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Přehled lektorů a panelistů

Mgr. Klára Bezděková, MŠMT, ředitelka Odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky, ČR
Celoživotně se věnuje oblasti dalšího vzdělávání, spolupracovala zejména při tvorbě a implementaci zákona
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a Národní soustavy kvaliﬁkací. Dlouhodobě zastupuje Českou republiku v pracovních skupinách Evropské komise, zastupuje MŠMT v rámci evropské sítě
ENTEP (European Network on Teacher Education Policies). Předsedá řídicímu výboru projektu Strategické řízení
a plánování ve školách a v územích (SRP).

prof. Eva Bjerkholt, Norsko
Působí jako profesorka, pedagožka a badatelka na Univerzitě jihovýchodního Norska a vedoucí norské sítě pro mentorování začínajících učitelů mateřských a ostatních škol. Účastníky sítě jsou vědci a univerzitní pedagogové. Řídí
skandinávské sdružení Nově kvaliﬁkovaní učitelé a jejich uvádění: severská meziodvětvová síť.

Dr. Tonje Harbek Brokke, Norsko
Je výkonnou ředitelkou Univerzity jihovýchodního Norska, od roku 2003 spolupracuje s norskou národní sítí Mentoring pro nově kvaliﬁkované učitele ve školách, což je síť pro pedagogy a výzkumné pracovníky v oblasti metodické
podpory pro začínající učitele a jejich uvádění do praxe. Účastní se také aktivit skandinávského sdružení Nově kvaliﬁkovaní učitelé a jejich uvádění: severská meziodvětvová síť.

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., ČR
Působí na katedře anglického jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje didaktiku
anglického jazyka a teorie osvojování cizího jazyka. Výzkumně se věnuje pedeutologické problematice, konkrétně
přípravě učitelů anglického jazyka, expertnosti v učitelství cizího jazyka a socializaci začínajících učitelů. Je spoluautorkou monograﬁí Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích
jazyků) (2013) a Chtějí zůstat, nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách (2017).

Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D., ČR
Pracuje jako odborný asistent na katedře psychologie Pedagogické fakulty MU. Je autorem či spoluautorem publikací
v oblastech psychologie působení a zvládání stresu (monograﬁe Psychologie katastroﬁcké události, 2009), diagnostických metod pro školy (autoevaluační nástroje Ankety pro žáky, rodiče a učitele, 2010−11) i výzkumných studií
v oblasti pedagogické psychologie (monograﬁe Z posluchárny za katedru, 2016). Je také spoluautorem publikace
Chtějí zůstat, nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách (2017).

Mgr. Luboš Lisner, ČR
Působí jako ředitel Základní umělecké školy, Praha 5, Štefánikova 19. Kromě řízení školy má zkušenosti také jako
školní inspektor (2004–2007) a jako hlavní manažer projektu Podpora ZUŠ (2010–2013). Tímto projektem započala
jeho spolupráce s NIDV. S dalšími řediteli škol se podílel na vytvoření koncepce vzdělávání NIDV pro základní umělecké školy. Jedním z počinů v této oblasti bylo i vytvoření vstupního vzdělávacího „balíčku“ pro začínající učitele.
Tyto zkušenosti spolu se zájmem o koučování využil jako lektor skupiny začínajících učitelů v rámci mezinárodního
projektu EFFeCT. V současné době je terénním garantem tří škol pro pilotáž modelu podpory začínajících učitelů
v projektu SYPO.

prof. dr. hab. Joanna Madalińska-Michalak, Polsko
Je profesorkou společenských věd (obor pedagogický výzkum) a působí jako předsedkyně katedry didaktiky a vzdělávání učitelů Pedagogické fakulty Varšavské univerzity. Má dlouholeté výzkumné a poradenské zkušenosti v oblasti
vzdělávání učitelů, dalšího profesního rozvoje učitelů, profesionality a etiky učitelů a vedení vzdělávání. Je autorkou
více než 200 vědeckých publikací a článků. Spolupracuje s mezinárodními a národními vědeckými organizacemi.
Je viceprezidentkou Světové asociace pro výzkum vzdělávání (WERA), prezidentkou Polské asociace pro výzkum
vzdělávání (PERA), členkou správní rady Mezinárodní rady pro vzdělávání (ICET), členkou rady Evropské asociace
pro výzkum v oblasti vzdělávání (EERA), předsedkyní vědecké sítě politiky vzdělávání učitelů v Evropě (TEPE)
a členkou výkonného orgánu rady vědeckých sdružení Polské akademie věd.

