
	  
	  

 

ŽIVOTOPIS 

Meno a priezvisko, 
rodné priezvisko, titul: Petr Hlaďo, PhDr. Ph.D. 
Dátum a miesto 
narodenia: 30. 4. 1978, Brno, Česká republika 

Vysokoškolské 
vzdelanie a ďalší 
akademický rast: 

• 2009 – Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, 
doktorské studium (Ph.D.), studijní obor: Pedagogika 

• 2005 – Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, 
rigorózní řízení (PhDr.), studijní obor: Pedagogika 

• 2002 – Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, 
magisterské studium (Mgr.), studijní obor: Učitelství pro 2. stupeň 
základních škol 

Ďalšie vzdelávanie: • Kurzy statistiky: Vícerozměrné statistiky (2014), Analýza rozptylu 
(2014), Biometrické analýzy (2014), Základní kurz statistiky II. 
(2014),  Neparametrická statistika (2013), Statistika ve 
společenských vědách (2012) aj. 

• Odborné kurzy: Zvládání stresu (2011, Mendelova univerzita), 
Řešení problémů (2011, Mendelova univerzita), Kvalitativní výzkum 
v pedagogických vědách (2008–2009, Filozofická fakulta, 
Masarykova univerzita), Kariérové poradenství (2007, Národní ústav 
dalšího vzdělávání), Dokumentární film v průřezových tématech 
RVP ZV (2007, Člověk v tísni), Kurz osobnostní a sociální výchovy 
(2001, AISIS) aj. 

Priebeh zamestnaní:  • 2009–dosud: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního 
vzdělávání, pracovní pozice: odborný asistent 

• 2007–2009: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra 
technické a informační výchovy, Brno (pedagogická činnost konaná 
mimo pracovní poměr) 

Priebeh pedagogickej 
činnosti 
(pracovisko/predmety): 

Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání  
(2009–dosud): 
• Základy pedagogiky (garant: od r. 2010; cvičící: ZS 2009/10); 
• Teorie a metodika výchovy (garant: od r. 2010); 
• Didaktika praktického vyučování (garant: od r. 2010; přednášející, 

cvičící: ZS 2011/12, ZS 2010/11, ZS 2009/10); 
• Úvod do pedagogického výzkumu (garant, přednášející, cvičící:  

ZS 2013/14, ZS 2012/13, ZS 2011/12); 
• Výchovné poradenství (garant, přednášející, cvičící: LS 2013/14, 

LS 2012/13, LS 2011/12, LS 2010/11, LS 2009/10);  
• Svět práce (garant, přednášející, cvičící: LS 2013/14, ZS 2013/14, 

LS 2012/13, ZS 2012/13, LS 2011/12, ZS 2011/12, LS 2010/11); 
• Seminář k bakalářské práci I. a II. (garant, cvičící: LS 2013/14, 

ZS 2013/14, LS 2012/13, ZS 2012/13, LS 2011/12, ZS 2011/12,  
LS 2010/11, ZS 2010/11, LS 2009/10); 

• Oborová didaktika (přednášející, cvičící: ZS 2010/11, ZS 2009/10); 
• Psychologie a sociologie (přednášející: ZS 2010/11); 
• Kultura školy (přednášející: LS 2009/10); 
• Speciální pedagogika (cvičící: ZS 2009/10). 



	  
	  

 

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra technické 
a informační výchovy (2007–2009): 
• Svět práce (přednášející: LS 2008/09); 
• Cvičení z techniky technického vzdělávání (cvičící: LS 2008/09, 

LS 2007/08); 
• Seminář k teorii a metodice výchovy (cvičící: ZS 2008/09, 

ZS 2007/08, LS 2006/07); 
• Informační technologie 2 (cvičící: LS 2007/08, LS 2006/07); 
• Pedagogická komunikace (cvičící: ZS 2007/08). 

Náplň práce: garantování vybraných předmětů, vedení přednášek, 
seminářů a cvičení (viz přehled uvedený výše), vedení závěrečných prací 
(31), oponování závěrečných prací (16), účast na státních bakalářských 
závěrečných zkouškách, příprava studijních materiálů: skripta (3),  
e-learningové kurzy (4), audiovizální studijní materiály (4) aj. 

