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Název VŠ / součásti VŠ
UK/MFF
Název SP
Fyzika
Jméno a příjmení
Tituly
Isabella Pavelková
doc., PhDr., CSc.
Rok narození
Přednášející
Forma prac. vztahu k VŠ
Název hl. zaměstnavatele
Sídlo hl. zaměstnavatele
Přednášky v předmětech

1948
Rozsah pr. vzt. na VŠ
ano
Školitel
ne Člen
Dohoda o pracovní činnosti
Pedagogická fakulta UK
M. D. Rettigové 4, Praha 1

oborové

rady

ne

Psychologie I, Psychologie II

Údaje o praxi od VŠ
1974 FF UK v Praze, obor pedagogika a psychologie; 1976 tamtéž PhDr.; 1974-1976 RaJ Praha 1, vychovatel a
podnikový psycholog; 1976-1993 Pedagogický ústav ČSAV, vědecká aspirantura-samostatný vědecký pracovník,
externě výuka na PedF UK; 1993-1998 VŠCHT Praha, Katedra společenských věd - odd. učitelství, odborný asistent;
1998-dosud Pedagogická fakulta, docent

Přehled o publ. a další
tvůrčí čin. za posl. 5 let

PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení . (Perspektivní orientace žáků a časový faktor
v žákovské motivaci.) Praha: UK PedF, 2002. 248 s. ISBN 80-7290-092-7.

PAVELKOVÁ, I. Vývoj motivace žáků k učení v posledních dvaceti letech. In Psychologické dny 2002 „Kořeny a
vykořenění“. Olomouc: PÚ AV ČR, 2003, s. 255 – 259. ISBN 80-86174-05-0.
PAVELKOVÁ, I.; FRENCL, M. Typizování žáků učitelem. In Psychologické dny 2000 „Psychologie pro třetí tisíciletí“.
Praha: Testcentrum, 2000, s. 217 – 222. ISBN 80-864771-04-7.
PAVELKOVÁ, I.; HRABAL, V. Motivace žáků ve škole. In Psychologické dny 2000 „Psychologie pro třetí tisíciletí“. Praha:
Testcentrum, 2000, s. 213 - 216. ISBN 80-864771-04-7.
Anotace nejvýznam.
Řešení dvou výzkumných problematik:

publikací, projektů, děl
nebo dalčí tvůrčí čin.

Motivace ve škole. Podíl na vytvoření komplexní koncepce motivace ve škole

(spolu s Doc. Hrabalem a Prof. Manem). Diagnostika žákovské motivace.
Vývoj motivačních pohnutek žáků. Diagnostika percepčních schémat učitelů
a autodiagnostika učitele.
Perspektivní orientace - časový faktor a jeho regulativní funkce v lidském životě.
Identifikace, vývoj a možnosti rozvoje vnitřních předpokladů podmiňujících charakter a kvalitu vztahu
jedince k budoucnosti. Využívání výkonových a rozvojových potencialit žáků při utváření jejich vzdělávací autoregulace
včetně projektu životní cesty osobnosti a funkce, kterou zde jedinec připisuje vzdělání.
1979-1985 (1980 14 dnů; 1984 tři týdny) Maďarsko – Budapešť - Psychologický ústav
Působení v zahraničí
MAV, výzkumná i publikační spolupráce;
1990 (1 měsíc), 1992 (2 měsíce) Německo, stáž a výzkum ve státních a alternativních
školách. V současnosti
opakované krátkodobé návštěvy Německo - Ulm - Medizin Univerzitat, výzkumná
spolupráce s doc. V.Hrabalem.

kandidát psychologických věd,
udělení vědecké hodnosti docent - pedagogická psychologie
Rok udělení (prof….)
Doc.
1986, 2003
Písemný souhlas
přednášejícího, školitele
nebo člena oborové rady
s působením v SP
v uvedeném rozsahu
Datum

23.5.2005

řízení na VŠ
ČSAV, UK PedF
ohlasy publikací
zahr.
tuzem.
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