Mgr. Monika Brodská, ČR
Vystudovala učitelství pro SŠ a byla učitelkou na základní a střední škole. Vyzkoušela si práci v bance a posléze se
s novými zkušenostmi vrátila zpět do školství. V minulých letech byla koordinátorkou podpory nadání a metodičkou
pro vzdělávání v NIDV. V současnosti působí jako týmová manažerka aktivity Začínající učitel v projektu SYPO.

doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., ČR
V současné době působí jako nezávislý odborník (freelancer). Vystudovala obor učitelství anglického a ruského
jazyka na FF UK, obor Educational Management v Nottinghamu, doktorský program pedagogika na FF UK a v roce
2004 se habilitovala v oboru pedagogika na PdF MU. Působila na Gymnáziu Pardubice, Univerzitě Pardubice a MU.
Výzkumně se zabývá profesním rozvojem učitele a jeho podporou. Je autorkou monograﬁe Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství (2005) a spoluautorkou dalších, např. Mentoring v učitelství (2011), Učitel expert:
jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (2013), Chtějí zůstat, nebo odejít? Začínající učitelé v českých
základních školách (2017).

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D., ČR
Vysokoškolský učitel s praxí výuky na gymnáziu. Působí jako proděkan, vedoucí oddělení pedagogiky, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice. Zaměřuje se na předškolní a sociální pedagogiku, prevenci rizikového chování, na témata z obecné pedagogiky, dějin pedagogiky a teorie výchovy. Je
autorem monograﬁí Sociální pedagogika (Praha, Grada, 2012), Metodik prevence a jeho role na základní škole (Praha,
Pasparta, 2019), kapitol v monograﬁích Osobnost předškolního pedagoga: Sebereﬂexe, sociální kompetence a jejich
rozvíjení (Praha, Portál, 2017), Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte, (Praha, 2016),
Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání, (Brno, 2015), Autorita v edukační a sociální
práci, (Pardubice, 2012), Relativizace autority a její dopady na současnou mládež (Praha, 2005), Kapitoly z didaktiky
vzdělávání dospělých (České Budějovice, 2008) a odborných článků v tuzemských či zahraničních časopisech.

Dr. Marco Snoek, Holandsko
Je profesorem rozvoje učitelů a školních inovací v Centru aplikovaného výzkumu ve vzdělávání na Amsterdamské
univerzitě aplikovaných věd. Přispěl k rozvoji učebních osnov pro učitele, úvodních programů pro začínající učitele
a magisterských programů pro vedoucí učitelů v Nizozemsku. V této oblasti také publikoval. Nedávno vyvinul rámec
pro učitelskou profesi, který může přispět k podpoře profesní kariéry. Od roku 2016 je členem pracovních skupin
Evropské komise pro učitele a školy a členem správní rady TEPE.

PhDr. Romana Lisnerová, ČR
Působí jako ředitelka Konzervatoře Duncan centre, Praha 4, Branická 41. Jako učitelka měla možnost poznat prostředí mateřské, základní i základní umělecké školy a vyučovala také na vysoké škole. V posledních deseti letech
působí jako ředitelka školy. Ve výuce i ve vedení lidí uplatňuje podporující přístup, založený na svobodné volbě
a odpovědnosti. Věnuje se mentoringu a koučování.

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka NIDV, ČR
Má dlouholeté zkušenosti v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a řízení příspěvkové organizace. Od roku 2005 pracuje v NIDV, nejprve jako vedoucí krajského pracoviště a náměstkyně pro oblast vzdělávání
a podpory, od roku 2010 jako ředitelka organizace. Specializuje se především na oblasti školského managementu,
kariérního systému, standardů učitele a tvorbu a realizaci projektů ESF. Byla členkou řídicího výboru národního projektu Úspěšný ředitel a hlavní manažerkou grantového projektu Brána jazyků otevřená v Karlovarském kraji.

Mgr. et Bc. Mar�n Ševčík, ČR
Působí jako ředitel Základní školy, Praha 2, Londýnská 34. Ve školství působil 32 let na základní škole v pozicích
učitel, zástupce ředitele a ředitel, externě vyučuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jako lektor na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v NIDV. Motto: Respektovat a být respektován.

