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Historický ústav FF UHK 

název  Podíl Čs. legií na vzniku Československé republiky 

(workshop pro ZŠ a SŠ, ukázky výzbroje a výstroje legionářů) 

místo konání SM1, SM2 

čas  8.00 – 14.00 

garant  Mgr. Irena Kapustová 

 

Hudební katedra 

název  Zdravá strava v pohybu s hudbou (hudební dílna) 

 Rozvoj jemné motoriky a pohybové koordinace (přednáška) 

místo konání F3 

čas  8.30 – 11.30 

garant  prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. 

anotace: 

Hudební dílna nabídne metodickou inspiraci k rozvíjení jemné motoriky, celkové pohybové 

koordinace a kvality řeči dětí předškolního a mladšího školního věku v zážitkové, poznávací a 

relaxační práci s hudbou. 

Netradiční hudební repertoár o zdravé stravě oživí pohybové a taneční hry se všemi druhy pohybu 

včetně kreativní prstové pantomimiky i využití rytmických nástrojů a ozvučených předmětů. 

Modelové příklady s rytmizovanými dětskými říkadly a písněmi budou prezentovány průběžně v 

kontextu přednášky Rozvoj jemné motoriky a pohybové koordinace dětí předškolního a mladšího 

školního věku. 

Průvodní součástí akce bude výstava publikací z hudebně pedagogické edice Hudba v současné škole 

Evy Jenčkové. 

 

 

 

 



název  Community singing 

  (workshop) 

přednášející Wilfred van Eisden, Stenden University of Applied Sciences, Leeuwarden 

místo konání F3 

čas  15.00 – 15.45 

 

Katedra matematiky PřF UHK 

název  Život a dílo Josefa Úlehly (1852-1933) 

(představení monografie o významném českém pedagogovi) 

místo konání S8 

čas  14.00 – 15.30 

garant  Mgr. Lukáš Vízek, Ph.D. 

anotace: 

Přednáška přiblíží osobnost významného českého pedagoga Josefa Úlehly (1852–1933), autora 

několika monografií, učebnic, článků a překladů. Pozornost zaměří na jeho matematickou a 

historiografickou tvorbu. Součástí setkání bude uvedení nové monografie nakladatelství Gaudeamus 

Univerzity Hradec Králové, která souhrnně mapuje Úlehlovy životní osudy i dílo a která je příspěvkem 

především k dějinám vyučování matematiky, pedagogiky a školy v českých zemích. 

 

Katedra německého jazyka a literatury 

název  EUrolog - Evropská unie v kontextu Česka a Německa pro žáky ZŠ 

  (přednáška) 

přednášející Bc. Alexandra Šlesingerová 

místo konání A24 

čas  11.35 – 12.20 

garant  PhDr. Jindra Dubová, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 



název  Seminar zur Phonetik des Deutschen 

  (přednáška v německém jazyce) 

přednášející dr. Rita Eichhorn, Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt 

místo konání A6 

čas  9.00 – 10.45 

garant  doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

 

název  Prohlídka města pro zahraniční účastníky 

místo konání před hotelem Vacek pod Věží, Velké náměstí 

čas  15.00 – 17.00 

garant  Mgr. Jiří Varhaník 

 

název  Setkání zahraničních účastníků a projednání organizačních věcí 

místo konání A28 

čas  17.30 – 19.00 

garant  doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

 

Katedra pedagogiky a psychologie 

název  Aktualizace dokumentace výchovného poradce 

přednášející Mgr. Libuše Třískalová 

místo konání mediální učebna 

čas  14.00 – 15.30 

  



Katedra ruského jazyka a literatury 

název  Máme skoro hotovo VII 

(studentská prezentace diplomových prací) 

přednášející studenti Katedry ruského jazyka a literatury 

místo konání A1 

čas  9.30 – 10.20 

garant  Mgr. Miroslav Půža, Ph.D. 

anotace: 

Studenti posledních ročníků prezentují své závěrečné práce (bakalářské i diplomové). Akce je  

určena pro studenty, vyučující, ale i pro širokou veřejnost, kterou seznamuje s nedílnou  

součástí závěru studia. 

 

název  Go East! - zkušenosti ze studijního pobytu v Moskvě 

přednášející Petr Čermák 

místo konání A1 

čas  10.30 – 11.30 

garant  PhDr. Jindřich Kesner, CSc. 

