
Panelisté konference

Je bývalým učitelem střední školy a bývalým ředitelem odboru středního vzdělávání  
na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

V současnosti je expertem Svazu průmyslu a dopravy na oblast vzdělávání.  
Věnuje se zejména oblasti spolupráce škol a firem, vztahu vzdělávací nabídky  
a potřeb trhu práce, profesního vysokoškolského vzdělávání, propojování systémů 
NSP/NSK s počátečním vzděláváním a zjednodušování podmínek pro realizaci 
projektů z Evropských fondů.

Je ředitelem ZŠ Kunratice.

Svou profesní pedagogickou dráhu zahájil v roce 1982 v ZŠ Libčická v Praze 8,  
od roku 1992 pokračoval jako ředitel ZŠ v Táborské ulici v Praze. Byl členem  
profesních asociací (Přátelé angažovaného učení, Asociace základního školství  
ČR a Asociace profese učitelství České republiky) a redakční rady Učitelských listů 
a editorem publikací Nakladatelství Dr. Josef Raabe. Od roku 2008 se zapojil do 
přípravy a realizace projektu Pomáháme školám k úspěchu a v letech 2015 až 2017 
působil v poradním týmu ministryně školství. Od roku 2015 spolupracuje s projektem 
Učitel naživo a v roce 2017 byl přizván do jeho expertní rady.

Miloš rathouský

Vít Beran

Jana strakoVá

Pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity  
Karlovy, kde se zabývá zejména výzkumem zaměřeným na nerovnosti ve vzdělávání.

Koordinovala českou implementaci řady mezinárodních výzkumů vědomostí  
a dovedností v žákovské (IEA TIMSS, OECD PISA) i dospělé populaci (OECD PIAAC) 
a působila v mezinárodních orgánech souvisejících s těmito výzkumy. Pravidelně  
publikuje v českých a zahraničních časopisech a editovala několik knih zabývajících 
se vzdělanostními nerovnostmi. Úzce spolupracuje s českými nevládními  
organizacemi, připravuje analytické podklady týkající se rozmanitých aspektů  
českého vzdělávacího systému rovněž pro zahraniční organizace.

Vzdělávací politice se věnuje už od 15 let.

Prvotním impulzem pro něho, aby se zabýval vzděláváním, byla nešťastná výuka 
informatiky na školách. Během své působnosti v České středoškolské unii se zabýval 
předně středoškolskými praxemi, které jsou na spoustě škol v žalostné stavu.  
Věří, že centrem veškerého studia by měl být student, který se nebojí převzít 
odpovědnost za vlastní vzdělávání.

Martin Mikšík



Je ředitelem CEITEC – Středoevropského technologického institutu  
na Masarykově univerzitě.

Dlouhodobě se zabývá vzdělávací a vědní politikou, působil jako první náměstek  
ministra školství. Stál u zrodu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, podílel  
se na přípravě změn vysokoškolské legislativy a zavedení nového modelu podpory 
kvality vysokých škol, koncepčně se zabýval tvorbou národní kvalifikační soustavy 
jako nástroje pro komunikaci mezi vzdělávacím systémem a praxí. V minulosti byl 
mimo jiné místopředsedou Rady vysokých škol, členem Národní rady pro kvalifikace  
a členem Výboru pro vzdělávací politiku OECD.

Je spoluzakladatelem a spoluředitelem neziskové organizace Učitel naživo, jejímž 
cílem je proměna českého vzdělávacího systému prostřednictvím podpory učitelů  
a ředitelů. Učitel naživo vyvinul unikátní výcvik pro budoucí učitele založený  
na intenzivní praxi ve školách.

Jan Straka vystudoval politické a společenské vědy na Harvardu. Dříve pracoval 
v Nadaci Depositum Bonum České spořitelny, kde pomáhal rozjet a vedl několik 
vzdělávacích projektů. Před nástupem do Nadace pracoval v think tanku IDEA,  
kde se podílel na strategických analýzách o českém vzdělávacím systému.
Byl zařazen na seznam Forbes 30 pod 30 v ČR.

Vystudoval fyziku a pedagogiku, je výzkumným pracovníkem Ústavu výzkumu  
a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK. Zabývá se obsahem vzdělávání  
a strukturou školství v České republice a v zahraničí. 

Vystudoval fyziku a pedagogiku. Pracoval v tehdejší Československé akademii  
věd, vyučoval na vysokých školách. V nakladatelství Portál řadu let vedl program 
odborné literatury, v nakladatelství Fraus připravil koncepci učebnic pro první  
stupeň. V současnosti působí v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK,  
kde vedl výzkumný projekt zaměřený na nadnárodní trendy v kurikulu všeobecného 
vzdělávání a jejich působení v post-socialistických zemích.
Zabývá se strukturou českého školství a přechody žáků v rámci vzdělávacího  
systému. Kurikula a proměny instituce školy se týká většina jeho odborných  
publikací, dále se autorsky podílel na učebnicích pro různé stupně škol. 
Je výkonným redaktorem časopisu Orbis scholae, vede kurzy psaní odborných  
textů, je členem výboru European Association of Curricular Studies.