Mgr. Bc. Věra Šimečková, ČR
Působí jako ředitelka Tyršovy základní a mateřské školy Plzeň, U Školy 7. Absolvovala kurzy akademie Libchavy
– První spirála kouče, Klub koučování ředitelů škol, Kompetence III – ČŠI (kurzy koučování), Koučování ředitelů
škol, Obtížné manažerské rozhovory, Vedení sebe a emoční inteligence, Emoční inteligence v pedagogické praxi,
Respektovat a být respektován, Trenažér – výcvik sociální odolnosti a asertivity ve škole atd. V těchto tématech
vykonává lektorskou činnost.

PaedDr. Josef Rydlo, náměstek sekce strategie a inovací, NIDV, ČR
Ve školství pracuje od roku 1986 jako učitel biologie, pedagogiky a psychologie, a to postupně na základní škole,
gymnáziu a vysoké škole. V roce 1997 byl jmenován do funkce ředitele střední školy a vyšší odborné školy. Po
16 letech řízení škol nastoupil jako vedoucí oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání na MŠMT. Na jaře
2015 byl jmenován náměstkem ředitelky NIDV pro strategie a inovace. Po dlouhou dobu je i aktivním lektorem v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Mgr. Andrea Vedralová, ČR
V oblasti vzdělávání působí již 20 let (učitelka, ředitelka ZŠ, gymnázia a MŠ, metodička, koučka, konzultantka). Má
zkušenosti ze škol tradičních i alternativních, českých i zahraničních (Nizozemí, Německo, Švýcarsko). Je autorkou
řady metodických a didaktických materiálů (Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí, Nápadník pro výuku dle
učebních stylů, Krok za krokem s nadaným žákem, Nautilus – Ponořme se do učení aj.). Působí jako metodička
a koučka v rámci School My Project.

Dr. Lília Vicente, Portugalsko
Je kordinátorkou týmu pro mezinárodní a vzdělávací projekty Generálního ředitelství pro správu škol (DGAE)
a pracuje ve vedení ministerstva školství v Portugalsku. Absolvovala obor moderní jazyky a literatury – angličtina
a němčina (FLUL) a magisterské studium pedagogického dozoru a hodnocení učitelů (UCP). Poslední 3 roky byla
koordinátorkou týmu pro mezinárodní a vzdělávací projekty na Generálním ředitelství pro správu a řízení škol a je
odpovědná za vzdělávání učitelů v adaptačním období na celostátní úrovni.

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., ČR
„Tak kantořina není vůbec žádný med. Ale potom s dětmi zase zažiješ takové chvilky, se kterými se to vykompenzuje.“ (Začínající učitel, 2018)
Pracuje ve školství více než 20 let, nejprve jako učitelka na 1. stupni ZŠ, od roku 2009 je členkou katedry pedagogiky
a psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od začátku roku 2019 vede na
této katedře oddělení primární a předškolní pedagogiky. Současně působí jako školní speciální pedagog na jedné ze
základních škol. Ve své výzkumné, publikační činnosti se věnuje zejména problematice začínajícího a uvádějícího
učitele. Od roku 2012 byla členkou realizačních týmů projektů mapujících potřeby začínajících učitelů, dále zaměřené
na připravenost začínajících učitelů na řešení kázeňských problémů a v neposlední řadě na identiﬁkaci kompetencí
uvádějících učitelů. Je autorkou monograﬁe Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe (Paido, 2018).

Dr. Daniela Worek, Německo
Vystudovala učitelství pro základní a střední školy a získala doktorát na Technologickém institutu v Karlsruhe. Vedle mnoha zahraničních pobytů působila na školách, akademických seminářích, státních vzdělávacích úřadech, na
univerzitách, ve Stálé konferenci ministrů školství a kultury ve Spolkové republice Německo, v Evropské komisi, na
ministerstvu školství spolkové země Hesensko a v jeho podřízených orgánech. V současné době je ředitelkou Hesenské učitelské akademie. Je německou zástupkyní a koordinátorkou v ENTEP (Evropská síť pro politiku vzdělávání
učitelů).

PhDr., Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT
Vystudoval učitelství českého jazyka (PhDr.) a dějepisu (Mgr.) na Pedagogické fakultě UK v Praze a ﬁlologii na
Univerzitě v Lipsku. Ve své publikační činnosti se věnuje otázkám historické ﬁlologie. Působil na Úřadě vlády České
republiky (vedoucí oddělení státní služby, pověřený ředitel sekce státní služby, ředitel odboru koncepce legislativy
a rozvoje státu) a řadu let také jako manažer v soukromém sektoru.