 

název  А. П. Чехов: Юбилей 

(vystoupení studentské divadelní skupiny Inspirace) 

místo konání A1 

čas  13.00 – 14.00 

garant  doc. Galina Kosych, CSc. 

  



Katedra sociální patologie a sociologie 

název  Výstřely v Miami  

(premiéra hodinového dokumentu Stanislava Motla o Antonínu Čermákovi, jehož 

tragická smrt z rukou atentátníka v mnohém připomíná J. F. Kennedyho, s následnou 

diskuzí) 

přednášející Stanislav Motl 

místo konání Aula OSV 

čas  10.00 – 12.00 

garant  PhDr. Václav Bělík, Ph.D., JUDr. Miroslav Antl 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu 

název  Pohybová akademie 

místo konání Atrium OSV 

čas  17.00 – 18.30 

garant  Mgr. Dita Culková, Ph.D. 

anotace: 

Vystoupení studentů UHK a spolupracujících institucí, která jsou přehlídkou pohybového mistrovství 

nejednoho mistra. K vidění bude tanec, gymnastika, aerobik, twirling, fotbalové žonglování, parkour, 

mažoretkový sport, vystoupení dětí z mateřské školy a jejich budoucích učitelek, vystoupení vážná i 

nevážná a další." 

 

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby 

název  Odpad v umění jako vyjádření názoru 

(přednáška) 

přednášející Mgr. Helena Matulová 

místo konání P7 

čas  10.00 – 10.45 

garant  PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D. 

anotace: 

Využití odpadu v uměleckých dílech, především jako vyjádření umělcova názoru na společnost. 

 

 

 



název  Upcycling v praxi 

(přednáška) 

přednášející Nataša Foltánová 

místo konání P7 

čas  10.55 – 11.40 

garant  PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D. 

anotace: 

Koncept firmy - výrobce ekodrogerie, která z obalových materiálů vyrábí užitečné věci pro 

každodenní potřebu. 

 

název  Ekologie ve výtvarné výchově na Ekoškole 

(přednáška) 

přednášející Mgr. Lenka Nepovímová 

místo konání P7 

čas  12.20 – 12.40 

garant  PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D. 

anotace: 

Prezentace projektů ZŠ Úprkova v rámci výtvarné výchovy zaměřené na environmentální výchovu. 

 

název  Upcyklace 

(prezentace diplomové práce, v níž se autorka věnuje formám upcyklace ve 

výtvarném umění) 

přednášející Mgr. Nikola Mašlonková 

místo konání P7 

čas  12.00 – 12.20 

garant  Mgr. Klára Zářecká, Ph.D. 

 

 

 

 

 



název  Recyklace příběhů. Tradice v novém – most mezi obrazem, jeho neomediální 

obdobou a jejich vzájemné vztahy 

(krátká přednáška a navazující workshop budou věnovány hledání možných vztahů 

mezi uměleckými díly tradičních médií a uměleckými díly médií digitálních) 

místo konání Atrium OSV 

čas  17.00 – 18.30 

garant  Mgr. et MgA. Petra Filipová 

Navazující workshop bude mít omezenou kapacitu: max. 8 účastníků. Hlaste se do 14. 3. 2018 na 

adresu: petra.filipova@uhk.cz. 

 

Ústav primární a preprimární edukace 

název  Čteme s Agátou 

přednášející Mgr. Miloš Novotný 

místo konání A16 

čas  9.00 – 10.45 

garant  doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. 

 

název  Kritické myšlení ve výuce se zaměřením na mediální prezentaci globálních témat 

přednášející Bc. Kristýna Nnaji (ADRA) 

místo konání A16 

čas  11.00 – 12.30 

garant  PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D. 

  

mailto:petra.filipova@uhk.cz


Úterý 20. 3. 2018 

Škola ve škole 

Diskuzní fórum ředitelů fakultních škol, fakultních učitelů a didaktiků PdF 

Zajišťuje – proděkanka Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D. 

 

MŠ, ZŠ 1 

16:00 – 16:45  - diskuzní fórum: Školní inspekce ve školách 

úvodní slovo koordinátorky praxe ZŠ1 a MŠ Mgr. Ivy Košek Bartošové, Ph.D. - diskuzní fórum povede 

ředitelka inspektorátu ČŠI Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D. 

