Životopis
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Základní osobní údaje
Nar. 23. 8. 1954 v Podbořanech
Rodina: manželka Dana Štechová, dvě děti
Zájmy: sport (zejména fotbal), jazyky (francouzština, angličtina, italština aktivně;
němčina, ruština spíše pasivně), cestování, kultura vína.

Vzdělání
1980–1983: interní vědecká aspirantura, obor psychologie práce a řízení na katedře
psychologie FF UK v Praze
1973–1978: studium psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze
1970-1973 : československá sekce Carnotova lycea v Dijonu.

Akademická kvalifikace
2007 : profesor pedagogické psychologie (UK)
1992 : docent pedagogické psychologie (UK – PedF)
1984 : CSc. (psychologie práce a řízení – FF UK)
1981 : PhDr. (FF UK)

Zaměstnání
2007 – dosud : profesor na katedře psychologie UK-PedF
1992– 2007: docent na katedře pedagogické a školní psychologie UK-PedF
1983–1992: odborný asistent na katedře psychologie Pedagogické fakulty UK

Práce v akademických orgánech, funkce

2003–dosud: prorektor UK v Praze pro rozvoj
1997–2003: člen vedení UK-PedF v Praze
1993–2010: vedoucí katedry psychologie UK-PedF
1991 – 1994: člen AS UK
člen vědeckých rad: VR UK-PedF v Praze (1994–dosud), VR PedF UJEP Ústí nad
Labem (1994–1997), VR UK-FHS v Praze (2000–dosud) , VR UJEP (2004–2;007), VR
PedF TU (2011-dosud), člen Kurikulárnej rady ministra školstva Slovenskej republiky
(2013 – dosud).
2011 – 2013: panel č. 407 pro psychologii, pedagogiku a kinantropologii GA ČR
1994 – 2002: pracovní skupina pro psychologii, pedagogiku a kinantropologii
Akreditační komise vlády ČR
2007 – 2012: místopředseda Rady Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.
1994–2003: vedoucí redaktor časopisu Pedagogika; člen redakční rady dosud
1998–dosud: člen redakční rady časopisu Recherche et Formation (INRP – Paříž)
2007 – 2009: člen evropské sítě expertů NESSE při Directorate General – Education
and Culture. Náplní činnosti jsou expertízy, analýzy a evaluace výzkumných nebo
školsko politických dat.
2004 – dosud: institucionální člen Řídícího výboru programu OECD Institutional
Management in Higher Education (IMHE).

Pedagogická činnost
1992 – dosud: vyučuje pedagogickou psychologii a školní psychologii na UK-PedF
1990 – dosud: vedoucí více než 30 diplomových prací a školitel šesti absolventů
doktorského studia
Člen oborových rad doktorského studia pedagogické psychologie (UK-PedF),
sociální psychologie a psychologie práce a organizace (UK – FF) a výtvarné výchovy
(UK-PedF)

Vědecká činnost

Autor více než 120 publikací, zejména tří monografií, stovky časopiseckých studií,
dále výzkumných zpráv, recensí a také popularizačních textů a vystoupení (např.
pro ČRo).
Publikuje též v zahraničí, zejména ve francouzštině (10 článků a kapitol v
monografiích) a v angličtině.
1992–1995: hlavní řešitel výzkumného úkolu UK "Osvojování učitelské profese jako
proces její konstrukce" (výzkumná zpráva "Stát se učitelem")
1999–2004: garant výzkumného záměru (VZ) "Psychologická antropologie dětství a
mládí z hlediska výchovy", od r. 2002 téma upraveno na "Čeští žáci a základní škola
po deseti letech: vývoj a změny pohledem psychologie a oborových didaktik"
1991 – 2003: opakované hostovné profesorské a badatelské pobyty na univerzitách v
Paříži (Uni Paris 8, INRP, Maison des Sciences de l´Homme) a v Římě (CNR – Istituto
di Psicologia) v délce 1 – 3 měsíce.
Více než deset zvaných přednášek na domácích i mezinárodních konferencích;
2002: předseda lektorského programového výboru kongresu francouzské Asociace
badatelů v pedagogických vědách (funkce svěřovaná výjimečně zahraničních
odborníkům).
Veřejná angažovanost
V letech 1983 – 1990 člen KSČ.
2011: jmenován Důstojníkem Řádu akademických palem Francouzské republiky za
významný příspěvek k posílení česko-francouzských vztahů a za zásluhy v oblasti
výchovy, vzdělávání, vědy a výzkumu (viz http://www.ifp.cz/STANISLAVSTECH-OFFICIER-DE-L,2564).