Odborné alebo 
umelecké zameranie: 

Vědecko-výzkumná činnost, publikační činnost, účast na mezinárodních 
vědeckých konferencích a výuková činnost v odborných oblastech: 
kariérová výchova, kariérové poradenství, kariérové teorie, výchovné 
poradenství a oborová didaktika 

Publikačná činnosť 
vrátane rozsahu (AH) 
a kategórie evidencie 
(napr. AAB, podľa 
vyhlášky MŠVVaŠ SR 
č. 456/2012 Z.z.) 
1. monografia 
2. učebnica 
3. skriptá 

1. AAB – Monografie: 
AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34% : Zvolil jsem si 

techniku. Proč? [elektronický zdroj] : faktory výběru studijního oboru a 
střední školy žáky základních škol v Moravsko-slezském kraji. - 1. vyd. - 
Brno : Mendelova univerzita, 2011. - 118 s. [CD-ROM] 
Lit. 89 zázn. ISBN 978-80-7375-484-6 [9,07 AH] 

AAB02 Hlaďo, Petr : Profesní orientace adolescentů = The proffesional 
orientation of adolescents: notes on theory and research : poznatky z teorií 
a výzkumů. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2012. - 140 s. Lit. 203 zázn.  
ISBN 978-80-7302-164-1 [8,31 AH] 

AAB03 Hlaďo, Petr : Rozhodování žáků absolventských ročníků základních 
škol o další vzdělávací a profesní dráze = Lower secondary school 
graduate students´ decision-making on the further course of their 
education and career: an analysis based on aquestionnaire survey and 
focus groups : analýza na základě dotazníkového šetření a ohniskových 
skupin. - 1. vyd. - Brno : Mendelova univerzita, 2013. - 358 s. 
Lit. 510 zázn. ISBN 978-80-7375-874-5 [23,42 AH] 

3. BCI – Vysokoškolská skripta, studijní texty: 
BCI01 Hlaďo, Petr 66% - Horáčková, Marie 22% - Danielová, Lenka 12%: 

Pedagogická praxe. - 1. vyd. - Brno : Mendelova univerzita, 2010. - 97 s. 
Lit. 35 zázn. ISBN 978-80-7375-544-7 [4,30 AH] 

BCI02 Hlaďo, Petr : Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních 
škol. - 1. vyd. - Brno : Mendelova univerzita, 2011. - 131 s. 
ISBN 978-80-7375-544-7 [7,92 AH] 

BCI03 Hlaďo, Petr : Svět práce : propedeutika pro učitele průřezového tématu 
Člověk a svět práce na středních a odborných školách. - 1. vyd. - Brno : 
Mendelova univerzita, 2012. - 137 s. ISBN 978-80-7375-606-2 [8,90 AH] 

 
Publikační činnost registrovaná v EPC*: 
Vědecké monografie:               3 
Vědecké práce:                       39 
z toho v zahraničí:                    8 
Odborné práce:                       31 
z toho učební text (skripta):     3 



	  
	  

 

* V databázi EPC nejsou evidovány všechny publikované práce a ohlasy na vědeckou práci uchazeče. 

V Brně  dne 12. 5. 2014  

 

 

................................................................. 
                                 PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. 
 

Ohlasy na vedeckú 
/ umeleckú prácu 

Ohlasy na vědeckou práci registrované v EPC*: 
(o2) Citace v domácích publikacích registrované v citačních indexech (1) 
(o3) Citace v zahraničních publikacích neregistrované v citačních indexech (13) 
(o4) Citace v domácích publikacích neregistrované v citačních indexech (42) 
(o5) Recenze v zahraničních publikacích (6) 
(o6) Recenze v domácích publikacích (1) 

Ďalšie profesijné 
informácie: 

• 2011–dosud: člen Akademického senátu Mendelovy univerzity 
• 2011–dosud: šéfredaktor a člen redakční rady vědeckého 

recenzovaného časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání 
(ISSN 1804-526X) 

• 2011–dosud: člen České asociace pedagogického výzkumu 
• 2010–dosud: člen Komise pro vědu a výzkum vysokoškolského 

ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univezity v 
Brně  

• 2010–dosud: člen Komise rektora pro informatiku Mendelovy 
univerzity v Brně 

• Člen organizačního výboru vědecké konference s mezinárodní účastí 
ICOLLE – International Conference of Lifelong Learning (ročníky 
2014, 2013, 2012, 2011, 2010), moderátor odborných sekcí 

• Recenzent vědeckých časopisů Studia paedagogica, ePedagogium, 
Technológia vzdelávania, Orbis Scholae 

• Editorské a redakční práce vědeckých monografií 
Kontaktná adresa: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání 

Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika 
e-mail: hlado@mendelu.cz 


