
Zápis ze schůze výboru FPS JČMF, 
která se konala 6. 6. 2014 na MFF UK v Praze 

Přítomni:  Leoš Dvořák, Stanislav Gottwald, Eva Hejnová, Renata Holubová, Libor Koníček, Věra 
Koudelková, Radim Kusák, František Látal, Stanislav Panoš, Lukáš Richterek, Petr Sládek a Jiří 
Tesař. 

Omluveni: Michaela Křížová, Václav Piskač a Jitka Prokšová. 

První části schůze byli navíc přítomni členové dosavadního výboru: Růžena Kolářová a Stanislav 
Zelenda. 

1) L. Dvořák přivítal přítomné členy dosavadního i nového Výboru FPS. Připomněl, že Výbor již ze svého 
středu elektronickou volbou vybral funkcionáře Výboru a poděkoval za to, že se členové Výboru 
těchto voleb účastnili. Pro období 2014-2018 je předsedou Výboru FPS L. Dvořák, místopředsedou V. 
Piskač, tajemnicí V. Koudelková, hospodářem L. Richterek; kontrolní komise bude pracovat ve 
složení E. Hejnová, R. Holubová. 
 

2) Zprávy z předsednictva výboru a Výboru JČMF (informovali L. Dvořák a L. Richterek): 
Předsednictvo se v uplynulém období věnovalo hlavně přípravám sjezdu Jednoty,  
který se uskuteční 2.-4. 7. v Brně na Univerzitě obrany, počítá se s cca 80 účastníky. 

 
3) Hodnocení práce FPS za období 2010-2014:  

• Předseda Výboru FPS poděkoval minulému výboru za jeho práci v uplynulém období. 
• Jak je zřejmé i z výročních zpráv za jednotlivé roky, FPS úspěšně realizovala všechny 

plánované akce. 
• Souhrnná zpráva za čtyři roky je na webových stránkách FPS a bude ve sborníku ze sjezdu 

JČMF. 
 

4) Diskuze ohledně soutěže bakalářských a diplomových prací: 
a) Výbor se shodl, že v budoucnu je třeba znát přesný termín včas, několik měsíců dopředu. 
b) Výbor doporučil, aby v budoucnu šlo o soutěž všech studentských prací, nejen již 

obhájených. 
 

5) Stav hospodaření FPS: 
a) L. Richterek informoval o stavu obou účtů FPS. Přítomní členové výboru dostali přehled 

vyúčtování (k současnému datu) k nahlédnutí a vzali ho na vědomí. Kontrolní komise 
vyslovila s předloženým přehledem vyúčtování souhlas. 

b) Výbor se dohodl, že oba účty budou převedeny do FIO banky, jako běžný účet a spořicí účet. 
Konkrétní podrobnosti dohodne hospodář L. Richterek a předsedou FPS L. Dvořákem. 

c) Výbor diskutoval, zda kolektivní členové JČMF (střední školy), by mohly být členy FPS, na 
účet FPS by pak mohla jít část jejich příspěvků. Výbor pověřil L. Dvořáka, aby se na tuto 
možnost zeptal na PV JČMF. 
 

6) Ukončení práce současného výboru:  
L. Dvořák vyslovil poděkování dosavadním členům výboru za jejich práci ve funkcích: doc. 
O. Lepilovi za dlouholetou funkci hospodáře a vedoucího redaktora MFI, doc. J. Tesařovi za práci 
ve funkci místopředsedy, doc. R. Kolářové za práci ve funkci tajemnice Výboru. L. Dvořák ocenil 
práci i dalších členů dosavadního výboru, kteří již nebudou v dalším období pokračovat (jak 
S. Zelendy, tak dalších členů, kteří nemohli být na schůzi Výboru přítomni).  
Další části schůze se pak zúčastnili již jen členové nového Výboru. 



 
7) Akce plánované na rok 2014: L. Dvořák shrnul jak již uskutečněné, tak další plánované akce:  

a) Konference projektu Elixíru do škol Nadace Depositum Bonum (pořádaná ve spolupráci 
s FPS) proběhla 16.-18. 5. 2014v Hradci Králové. Účastnilo se jí cca 180 účastníků, 
konferenci hodnotili velmi kladně. Příští rok se předpokládá její 2. ročník. 

b) Soutěž bakalářských, diplomových a rigorózních prací proběhne v druhé polovině června 
2014 v Hradci Králové pod garancí I. Volfa. 

c) Veletrh nápadů učitelů fyziky uspořádá PdF ZčU v Plzni na Gymmnáziu Cheb v termínu 29. 
8.-31. 7. 2014. Garantem za FPS je M. Randa, na Gymnáziu Cheb konferenci organizuje J. 
Dirlbeck. 

d) Konferenci Moderní technologie ve výuce fyziky uspořádá R. Kusák na gymnáziu v Kralupech 
nad Vltavou v pátek 28. 11. 2014. Předpokládaná účast 30 až 150 účastníků. (Jde o zcela 
novou akci, proto počet účastníků nelze předem dobře odhadnout.) Budou 4 tematické 
bloky.  
 

8) Náměty na práci v dalším období: 
a) Pořádat podobnou konferenci, jakou jsou pro ZŠ učitele fyziky Vlachovice, také pro SŠ učitele 

fyziky. (Taková konference by se mohla věnovat širší plejádě problémů, než jsou experimenty, 
na něž je tradičně zaměřen Veletrh nápadů.)  Takovou konferenci by bylo možno pořádat ve 
dvouletých intervalech, v létech, kdy nejsou pořádány semináře ve Vlachovicích. Autor návrhu, 
S. Gottwald, bude tuto myšlenku diskutovat s dalšími zainteresovanými. 

b) V diskusi, jak získat víc členů FPS byly vzneseny a projednávány různé návrhy, co by mohla FPS 
dělat, aby ji (a Jednotu vůbec) učitelé fyziky „brali za svou“ a vnímali jako organizaci, do níž má 
cenu vstoupit: 

• FPS a JČMF by měly tlačit na aprobovanost učitelů fyziky (tlak na ředitele, aby fyziku 
neučili neaprobovaní). 

• FPS by měla propagovat další vzdělávání učitelů fyziky (existenci konferencí, regionálních 
center…), o některých byť tradičních akcích ještě řada učitelů neví. 

• Námětem, který zaujal, je certifikát pro mladší učitele (např. po 3 letech praxe), kterým 
by FPS stvrdila, že jsou to kvalitní učitelé. Certifikát, jímž FPS osvědčuje kvalitu učitele, 
by se mohl týkat i dalších učitelů v praxi. Znamenalo by to, že by se na daného učitele 
museli jet podívat nejméně 2 lidi a vidět několik hodin jeho výuky. Při hodnocení učitelů 
by se daly oceňovat další věci, např. účast na konferencích, psaní článků, semináře pro 
další učitele apod. 

• Podobně by FPS mohla vydávat ocenění pro zasloužilé učitele, něco jako „cenu FPS za 
dlouhodobý přínos…“. Šlo by s tím začít na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 20. 

 
9) Schůze výboru budou 2x ročně, příští bude v listopadu. 

 

 

 Zapsala: Věra Koudelková, v.r. Schválil: Leoš Dvořák, v.r. 
 tajemnice FPS JČMF předseda FPS JČMF 