16:45 – 17:00 – pokračování diskuze k problematice spolupráce fakultních škol s PdF UHK povede 

Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D. 

místo konání učebna A17 

 

ZŠ 2 a SŠ 

16:00 – 17:00 - diskuzní fórum: Zkvalitnění učitelských praxí v rámci projektu Pregraduální vzdělávání 

úvodní slovo koordinátorky praxe ZS2 a SŠ PhDr. Marie Müllerové, Ph.D. - diskuzní fórum povede 

proděkanka Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D. 

místo konání učebna A16 

 

MŠ, ZŠ 1, ZŠ 2 a SŠ 

17:30 – 18:00 - Vystoupení studentů Hudební katedry pod vedením PhDr. Heleny Karnetové, úvodní 

slovo děkana PdF UHK, doc. PhDr. MgA. Františka Vaníčka, Ph.D. 

18:00 -  vernisáž výstavy studentů KVKTT - pokračování diskuze na téma zkvalitnění učitelských praxí 

v rámci projektu Pregraduální vzdělávání a občerstvení 

místo konání atrium OSV, budova A, PdF UHK, Hradecká 1127 

 

Historický ústav FF UHK 

název  Podíl Čs. legií na vzniku Československé republiky 

(workshop pro ZŠ a SŠ, ukázky výzbroje a výstroje legionářů) 

místo konání SM1, SM2 

čas  8.00 – 14.00 

garant  Mgr. Irena Kapustová 

 



Hudební katedra 

název  Zdravý výkon: etiologické a psychologické spouštěcí faktory muskuloskeletálních 

poruch souvisejících s hudebním výkonem 

  (přednáška) 

přednášející dr. Christos Ioannou, University of Music, Drama and Media Hannover 

místo konání F1 

čas  10.00 – 12.00 

garant  MgA. Petr Špaček, Ph.D. 

 

název  Workshop s pěveckými, instrumentálními a muzikoterapeutickými aktivitami a 

technikami 

místo konání F3 

čas  9.00 – 11.00 

přednášející PhDr. Helena Karnetová 

 

název  The history of development of the subject "music" in the Netherlands and the 

present day state of affairs 

  (přednáška) 

přednášející Wilfred Van Eisden, Stenden University of Applied Sciences, Leeuwarden 

místo konání F3 

čas  12.30 – 14.00 

 

Katedra českého jazyka a literatury 

název  Křest knihy Příběh budovy č. p. 301 

místo konání Atrium OSV 

čas  12.00  

garant  doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc. 

anotace: 

Křest knihy mapující historii budovy, dnes sídla pedagogické fakulty, od jejíhož otevření uplynulo na 

podzim 120 let. 

 

 



Katedra filosofie a společenských věd FF UHK 

název   „Já jako osobnost“  

místo konání A10 a přilehlá chodba 

čas  9.00 – 11.00 

garant  Mgr. Hana Šebestová 

anotace: 

Studenti oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – výchova k občanství zvou žáky základních škol i učitele 

Výchovy k občanství na workshop. Aktivity poukazují na přínos vzdělávacího oboru Výchova k 

občanství v implementaci průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. 

 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

název  „Le français en s'amusant" - výuka FJ zábavnou formou 

(workshop pro ZŠ, SŠ) 

místo konání A17 a přilehlá chodba 

čas  9.00-11.00 a 11.30-13.30  

garant  Mgr. Michaela Mádlová 

anotace: 

Zábavné aktivity a hry ve francouzštině, kvízy, soutěže na stanovištích s překvapením na konci. Je 

vhodné pro žáky ZŠ a studenty SŠ jazykové úrovně A2 a vyšší. Přijďte se pobavit ve francouzštině! 

 

název  Rukodělné dílny ve francouzském jazyce 

místo konání A18 

čas  9.00-11.00 a 11.30-13.30  

garant  Mgr. Michaela Mádlová 

anotace: 

Výroba z různých materiálů dle výběru podle instrukcí ve francouzštině. Dílny probíhají pod 

dohledem a za pomoci studentek KFJL. Materiál zajištěn, stačí šikovné ruce a chuť vyrábět. 

