V letošním akademickém roce se 
studentka dále účastnila projektu OMG! (Objev mediální gramotnost) ve spolupráci s Národním 
informačním centrem pro mládež, jehož cílem bylo seznámit žáky s mediální gramotností v oblasti 
sociálních sítí, bezpečnosti na internetu, kyberšikanu či manipulací v médiích. V rámci letošní listopadové 
studentské vědecké konference Škola, jazyk a literatura na KBO PF UJEP obdržela za svůj příspěvek 
2. místo v rámci Ceny Jiřího Marvana. 
 
11. Visinger Tomáš, 4. ročník studijního oboru Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova (Bc.) 
Student 3. ročníku bakalářského studiu oboru Anglický jazyk a literatura a Výtvarná výchova. Od roku 
2016 působí ve studentské klubovně Cajk, kde je nyní na pozici vedoucího a zároveň předsedy zapsaného 
spolku. Působí také jako grafik a editor fakultního magazínu Activum a každoroční literární sbírky katedry 
anglistiky s názvem Funky Little Journal. Především je to student, který se na naší fakultě cítí dobře, 
a který se stará o to, aby se tak cítili i ostatní studenti. 


