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Strukturovaný životopis
Jméno a příjmení:

ANTONÍN STANĚK

Datum a místo narození:

2. 3. 1966, Olomouc

Adresa:

Werichova 29, Olomouc, 779 00

Pracoviště:

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,
Katedra společenských věd, Žižkovo nám. 5, Olomouc,
PSČ 771 40

Pracovní zařazení:

docent

Funkční zařazení:

vedoucí katedry

Obor:

pedagogika, oborová didaktika

Vědecká a výzkumná specializace:
didaktika společenských věd,
předmětová didaktika – občanská výchova,
základy společenských věd
přípravné vzdělávání učitelů občanské výchovy a
základů společenských věd pro druhý stupeň
základních škol a střední školy
Telefon:

+420 585 635 401, +420 585 635 405

E-mail:

antonin.stanek@upol.cz
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Vzdělání
1980 – 1984 Gymnázium ve Šternberku, Horní náměstí 5, Šternberk
25. 05. 1984 maturitní zkouška
1985 – 1990 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
studijní obor:
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk – občanská nauka
21. 06. 1990 státní závěrečná zkouška
diplomová práce:
Odměňování v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
2003 – 2006 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
doktorský studijní program Pedagogika ve studijním oboru:
pedagogika
03. 10. 2005 státní doktorská zkouška
04. 12. 2006 obhajoba disertační práce
Evropská dimenze ve výchově k občanství v předmětu občanská výchova na
druhém stupni základní školy
2002 - 2003 Příprava realizátorů distančního vzdělávání
Osvědčení č. 193/8/2002-03/RDiV ze dne 13. 3. 2003
Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci
2006

Realizace práv dítěte v multikulturní společnosti
Projekt OP RLZ č. CZ.04.1.03/3.1.15.1/0175,
číslo akreditace programu: č.j. 29 067/2005-25-315
Osvědčení č. 138 ze dne 29. 12. 2006
Vydala: Humanita – Profes o.p.s., U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3
2012 - 2013 habilitační řízení před Vědeckou radou Pedagogické fakulty UP v Olomouci
a obhajoba habilitační práce
Výchovné paradoxy v kontextu didaktiky společenských věd a jejich reflexe
učiteli vybraných společenskovědních předmětů na úrovni sekundárního
vzdělávání: teoreticko-empirická studie jako výstup jednoho tématu výzkumu
pedagogických jevů v didaktice společenských věd

Vědecko-pedagogické hodnosti
Mgr.
Ph.D.
doc.

1990, Pedagogická fakulta UP v Olomouci
2006, Pedagogická fakulta UP v Olomouci
2013, Pedagogická fakulta UP v Olomouci
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Pedagogická praxe
1991–1992

středoškolský učitel, Vojenská střední škola protivzdušné obrany
Liptovský Mikuláš, Slovensko

1992–2001

středoškolský učitel, Gymnázium ve Šternberku

2001 – 2013

odborný asistent, Katedra společenských věd Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