  



Katedra německého jazyka a literatury 

název  Inszenierungen des Fremden bei Francesco Micieli 

  (přednáška v německém jazyce) 

přednášející Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, Ph.D. KU Ružomberok 

místo konání A6 

čas  9.00 – 9.45 

garant  doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

 

název Hudba a její postavení v aktuální odborno -didaktické diskusi učení se cizím 

jazykům 

  (přednáška v německém jazyce) 

přednášející Mgr. Jana Juhásová, Ph.D., KU Ružomberok 

místo konání A6 

čas  9.50 – 10.30 

garant  doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

 

název  Text in der soziokultivierten Kommunikation im interkulturellen Kontext 

  (přednáška v německém jazyce) 

přednášející Mgr. Jana Lauková, Ph.D. UMB Banská Bystrica 

místo konání A6 

čas  10.35 – 11.20 

garant  doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

 

název  Obraz a jeho využití v alternativních konceptech (ve výuce německého jazyka) 

přednášející PhDr. Eva Molnárová, Ph.D. 

místo konání A6 

čas  11.25 – 12.10 

garant  doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

 

 

 



název  Workshops on German pronunciation (difficulties and solutions) 

  (v německém jazyce) 

přednášející Dr. Rita Eichhorn, KU Eichstätt 

místo konání A6 

čas  13.30– 14.15 

garant  doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

 

název  How to work with a song on a lesson? 

(přednáška v anglickém jazyce) 

přednášející dr. Beata Rusek, JDU Czenstochova 

místo konání A6 

čas  14.20– 15.10 

garant  doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

 

název  Reading Tea Culture in British and Turkish Context 

(přednáška v anglickém jazyce) 

přednášející Dr. Ece Saatçioğlu, Mugla Sitki Kocman University, Turecko 

místo konání A6 

čas  15.15 – 16.00 

garant  doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

 

název On the opportunities for cooperation of individual entities in the educational space 

(přednáška v anglickém jazyce) 

přednášející prof. Ewa Pasterniak –Kobyłacka, UZ Zielona Góra, Polsko 

místo konání A6 

čas  16.00 – 16.45 

garant  doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

 

 

 

 



název  Educational reforms and the challenges of effective school 

(přednáška v anglickém jazyce) 

přednášející prof. Inetta Nowosad, dr. Ewa Karmolińska-Jagodzik, WSH Leszno, Polsko 

místo konání A6 

čas  16.45 – 17.30 

garant  doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

 

Katedra pedagogiky a psychologie 

název  Etická výchova pro středoškoláky 

  (ukázka práce učitele etické výchovy se skupinou žáků SŠ) 

přednášející PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D. 

místo konání A28, A26, východní a západní respirium 

čas  10.00 – 12.00 

 

název  Učit se od vynikajících učitelů I. 

místo konání C2, C3, C4, C5 

čas  akce začíná v 8.30 v učebně C5, 8.30 – 10.30 

garant  Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D., Mgr. Barbara Pospíšilová 

 

název  Učit se pod vedením vynikajících učitelů II. 

místo konání C2, C3, C4, C5 

čas  10.40 - 14.00 

garant  Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D., Mgr. Barbara Pospíšilová 

 

název  Přidaná hodnota výukového systému "Začít spolu" 

přednášející PhDr. Tomáš Komárek, Ph.D. 

místo konání C4 

čas  14.00-14.30 

 

 

 



název  Učit se otevřeným bádáním - zkušenosti z praxe střední školy 

přednášející PhDr. Přemysl Štindl 

místo konání C6 

čas  14.00-14.30 

 

Katedra ruského jazyka a literatury 

název  Recepce A. S. Puškina na počátku 21. století 

(přednáška) 

přednášející prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. 

místo konání A25 

čas  10.00-11.30 

anotace: 

Před: Lizaveta Ivanovna se polekala, nevědouc sama čeho, a usedla do vozu v nevysvětlitelném 

nepokoji. Po: Líza se ho bůhvíproč lekla a usedla do kočáru celá rozechvělá. Ze dvou různých překladů 

Pikové dámy lze vyčíst více než pouze to, že text je po 60 letech štíhlejší. Přednáška i o tom, že nový 

překlad není jen vyškrtání přechodníků v tom starém a že bez nového překladu by se cesty starého 

klasika v kočáře a mladého čtenáře na motorce nemusely vůbec protnout. 

A o kom se tedy z překladu dozvíme více – o Puškinovi, nebo o sobě? 