Jiří NaNtl

Jan straka

DomiNik Dvořák

Je starostou obce Psáry od roku 2010. 

Jako starosta obce je hlavním hybatelem protikorupčních opatření, efektivně nakládá 
s obecními prostředky a intenzivně prosazuje otevřenost vedení obce vůči občanům. 
Milan Vácha je členem Školské komise Svazu měst a obcí a pracuje ve Výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Středočeského kraje.

Milan Vácha



Získal doktorát v oboru historická antropologie na Fakultě humanitních studií  
Univerzity Karlovy.

Od roku 2006 do roku 2017 pracoval v Centru pro studium vysokého školství, v.v.i., 
kde se zabýval výzkumem vysokého školství, financováním a hodnocením vědy,  
pojetím moderní univerzity a jejím vztahem ke společnosti. Podílel se na řadě  
mezinárodních projektů v oblasti výzkumu vysokého školství a je v této oblasti  
autorem či spoluautorem čtyř knih a řady odborných studií v zahraničních i domácích 
časopisech. Od roku 2016 působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě UK.

Je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty sportovních studií Masarykovy  
univerzity v Brně. Doktorské studium absolvoval na Mediálním institutu Fakulty  
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách 
v oblasti vnějších vztahů, společenské odpovědnosti a vydávání periodik. Od roku 
2012 přednáší na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. V současné době 
se jako vedoucí komunikace EDUin snaží spoluvytvářet mediální obraz vzdělávání. 
Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích (Hospodářské noviny, Lidové  
noviny, MF Dnes, Literární noviny, Britské listy, Rodina a škola).

Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální 
studia absolvoval na Univerzitě Jeana Moulina v Lyonu a Vysoké škole Jagiellońské  
v Toruni.

V minulosti vyučoval na středních a jazykových školách, poté pracoval jako 
vysokoškolský učitel na filozofických fakultách v České a Slovenské republice, vedl 
sdružení měst a obcí, řídil státní příspěvkovou organizaci. Zkušenosti má také se 
zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných 
celků. Od roku 2012 působí ve funkci náměstka ústředního školního inspektora.  
Je členem různých národních i mezinárodních expertních komisí v oblasti vzdělávání, 
působí také jako hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství,  
pedagogicky spolupracuje s akademickými institucemi.

karel šiMa

BoB kartous

oNDřeJ aNDrys

Je učitelkou 1. stupně Základní školy Za Nádražím v Českém Krumlově a oceněnou 
finalistkou Global Teacher Prize Czech Republic 2018 (3. místo).

Kateřina Sládková je certifikovanou učitelkou a lektorkou Kritického myšlení, vede 
dlouhodobé kurzy RWCT, semináře k prožitkovému i oborovému čtenářství (letní  
školy, Festival pedagogické inspirace, konference Fraus) a pracuje jako čtenářský 
mentor. Vytvořila kontinuální sadu otázek pro žáky 2.–5. ročníku pro dílny čtení.  
Je rovněž členkou interního čtenářského týmu v projektu Pomáháme školám  
k úspěchu (Nadace The Kellner Family Foundation). Pilotovala čtenářské kontinuum  
a podílí se na jeho šíření a zavádění do praxe.

kateřiNa sláDková



Po studiu na gymnáziu a učitelství matematiky a fyziky působil v letech 1983–1992 
jako učitel a výchovný poradce na základní škole a středním odborném učilišti.  
V roce 1992 vykonával činnost metodika matematiky pro okres Prostějov. Od roku 
1992 působil jako zástupce ředitele a od roku 1997 do roku 2014 jako ředitel dnešního 
Cyrilometodějského gymnázia, základní a mateřské školy v Prostějově.

Ve své funkci se věnoval především vytvářením koncepce osobnostního a sociálního 
rozvoje studentů, Českou republiku zastupoval na jednání CEEC (Comité Européen 
pour l´Enseignement Catholique) v Bruselu. Jako hlavní manažer vedl 4 evropské 
projekty, současně pracoval jako vedoucí a lektor centra celoživotního učení. 
V letech 2014–2018 působil ve funkci náměstka ministra na Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy. Od března 2018 pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání, 
kde zastával pozici vedoucího Oddělní pro matematické, přírodovědné a digitální 
vzdělávání a od 1. 12. 2018 působí jako náměstek Sekce pro všeobecné vzdělávání.

JaroslaV fidrMuc

Se profesně zaměřuje na problematiky kurikula, hodnocení a kvality ve vzdělávání.

Od roku 2004 působil ve Výzkumném ústavu pedagogickém se zaměřením na 
společenskovědní a osobnostní témata v kurikulu, od roku 2009 jako náměstek 
ředitele. Od roku 2011 zodpovídal za profesní rozvoj pracovníků České školní  
inspekce. V roce 2017 byl jmenován ředitelem odboru předškolního, základního, 
základního uměleckého a speciálního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy. Vyučoval na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

JaroslaV faltýn


