
1/5 

 

 
 

Kandidáti na členy Akademického senátu Pedagogické fakulty 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 

 
 

Stručný životopis kandidáta, případně stručná informace o kandidátovi 

(nepovinný údaj): 

 

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 

 
1. doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.; vedoucí Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP 

 

2. Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D.; odborný asistent Centra pedagogické praxe PF UJEP 

Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D. 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) 

• 2011 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 

Centrum celoživotního vzdělávání – Speciální pedagogika pro pracovníky speciálních 

zařízení, program celoživotního vzdělávání akreditovaný MŠMT č. j. 9944/2010-25-174a. 

• 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. PaedDdr. Martina Maněnová, Ph.D. (Ph.D. 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 Katedra 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: Učitel fyziky, výpočetní techniky, technické výchovy.  

Funkční zařazení: 

• 2015–dosud: Odborný asistent – metodik Centra pedagogické praxe PF UJEP 

• 2015–dosud: 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 
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• 2007: Člen Akademického senátu PF UJEP a vedoucí pracovní skupiny pro otázky 

ekonomické 

Odborné zaměření: 

• Didaktika informačních a komunikačních technologií 

• Vzdělávací proces na 1. stupni ZŠ a v předškolním vzdělávání 

 

3. Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.; vedoucí Katedry výtvarné kultury PF UJEP 

 

4. Mgr. Josef Heidler; lektor Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP 

 

5. Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.; odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP 

 

6. doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.; docent Katedry preprimárního a primárního vzdělávání 

PF UJEP 

• 2004–2008: VŠ vzdělání: Učitelství pro základní školy (Mat + Tv pro 2. st ZŠ) Pedagogická 

fakulta univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Diplomová Práce: Hry ve 

vyučování matematice na druhém stupni ZŠ. Titul Mgr. 

• 2008–2013: Doktorský studijní program – Obecné otázky matematiky. Přírodovědecká fakulta 

univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Disertační práce: Rozvoj logického 

myšlení pomocí matematických her. Titul Ph.D. 

• 2018: Obor rigorózního řízení: Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol. 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rigorózní práce: 

Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech. Titul PhDr. 

• 2021: Od 1. března 2021 jmenován docentem pro obor didaktika matematiky. Habilitační 

práce s názvem „Srovnání preferovaných strategií řízení učebních činností v hodinách 

matematiky na 1. stupni ZŠ z hlediska úspěšnosti v didaktických testech a úrovně dosažených 

metakognitivních znalostí žáků“ byla úspěšně obhájena 10. 12. 2020. Titul doc. 

 

7. Mgr. Jaroslava Jelínková; asistentka Jazykového centra PF UJEP 

 

8. doc. Mgr. Jiří Koten, Ph.D.; vedoucí Katedry bohemistiky PF UJEP 

Kandidát je dlouhodobým zaměstnancem PF UJEP, vedoucí pracoviště. 

 

9. Ing. Ivana Kratochvílová, Ph.D.; odborná asistentka Katedry pedagogiky a aplikovaných 

disciplín PF UJEP 

 

10. Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D.; odborná asistentka Katedry výtvarné kultury PF UJEP 

 

11. Mgr. Barbora Lanková; odborná asistentka Katedry preprimárního a primárního 

vzdělávání PF UJEP, projektová pracovnice a metodička Centra pro sociální inovace 

a inkluzi ve vzdělávání PF UJEP 

Barbora Lanková je absolventkou magisterského studia na PF UJEP v Ústí nad Labem 

a v současné době také studentkou doktorského studijního programu Didaktika primárního 

přírodovědného vzdělávání. V rámci publikační a výukové činnosti zaměřuje svou pozornost 

především na problematiku edukačního procesu na 1. stupni základní školy a dílčím aspektům, 

které ho ovlivňují. 

 

12. PhDr. Iva Mladičová, Ph.D.; odborná asistentka Katedry výtvarné kultury PF UJEP 

Historička umění, kurátorka výstav, vysokoškolská pedagožka a odborná publicistka. Vystudovala 

obor biologie – matematika, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Přírodovědecké 

fakultě UK v Praze. Později absolvovala Filozofickou fakultu UK v Praze, obor dějiny umění. 

Od r. 2013 odborná asistentka Katedry výtvarné kultury Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 

nad Labem. 
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13. Mgr. Jana Pavlíková, M.A., Ph.D.; odborná asistentka Katedry anglistiky PF UJEP 

 

14. Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.; odborný asistent Katedry pedagogiky a aplikovaných disciplín 

PF UJEP 

Osobní údaje 

Jméno a příjmení:    Jaroslav Říčan 

Titul:    Mgr., Ph.D. 