2013 – dosud

docent, Katedra společenských věd Pedagogická fakulta Univerzita
Palackého v Olomouci
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Výuka
Přednášky a semináře v bakalářském studijním programu „Specializace v pedagogice“ ve
studijních oborech:
Předměty pedagogické způsobilosti a společného základu
BOSZV – Občanský a společenskovědní základ
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
BMSKP – Metodika seminárních a kvalifikačních prací
BSVVP – Společenské vědy ve výchově k občanství
Přednášky a semináře v navazujícím magisterském studijním programu „Učitelství pro
základní školy“ ve studijních oborech:
Předměty pedagogické způsobilosti a společného základu
MVYEV – Výchova k občanství a evropanství
Přednášky a semináře v navazujícím magisterském studijním programu „Učitelství pro
střední školy“ ve studijních oborech:
Předměty pedagogické způsobilosti a společného základu
MVYEV – Výchova k občanství a evropanství
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň
základních škol
NDIP, 1, 2 – Didaktika vzdělávacího oboru, I, II
NVKDP – Výchova k občanství a společenskovědní základ
NTVOP – Teorie výchovy a výchova k občanství
NPPDP – Participační práva dětí a vzdělávání
NVDOP – Výchova demokratického občana
NVEGP – Výchova v evropských a globálních souvislostech
NAKMP – Aktivizační metody ve výchově k občanství
Členství ve zkušebních komisích – pravidelně
pro státní rigorózní zkoušky ve studijním programu „Učitelství pro střední školy“
a studijním oboru „Učitelství základů společenských věd pro střední školy a 2. stupeň
základních škol
pro státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu ve studijním
programu „Učitelství pro střední školy“ a studijním oboru „Učitelství základů
společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol“
pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu ve studijním programu
„Specializace v pedagogice“ a studijním oboru „Společenské vědy se zaměřením na
vzdělávání“
pro závěrečné zkoušky ve studiu rozšiřování odborné kvalifikace v rámci
Celoživotního vzdělávání ve studijních oborech „Občanská výchova se základy
společenských věd – učitelství pro 2. st. základních škol a pro střední školy“;
„Občanský a společenskovědní základ – učitelství pro střední školy“.
pro přijímací řízení uchazečů o studium v bakalářských studijních oborech
a navazujících studijních oborech garantovaných Katedrou společenských věd PdF UP
v Olomouci
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Vedoucí a oponent kvalifikačních prací (bakalářských a diplomových) prací
nejméně 17 diplomových a 17 bakalářských prací
Aktivní účast na vědecko-odborné výchově studentů doktorských studií
Školitel v doktorském studijním programu „Pedagogika“ a studijním oboru „Pedagogika se
zaměřením na společenské vědy“ – doktorandka: Mgr. Pavlína Vašátová. Téma disertační
práce: „Odraz hodnotového systému u začínajícího učitele v procesu edukace“.
Konstrukce vzdělávacích programů
Podíl na konstrukci inovace vzdělávacího programu B7507 Specializace v pedagogice pro
tříletý bakalářský studijní obor: 7507/R030 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
– prezenční a kombinovaná forma, spočívající v inovaci konstrukce struktury předmětů
reflektující aktuální principy oborové didaktiky společenských věd v kontextu specifičnosti
přístupu na Katedře společenských věd PdF UP v Olomouci (Společenské vědy ve vzdělávání,
Teorie politické vědy, Politické systémy, Participační práva dětí a vzdělávání), jež vytváří
předpoklady pro další studium ve studijním programu N 7504 Učitelství pro střední školy pro
dvouletý navazující magisterský studijní obor: navazujícím magisterském studijním oboru
7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2.
stupeň základních škol.
Podíl na konstrukci studijního oboru Teorie vyučování doktorského studia ve studijním
programu P7507 Specializace v pedagogice – teorie vyučování občanské výchovy.
Dlouhodobý projekt další vzdělávání učitelů občanské výchovy a základů společenských
věd – Letní škola pro učitele základních a středních škol: Výchova k občanství, demokracii
a evropanství
Od roku 2003 do současnosti hlavní řešitel projektu v systému DVPP „Letní škola výchovy
k občanství, demokracii a evropanství“ zaměřeného na další vzdělávání pedagogických
pracovníků, zejména učitelů občanské výchovy a základů společenských věd.
Členství a funkce v komisích, radách nebo jiných orgánech souvisejících s oborem
Od 2006 – dosud
Oponent pro Závěrečné oponentní řízení projektů FRVŠ, specializace společenské vědy
Od 2007 – dosud
Odborný hodnotitel učebních textů pro výchovu k občanství, MŠMT ČR
2007 – 2008
Člen expertní pracovní skupiny k aktualizacím Katalogu požadavků nové maturitní zkoušky
(občanský a společenskovědní základ) při Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT
(CZVV)
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2008
Odborný hodnotitel prací studentské středoškolské soutěže „Ke kořenům ústavnosti“.
SVOD, Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii, občanské sdružení.
2008 – 2010
Člen redakční rady časopisu MINERVA: odborný periodický sborník společenských věd
(ISSN 1803-3873), vydavatel – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická
fakulta.
2009 – 2010
Člen vědecké redakční rady Edice ERUDICA při Nakladatelství Epocha, Praha.
2010 – doposud
Zástupce vedoucího redaktora v redakční radě časopisu CIVILIA: odborná revue pro
didaktiku společenských věd (ISSN 1805-3963), vydavatel – Univerzita Palackého v Olomouci,
Pedagogická fakulta.
Od 2009 - 2013
Oponent projektů FRVŠ, vstupní posudky, specializace společenské vědy
Od 2009 – do 2011

(S platností od 1. 7. 2011 došlo ke sloučení tří přímo řízených organizací MŠMT: NÚOV, VÚP a IPPP.
Nástupnickou organizací se stal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků (NÚV).

Jmenovaný člen expertního týmu oborového didaktika Výzkumného ústavu
pedagogického v Praze.
Od 2010 - doposud
Jmenovaný člen stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro oborové didaktiky.
Jmenovaný člen Pedagogické komise děkanky PdF UP (poradní orgán).
Od 2010 – do 2011

(S platností od 1. 7. 2011 došlo ke sloučení tří přímo řízených organizací MŠMT: NÚOV, VÚP a IPPP.
Nástupnickou organizací se stal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků (NÚV).

