
Členové katedry občanské výchovy 

 

Vedoucí katedry:  

PhDr. Radim Štěrba, Ph.D. 

Vystudoval obor učitelství občanské výchovy a dějepisu, základy společenských věd pro SŠ na PdF MU, učil na 

základních školách, posléze absolvoval Ph.D. studium v oboru pedagogika na PedF UK Praha. Stal se členem 

oborové skupiny NÚV Praha pro revizi RVP – společenskovědní vzdělávání. Specializuje se na 

oborově/předmětovou  didaktiku v jejímž rámci se zaměřuje na tematiku pojetí občanské výchovy v kurikulárních 

dokumentech, reflexí společenskovědních témat v pedagogických teoriích a transformací společenskovědních 

obsahů do školní praxe. Je spoluautorem učebnic Výchovy k občanství, učebnice Etické výchovy a autorem řady 

odborných článků. 

 

Zástupce vedoucího: 

PhDr. Erika Vonková 

Vystudovala pedagogickou fakultu obor občanské výchovy, následně získala PhDr. na Filosofické fakultě 

Masarykovy univerzity oboru filosofie.  Je autorkou řady odborných článků zabývající se filosofickou tematikou, 

členkou řešitelského týmu několika odborných projektů. Na katedře vyučuje předměty s filosofickým zaměřením. 

prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.  

Vystudoval filosofii, biologii a ochranu přírody na brněnské universitě. V současnosti přednáší filosofii, 

bioetiku a ekologii na PdF MU Brno. Zabývá se bioetikou, environmentální etikou a historiografií 

českého a slovenského filosoficko-environmentálního myšlení. Publikoval monografie Racionalita a 

ekologická krize (1999), Environmentalismus v českém filosofickém myšlení 1. poloviny 20. století 

(2002), O přírodě, civilizaci, historii a dalším (2005), K filosofickým kontextům živé a neživé přírody 

(s H. Pavličíkovou, 2006), Environmentalizmus a slovenská filozofia (se S. Lesňákem a A. 

Rozembergem, 2010), Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie 

(2016). Vydal také učební texty z axiologie, bioetiky, ontologie a ekologie. 

Je členem Bioetické komise RVVI, v oblasti bioetiky spolupracuje s domácími (LF MU) i zahraničními 

pracovišti (Universita Rijeka, katedra bioetiky UNESCO v Prešově). 

 

 
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. 

 
Je docentkou v oboru Teorie politiky na Fakultě ekonomických a sociálnych vied Univerzity Komenského 

v Bratislavě. Byla hlavní řešitelkou mezinárodního projektu financovaného EU  (LLP Jean Monnet). Založila 

Centrum pro evropská studia na PdF MU, které se  opírá o mezioborovou spolupráci kateder občanské výchovy, 

geografie, historie. Jeho  knihovna slouží stovkám studentů v rámci výuky Integrace Evropy, Evropských studií 

pro učitele v obecném základě, politického zeměpisu a moderních světových dějin. Na katedře odborně garantuje  

a je vyučujícím politologicky zaměřených předmětů. 

 

doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.  

Na PdF MU působí od roku 1993, od roku 2008 je docentem na katedře občanské výchovy. Svou původní 

odbornost – geograf – transformuje do problematiky udržitelné lidské společnosti a v didaktické rovině do podoby 

učebnic pro základní školy, kterých je autorem si spoluautorem. Odborný zájem dále zaměřuje na otázku občanské 

gramotnosti, zejména na úrovni komunální politiky. V daných odborných oblastech je řešitelem a spoluřešitelem 

řady výzkumných projektů. V současné době je řešitelem mezinárodního projektu Interreg, zaměřeného na 

exkurzní vyučování.  

 



Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.  

Vystudoval PhD. v oboru filosofie-etika (FF Prešovské univerzity v Prešově, SR). Pracoval jako učitel na ZŠ a 

SŠ. Je spolutvůrce a lektor  kurzu  o holocaustu pro učitele (Nadácia Milana Šimečku, Bratislava), autorem 

publikací s etickou tematikou, také je autorem kolekce pracovních sešitů z etické výchovy pro ZŠ. V současnosti 

je spoluřešitelem mezifakultního projektu, který se zabývá rozvojem kompetencí učitelů z fakult vzdělávající 

učitele a učitelů škol nižšího stupně vzdělání prostřednictvím podpory společenství praxe. 

 

Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.  

 
Je absolventkou oborů mediální studia a žurnalistika a sociologie na Fakultě sociálních studií MU.  

V současnosti působí jako výzkumnice a pedagožka na Fakultě sociálních studií a Pedagogické fakultě MU. Ve 

své výzkumné činnosti se zaměřuje na oblasti urbánních studií. Je mj. autorkou či spoluautorkou knih Ideální 

město a jeho společnost (2010), Sami doma (2014), Baťovský domek: Mizející prvky zlínské architektury (2017). 

Na katedře občanské výchovy se věnuje výuce sociologie, metod sociálněvědného výzkumu a základů mediálních 

studií.   

 

Mgr. et Mgr. Michal Škerle  

Vystudoval obory Historie a Učitelství historie pro SŠ na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a obor Právo 

a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti dokončuje doktorské studium oboru 

Dějiny práva a římské právo na Právnické fakultě MU. Po studiu pracoval několik let v advokacii, zároveň také 

jako učitel na střední škole nebo lektor dalšího vzdělávání učitelů a dospělých.  Na Katedře občanské výchovy 

Pedagogické fakulty MU vyučuje předměty s tématikou práva, finanční gramotnosti a moderních dějin. Dále tu 

působí jako mentor studentů na pedagogických praxích.  

 

 