Adresa:     Dvořákova 266, Skřivany 503 52 

Datum a místo narození:  29. 8. 1985 v Chlumci nad Cidlinou 

Rodinný stav:   ženatý 

Děti:    synové Teodor a Zacharyáš 

Spojení:    604 770 277; jaroslav.rican@ujep.cz; jardarican@seznam.cz 

 

Vědecká a projektová činnost 

Kandidát je autorem více, než 60 odborných a populárně-naučných textů. Kandidát je autorem 

12 recenzních posudků, pravidelně se účastní domácích i mezinárodních konferencí. Na PF UJEP 

působí 11. rokem s úvazkem 1,0 nebo vyšším. Z původního zaměření na obecnou didaktiku se 

postupně přesunulo těžiště zájmu kandidáta do oblasti pedagogické-psychologie; konstrukty 

epistemického myšlení a metakognice v teoretické i aplikované podobě (psychometrické vlastnosti 

diagnostických nástrojů; vyučovací přístupy ovlivňující epistemické myšlení a metakognitivní 

potenciál žáků) a metodologie kvantitativního výzkumu. Kandidát má zkušenosti s projektovými 

aktivitami a řízením lidských zdrojů (celkem 21 projektů; 2x hlavní řešitel/garant projektů OP 

VVV; participace v projektu Horizont 2020). 

 

15. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.; vedoucí Katedry speciální a sociální pedagogiky PF UJEP 

Zdeněk Svoboda je absolventem PF UJEP v Ústí nad Labem a PedF MU v Brně, vyučuje na PF 

UJEP již od roku 2002 a odborně se dlouhodobě zaměřuje na problematiku práce s dětmi, žáky 

a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluzivní vzdělávání a komplexní podporu 

žáků se sociálním znevýhodněním. Od roku 2019 je vedoucím Katedry speciální a sociální 

pedagogiky PF UJEP. V akademickém senátu PF působil dosud po 9 funkčních období, celkem po 

sedm období byl předsedou AS PF UJEP. 

 

16. PhDr. Martin Škopek, Ph.D.; odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP 

 

17. PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.; odborný asistent Katedry preprimárního a primárního vzdělávání 

PF UJEP 

Odborný asistent Katedry preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP, jehož pedagogická 

a výzkumná činnost je zaměřená na dějiny pedagogiky, filosofii výchovy a etiku. V současné době 

se věnuji především vývoji pedagogických idejí 19. a 20. století, ale také vlivu jednotlivých 

pedagogů na školství, kulturu a společnost (Příhoda, Štorch, Chlup, Kádner, atd.). Předmětem 

mého zájmu je dále rozvoj filosofického a dialogického myšlení v pedagogice a s tím spojené 

hodnotové kultivace člověka. 

 

18. Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.; odborná asistentka Katedry anglistiky PF UJEP 

 

19. Mgr. Vladimír Trpka, Ph.D.; odborný asistent Katedry bohemistiky PF UJEP 

Kandidát je dlouhodobým zaměstnancem PF UJEP, zástupce vedoucího pracoviště. 

mailto:jaroslav.rican@ujep.cz
mailto:jardarican@seznam.cz
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20. prof. akad. mal.  Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.; profesor Katedry výtvarné kultury PF UJEP 

Martin Velíšek je malíř a výtvarný pedagog. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze 

a věnuje se zejména malbě, kresbě a grafice. 

V rámci své pedagogické činnosti působil jako lektor, odborný asistent, docent či profesor na 

Pedagogické fakultě a na Fakultě humanitních studií UK v Praze, na Pedagogické fakultě ZČU 

v Plzni a na Univerzitě Pardubice. Spolupracoval s Uměleckou radou Akademie výtvarných umění 

a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Řadu let působil také jako učitel na ZUŠ, na 

gymnáziu či na středních odborných školách s uměleckým zaměřením. 

Za svou uměleckou práci získal mimo jiné cenu nadace na podporu současného umění Jelínek 

Stifung, cenu Grafika roku Interkontakt grafik, hlavní cenu na Intersalonu AVJ, Grand prix, Salon 

s´art du Pays fertois, France, či Obal roku nebo World Star za obalový design. V teoretické práci 

se věnuje kontextu vzniku uměleckého díla. Mimo jiné vydal s filosofem Miroslavem Petříčkem 

knihu Pohledy (které tvoří obrazy).  

V současné době je profesorem na Katedře výtvarné kultury PF UJEP a zároveň garantem 

navazujícího magisterského programu Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a doktorského 

studijního programu Teorie výtvarné výchovy. 
 

21. PhDr. Michal Vostrý, Ph.D.; odborný asistent Katedry speciální a sociální pedagogiky 

PF UJEP 

Michal Vostrý se ve své vědecké činnosti zabývá primárně neurodegenerativními onemocněními, 

především pak demencemi. Na danou problematiku publikoval řadu studií. Jeho cílem je v praxi 

propojovat a inovovat intervenční přístupy, které vycházejí z komprehenzivní rehabilitace. 

Především kombinuje přístupy speciální pedagogiky a ergoterapie. Tyto přístupy pak zohledňuje 

ve výuce tematicky zaměřených předmětů. 