Jmenovaný člen odborné skupiny pro Společenskovědní vzdělávání v odborném
školství Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze.
2011
Jmenovaný předseda komise pro posouzení návrhů na udělení Ceny děkanky PdF
UP v Olomouci za rok 2011 v učitelských oborech.
Od 2011 – doposud
Člen kolegia děkanky PdF UP v Olomouci z titulu funkce předsedy fakultního výboru
VOS PdF UP v Olomouci
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Od 2012
Člen expertní pracovní skupiny MŠMT ČR k aktualizaci Metodického pokynu MŠMT
k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Věstník MŠMT ČR,
ročníl LV, sešit 5, květen 1999, s. 15, č.j. 14 423/99-22, schváleno dne 23. března
1999).
Člen mezirezortního (MŠMT ČR a MV ČR) odborného týmu pro vývoj zkoušky z reálií
ČR pro migranty za účelem získání občanství České republiky od r. 2014 se
zaměřením na znalost z oblasti tzv. občanského základu. Koordinátorem je Národní
ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Jmenovaný člen odborné skupiny pro podporu společenskovědního vzdělávání
Národního ústavu pro vzdělávání v Praze (S platností od 1. 7. 2011 došlo ke sloučení tří přímo řízených
organizací MŠMT: NÚOV, VÚP a IPPP. Nástupnickou organizací se stal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2012
Jmenovaný člen poroty pro posouzení soutěžních prací 6. ročníku konference
Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti – sekce učitelských oborů.
Věda – výzkum – inovace
Vědecko-výzkumné granty
Hlavní řešitel:
Grantový projekt č. 406/09/P126 financovaný z účelových prostředků GA ČR.
Kvalitativní výzkum konstrukce profesní identity učitele a výchovy k občanství
prostřednictvím případové studie.
Období realizace: 2009 – 2010
Hodnocení GA ČR: U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky
uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory. Dvě odborné knihy, tři kapitoly v
odborných knihách a článek v odborném periodiku zahrnují výsledky řešení celého projektu.
Dosažené výsledky naplňují hlavní cíl projektu - popis konstrukce profesní identity učitele
výchovy k občanství. I přes omezené množství zkoumaných případů byly identifikovány a
popsány jevy, které determinují růst profesní kariéry učitele výchovy k občanství.
Projekt č. PdF_2012_016 financovaný z prostředků Interního grantového systému
Univerzity Palackého v Olomouci. Reflexe dalšího vzdělávání studentů Společenskovědního
vzdělávání na pozadí analýzy činnosti žáků a studentů ve vyučovací hodině.
Období realizace: od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2013

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. – životopis

Spoluřešitel:
Projekt č. PdF_2011_022 financovaný z prostředků Interního grantového systému
Univerzity Palackého v Olomouci. Didaktické znalosti obsahu u učitelů výchovy k občanství
a učitelů společenskovědního základu.
Období realizace: od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2012
Projekt byl úspěšně obhájen.
Člen řešitelského týmu:
Výzkumný záměr MSM 154100019. Výchova k demokratickému občanství a evropanství.
Období realizace: 1999 – 2004. MŠMT ČR.
Hlavní řešitel: Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc.
Projekt byl úspěšně obhájen.
Publikační činnost
Publikační činnost je zaměřena na prezentaci výsledků z oblasti vědecké a výzkumné
specializace a je představována jak vědeckými monografiemi, tak pracemi publikovanými
v zahraničních tak tuzemských recenzovaných časopisech. Další publikační činnost
představují vědecké a odborné články v zahraničních i tuzemských recenzovaných sbornících.
Nedílnou součástí publikační činnosti jsou i recenze aktuálních publikací z oboru.
K nejvýznamnějším publikacím patří: monografie Výchova k občanství a evropanství
(Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007), Výchova k občanství v současné škole: profesní
identita učitele výchovy k občanství (Praha: Epocha, 2009) a Kvalitativní výzkum profesní
identity učitele výchovy k občanství (Praha: Epocha, 2010); dále studie Politologie a výchova
k občanství (Politologická revue, 2009); Mezníky vývoje výchovy k občanství v českém školství
(e-Pedagogium, 2007) a Učitelé výchovy k občanství v Olomouckém kraji a jejich vnímání
vlivu výchovných paradoxů na proces výchovy k občanství: teoretická a metodologická
východiska výzkumného šetření. (Civilia: odborná revue pro didaktiku společenských věd,
2012).
Vyžádaná přednášková a oponentská činnost
Od roku 2002 do současnosti uskutečněny vyžádané přednášky na českých a slovenských
univerzitách a dále realizovány odborné posudky na vědecké a odborné články a učební
texty.

V Olomouci dne 4. 11. 2013

……………………………………………………………………………
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vlastnoruční podpis

