RNDr. Josef Herink - strukturovaný životopis
Jméno a příjmení:
RNDr. Josef Herink, nar. 8. 6. 1951
Adresa, telefonický a e-mailový kontakt:
trvalé bydliště: Turnovská 717, Mnichovo Hradiště, PSČ 295 01
kontaktní adresa: Zachařova 2297, Hostivice, PSČ 253 01
telefon: 608 268640
e-mail: josef.herink@nuv.cz
Dosažené vzdělání:
VŠ, 1969 – 1974 studium na Přírodovědecké a Filozofické fakultě UK v Praze, aprobace
geografie – dějepis, 1975 rigorózum (disertace) z oboru sociální geografie na Přírodovědecké
fakultě UK v Praze
Průběh odborné praxe a zaměstnání:
2012 dosud: Národní ústav pro vzdělávání, školské a poradenské zařízení a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, Praha 10 – Hostivař, didaktik
geografie a dějepisu
2008 – 2011: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT), koordinátor pro
zeměpis
2007 – 2008: Nakladatelství České geografické společnosti, šéfredaktor
1986 – 2007: Výzkumný ústav pedagogický, výzkumný a vývojový pracovník
přírodovědných oborů (didaktik geografie)
1985 – 1986: KNV Středočeského kraje, samostatný odborný referent oblastního plánování,
specialista na ochranu životního prostředí
1982 – 1985: 5. Základní škola v Mladé Boleslavi, učitel
1978 – 1982: Okresní muzeum Havlíčkův Brod, vedoucí historik muzea
1976 – 1978: Správa CHKO Český ráj, inženýr ochrany přírody
1975 – 1976: jednoroční základní vojenská služba
1974 – 1975: Gymnázium Mladá Boleslav, středoškolský učitel
Osobní specifické přednosti, schopnosti a dovednosti:
– specializace na teorii a praxi vyučování dějepisu, zeměpisu, krajinné ekologie a
environmentalistiky v základní škole, v gymnáziích a v dalších typech středních škol;
– autorství a spoluautorství základních učebních (kurikulárních) dokumentů Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy pro výuku zeměpisu pro základní vzdělávání a geografie
v gymnáziích: Standard základního vzdělávání, 1995; učební osnovy zeměpisu pro vzdělávací
programy Občanská škola, Základní škola, 1996; Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání, 2005; Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu, 1996; Rámcový vzdělávací
program pro gymnázia, 2007; Standardy RVP ZV 2014 pro vzdělávací obory Dějepis a
Zeměpis (Geografie), Metodické komentáře a úlohy ke Standardům RVP ZV 2016 pro
vzdělávací obory Dějepis a Zeměpis (Geografie)
– členství a odborná lektorská činnost v komisi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (Komise pro DVPP) pro vzdělávací obory
dějepis, geografie, krajinná ekologie, environmentalistika;
– spolupráce s CERMAT, spoluautorství při tvorbě a ověřování Katalogu požadavků
k maturitní zkoušce pro předmět Zeměpis, příprava a ověřování testových úloh a příprava
testů pro předmět Zeměpis;

– autorství a spoluautorství odborných a didaktických článků, učebnic, pracovních sešitů a
příruček pro učitele s geografickou, historickou a environmentální tematikou;
– činnost v redakčních radách didaktických časopisů pro výuku zeměpisu – geografie:
Geografické rozhledy, Dnešní svět, Biologie – chemie – zeměpis;
– zkušenosti s prací odborného redaktora a šéfredaktora v Nakladatelství České geografické
společnosti;
– odborná muzejní praxe;
– odborná praxe v oblasti ochrany přírody, ekologie a environmentalistiky;
– odborná praxe v oboru působnosti oblastního plánování.
Jazykové znalosti:
– ruský jazyk: porozumění psaného i mluveného slova
– německý jazyk: porozumění psaného slova
– anglický jazyk: porozumění psaného slova
Jiné schopnosti a dovednosti:
– zkušenosti s tvorbou koncepčních dokumentů
– zkušenosti s metodickou činností
– zkušenosti s přednáškovou činností
– uživatelská úroveň práce na PC (MS Office, Internet, Zoner Photo Studio)
– vlastník řidičského oprávnění A, B
– odborná praxe s fototechnikou a videotechnikou
– komunikační dovednosti (odborný komunikační a manažerský kurz, 2007, dobré
vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)
Zájmy:
– literatura faktu, cestování, turistika, fotografování, videotechnika, sport, motorismus.

Datum vypracování: 28. 12. 2016

Podpis: RNDr. Josef Herink v. r.

