
Memorandum o spolupráci 

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z. s.  
Gymnázium Sázavská 
Sázavská 830/5 
120 00 Praha 2 
IČ: 02967308 
zastoupena: předsedkyní Mgr. Terezou Vodičkovou 
kontaktní osoba: Mgr. Tereza Vodičková (terina.vodickova@gmail.com) 
 
a 
 
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
Jilská 361/1 
110 00 Praha 1 
IČ: 67985955 
zastoupený: ředitelem PhD. Ondřejem Ševečkem, Ph.D. 
kontaktní osoba: PhDr. Karolína Chundelová (chundelova@flu.cas.cz) 
 
 

1. Účelem tohoto memoranda je navázat a prohloubit oboustranně prospěšnou spolupráci 
mezi Asociací učitelů občanské výchovy a společenských věd, z. s.  (dále „Asociace“), 
a Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., (dále „FLÚ“) s cílem přispívat ke zkvalitnění výuky 
občanské výchovy, filosofie a společenských věd v systému českého školství. 

 
2. Postavení FLÚ coby výzkumného pracoviště neuniverzitního typu a největšího pracoviště 

Akademie věd ČR v oblasti humanitních a společenských věd jej předurčuje k poslání 
zvyšovat úroveň poznání a vzdělanosti, komunikovat s odbornou i širší veřejností otázky 
veřejného zájmu a podporovat tak rozvoj kritického myšlení, odpovědného občanství 
a demokratické kultury. Navazováním spolupráce se středními školami směřuje FLÚ 
k vytváření vazeb ústavu se středoškolskými pedagogy a talentovanými studenty 
a k podporování jejich zájmu o vědu a vědeckou práci. 
 

3. Zájem Asociace na spolupráci vychází z účelu její činnosti propagovat ideu aktivního 
občanství, poskytovat metodicko-didaktickou podporu a zasazovat se o zkvalitnění výuky 
občanské výchovy a společenských věd v systému českého školství. 

 

4. Každá se stran se zavazuje: 
a) Po vzájemné dohodě spolupracovat při přípravě metodických listů pro pedagogy 

občanské výchovy a základů společenských věd. Témata metodických listů budou 

napomáhat kultivaci veřejné debaty, rozvoji kritického myšlení, mediální gramotnosti 

a demokratické kultury u studentů středních škol. Budou vhodným nástrojem, jak 

podpořit učitele v jejich snaze komunikovat se studenty nová a aktuální témata 

a přispívat tak k rozvoji společenské odolnosti. 

b) Propagovat metodické listy prostřednictvím vlastních komunikačních kanálů. 
c) Po vzájemné dohodě spolupracovat na aktivitě Letní škola Občankářů. 
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d) Vyhledávat další příležitosti ke vzájemné spolupráci (včetně grantové). 
 

5. FLÚ se dále zavazuje: 
a) Napomáhat implementaci principů a výsledků výzkumu do výuky občanské nauky 

a společenských věd. 
b) Informovat Asociaci o svých aktuálních aktivitách pro střední školy. 

 
6. Asociace se dále zavazuje: 

a) Informovat členy Asociace a další zájemce o aktuální nabídce aktivit pro studenty 
a pedagogy středních škol ze strany FLÚ a umožňovat jim zařazení nabízených 
aktivit FLÚ do výuky. 

b) Informovat o projektu středoškolských vědeckých stáží v AV ČR „Otevřená věda“ 
s cílem zvýšit povědomí a informovanost pedagogů a studentů o této aktivitě. 
 

7. Toto memorandum bylo připraveno v souvislosti s projektem Rozvoj prostředí 
pro profesní růst pracovníků Filosofického ústavu AV ČR, reg. číslo 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014626. 

Toto memorandum o spolupráci podepsali: 

  

V Praze dne 10. 10. 2022 

 

 

  
……………………………………………………. …………………………………………………………… 

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. 
 

Mgr. Tereza Vodičková 

ředitel Filosofického ústavu AV ČR   předsedkyně Asociace učitelů občanské                
       výchovy a společenských věd, z. s.  
 

 
 

 

 

 

 

 