 

 

STUDENTI 

 
1. Vladislav Čermák; 2. ročník; Výtvarná výchova pro vzdělávání (Bc.) 

Student 2. ročníku bakalářského studia oboru Výtvarná výchova pro vzdělávání. Vystudoval 

střední školu 1. KŠPA v Praze – obor grafický design. Aktivně se podílí na formování 

studentského života na katedře. Účastní se pravidelně akcí pořádaných KVK PF UJEP, 

spolupracuje při jejich organizaci. Pravidelně vypomáhá při aktivitách organizovaných katedrou. 

 

2. Kamila Drašarová; 2. ročník; Výtvarná výchova pro vzdělávání (Bc.) 

Studentka 2. ročníku bakalářského studia oboru Výtvarná výchova pro vzdělávání. Vystudovala 

gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem a poté dva semestry na Karlově Univerzitě. 

 

3. Bc. Sára Kalivodová; 2. ročník; Speciální pedagogika – poradenství (NMgr.) 

Rozhodla jsem se kandidovat, protože bych se ráda stala hlasem všech studentů pedagogické 

fakulty a zajistila, že jejich důležité potřeby budou naplňovány. Ve volném čase se věnuji 

dobrovolnictví, cestování a sportu. 

 

4. Mgr. Petr Kovařík; 3. ročník; Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání (Ph.D.) 

 

5. Adam Kreisinger; 3. ročník; Český jazyk a literatura (dvouoborové) / Historie 

(dvouoborové) (Bc.) 

Kandidát pedagogické fakulty v rámci KBO, kterému záleží na spokojenosti studentů UJEPU. 

Jsem kandidát zajímající se o politické dění a věřím, že v rámci fakultního senátu to bude jedině 

k užitku. Jsem člověk pracující, přátelský, empatický a kladu silný důraz na naslouchání jedinců. 

 



5/5 

 

6. Terezie Kuklišová; 2. ročník; Výtvarná výchova pro vzdělávání (Bc.) 

Studentka 2. ročníku bakalářského studia oboru Výtvarná výchova pro vzdělávání. Vystudovala 

střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor zlatnictví a design šperků. Je členkou s. z. 

Hakuka, kde se aktivně podílí na pořádání akcí pro děti. Pravidelně se účastní akcí pořádaných 

KVK PF UJEP, a spolupracuje při jejich organizaci. 

 

7. Tereza Laliková; 4. ročník; Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) / Výtvarná výchova 

(dvouoborové) (Bc.) 

 

8. Bc. Lucie Lebrušková; 2. ročník; Sport a zdraví (NMgr.) 

 

9. Barbora Miženková; 1. ročník; Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální 

pedagogika (Mgr.) 

 

10. Nikola Mundoková; 5. ročník; Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální 

pedagogika (Mgr.) 

 

11. Veronika Přibíková; 2. ročník; Výtvarná výchova pro vzdělávání (Bc.) 

Studentka 2. ročníku bakalářského studia oboru Výtvarná výchova pro vzdělávání. Vystudovala 

gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Aktivně se zabývá formami zprostředkování umění 

a účastní se edukativních programů a galerijních animací v Domě umění v Ústí nad Labem. V roce 

2018 získala při studiu v USA zlatou a dvě stříbrné ocenění v oboru kresby. Ve svém studiu se 

zaměřuje na interdisciplinární přesahy výtvarné výchovy na 2. stupni základních a středních škol. 

 

12. Šimon Růžička; 2. ročník; Tělesná výchova pro vzdělávání (MAIOR) / Společenské vědy pro 

vzdělávání (MINOR) (Bc.) 

 

13. Mgr. Veronika Šebestová; 1. ročník; Speciální pedagogika – intervence (Bc.) 

Jmenuji se Veronika Šebestová a studuji na Pedagogické fakultě v kombinované formě studia. 

Záleží mi na tom, aby se studenti mohli podílet na životě naší fakulty a mohli spolurozhodovat 

o důležitých otázkách, které jejich studium ovlivňují. Ráda bych vás zastupovala v akademickém 

senátu a využila také zkušenosti, které jsem získala v předchozím studiu na Univerzitě Karlově 

v Praze. 

 

14. Petr Škvor; 2. ročník; Český jazyk a literatura pro vzdělávání (MAIOR) / Historie 

pro vzdělávání (MINOR) (Bc.) 

Kandidát je studentem druhého ročníku. Na katedře bohemistiky pracuje ve studovně. 

 

15. Viviana Gabriela Toledo; 2. ročník; Speciální pedagogika – intervence (Bc.) 

Mladá zapálená českokubánská studentka se spoustou nápadů a energie něco dělat a změnit. 

 

16. Klára Wagnerová; 2. ročník; Učitelství pro 1. stupeň základních škol (Mgr.) 

 

17. Mgr. Lucie Zušťáková; 3. ročník; Teorie vzdělávání v bohemistice (Ph.D.) 

Kandidátka je doktorandka KBO PF. Fakultu zastupovala rovněž v univerzitním senátu. 


