Životopis


Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., 1970
v Brně



Katedra sociální pedagogiky
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Poříčí 31
603 00 Brno

Pracoviště

Funkce na pracovišti




1998 - odborný asistent
2006 - docent
2002 - vedoucí katedry

Vzdělání a akademická kvalifikace





2006: habilitace, pedagogika, Doc., Soubor uveřejněných vědeckých prací
1998: disertace, pedagogika, Ph.D., Funkce hry v historických proměnách
pedagogických koncepcí, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
1995: vysoká škola, pedagogika - psychologie, Mgr., Filozofická fakulta
Masarykovy univerzity v Brně
1994: vysoká škola, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – Pedagogika
volného času – Základy techniky, Mgr., Pedagogická fakulta Masarykovy
univerzity v Brně

Přehled zaměstnání








1994 - učitel, ZŠ Janouškova v Brně
1995 - učitel, ZŠ Pavlovská v Brně
1995 - středoškolský profesor, Biskupské gymnázium v Brně (externě)
1995-1996 - asistent (externě), Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
1996-1998 - učitel, ZŠ Kuldova v Brně
1998 - odborný asistent, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
2006 - docent, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Pedagogická činnost







úvod do pedagogiky, teorie a metodika výchovy
pedagogika volného času, teorie a praxe her jako výchovného prostředku
metody vědecké práce (doktorandské studium)
metodologie pedagogiky a sociální pedagogiky
terénní výzkum sociálních jevů
sociální pedagogika

Vědeckovýzkumná činnost



podrobný přehled dostupný z ISu: http://www.muni.cz/people/35929/projects
Hra v zrcadle výzkumné sondy (výzkum realizovaný v rámci disertační práce)









Vliv hry na rozvoj tvořivosti (řešitel), grantový úkol č. 406/99/PO GA ČR pro
rok 1999-2001
Virtuální studovna (řešitel), Program rozvoje učitelských vzdělávacích
programů a jiných vzdělávacích aktivit - MŠMT 2001-2003
Kabinet multikulturní výchovy (řešitel), Transformační a rozvojový projekt
MŠMT 2002
Modulový projekt doplňujícího pedagogického studia (spoluřešitel), MŠMT
2000
Alternativní formy výuky prevence sociálně patologických jevů jako součást
vysokoškolského studia (řešitel), MŠMT 2002
2006-2012 - vedoucí řešitelského týmů LC - centra základního výzkumu
školního vzdělávání
2007-2013 - člen řešitelského týmu výzkumného záměru (D2) - Speciální
potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání

Univerzitní aktivity









proděkan PdF MU pro neučitelské studium (2001-2004)
vedoucí redaktor časopisu Komenský (2001-2005)
proděkan PdF MU pro sociální, ediční činnost a ICT (2004-2006)
proděkan PdF MU pro rozvoj a vnitřní vztahy, statutární zástupce děkana (20062011)
prorektor pro záležitosti studentů (2011-2015)
člen vědecké rady PdF MU (2006-2014)
člen vědecké MU (2010-2014)
ředitel projektu VaVPI (CVIDOS) Centrum výzkumných institutů a doktorských
studií (2009-2015)

Mimouniverzitní aktivity














člen přípravného výboru sjezdu učitelů 2000
člen České pedagogické společnosti
člen komise ministra spravedlnosti ČR - Rada pro mediaci a probaci (20022007)
člen redakční rady časopisu Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku
(2006-2011)
člen Rady pro národnostní menšiny, Jihomoravský kraj (2004-2008)
zastupitel města Brna, místopředseda komise pro výchovu a vzdělání (20062010)
člen pracovní skupiny AK MŠMT ČR (2008-2011)
člen vědecké rady Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích (2004)
člen vědecké rady UTB ve Zlíně (2010)
člen vědecké rady Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci (2014)
hlavní redaktor časopisu Sociální pedagogika (2014)
člen redakční rady časopisu Studia paedagogica (2013)
člen redakční rady časopisu Orbis scholae (2010)

Další aktivity a zájmy



vysokohorská turistika, běh, pobyt v přírodě, lyžování a skialpinismus
aktuální seznam publikační činnosti, řešených projektů a členství v komisích je
dostupné zde: http://www.muni.cz/people/35929