 

Katedra sociální patologie a sociologie 

název  Rizikové jevy ve věznicích   

(workshop a diskuse s odborníky spojená s promítáním filmu "Máma z basy") 

přednášející Mgr. Tereza Raszková 

místo konání A2 

čas  10.00-13.00 

  



Katedra speciální pedagogiky a logopedie 

název  Nos a čich při toulkách historií a uměním 

přednášející prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. 

místo konání A1 

čas  9.00-10.00 

anotace: 

Nos je jedna z nejnápadnějších anatomických částí lidského obličeje, čich jedním z našich 

nejdůležitějších smyslů. Autor uvádí doložené literární zprávy vázané k anatomickým a funkčním 

změnám v oblasti nosu a čichu, které se odrazily v minulosti v chování významných osobností, 

inspirovaly některé umělce nebo pronikly jako zajímavé historky do života společnosti. 

 

název  Vernisáž výstavy fotografií očima lidí s mentálním postižením pod názvem „Střepy a 

střípky" - tvůrčí skupina Večernice Praha 

místo konání Atrium OSV 

čas  14.00-15.00 

garant  PhDr. Lenka Neubauerová 

 

název  Promítání filmů tvůrčí skupiny Večernice 

místo konání Aula OSV 

čas  15.00-17.00 

garant  PhDr. Lenka Neubauerová 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu 

název  Jak jsem na tom s fyzičkou? 

místo konání FLOT 

čas  9.00-11.30 

garant  Mgr. Adrián Agricola, Ph.D. 

anotace: 

Cílem uvedené akce je diagnostika /testování/ fyzické kondice studentů za pomoci jednoduchých 

motorických testů. Dosažené výsledky budou srovnány s normami pro jednotlivé věkové kategorie a 

pohlaví, které přesně určují úroveň kondice každého testovaného jedince. 

 

 



název  Zapojení psychomotoriky a atypických pomůcek do školní TV 

místo konání FLOT 

čas  11.30-13.30 

garant  Mgr. Dita Culková, Ph.D. 

anotace: 

"Workshop představující předměty denní potřeby jako praktickou pomůcku pro školní TV se 

zaměřením na psychomotoriku. Budou představeny činnosti s novinami, koberečky, kelímky od 

jogurtů, PET víčky, pruženkami (gumy do oděvů), rýžovými míčky, pivními tácky a dalšími předměty. 

Jejich využití bude směřované k harmonizaci osobnosti z hlediska psychického, fyzického a sociálního, 

což je jeden z hlavních cílů psychomotoriky." 

 

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby 

název  Nabourání zažitého pohledu na využití a zpracování materiálů na střední 

uměleckoprůmyslové škole s dlouholetou tradicí 

(přednáška) 

přednášející Mgr. Jana Krejzová 

místo konání P7 

čas  9.30-9.50 

garant  PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D. 

anotace: 

Odpad nemusí zůstat odpadem a krásná nemusí být jen dokonale vyřezaná a opracovaná replika 

rokokových hodin. Změnit úhel pohledu je náročné, nakonec ale obohacující pro jedince i společnost. 

 

název  Recyklácia výtvarných nápadov a tém 

(přednáška) 

přednášející Mgr. Art. Róbert Makar, ArtD. 

místo konání P7 

čas  10.00-10.45 

garant  PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D. 

 

 

 

 



název  Textilem se neplýtvá 

(přednáška) 

přednášející doc., M. A. Mgr. Mária Fulková 

místo konání P7 

čas  10.50-11.45 

garant  PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D. 

 

název  Upcyklace a DIY 

(přednáška) 

přednášející PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D. 

místo konání P7 

čas  11.50-12.35 

 

název  Mapy v kontextu vizuálního umění 

(přednáška) 

přednášející Gabriela Nováková, ak. mal. 

místo konání P7 

čas  14.00-14.45 

 

název  Digitální tisk umělecké grafiky, tisková zařízení, materiály a postupy 

(přednáška a workshop) 

přednášející Ing. Jan Kaiser Ph.D. z firmy FOMEI s.r.o. 

místo konání P3 

čas  10.00-13.00 

garant  doc. Jaroslava Severová, ak. mal. 

 

 

 

 

 

 



Ústav primární a preprimární edukace 

název  Setkání s robotem Edisonem 

přednášející Miroslav Háša 

místo konání A16 

čas  10.00-12.00 

garant  doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. 

  



Středa 21. 3. 2018 

název  Kybernemoc!: Rizika a vedlejší účinky digitálních médií 

(hlavní přednáška Pedagogických dnů 2018) 

přednášející prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer 

místo konání Aula OSV 

čas  od 14.00 

Přednáška bude simultánně tlumočená do českého jazyka. 

 

název  Slavnostní večer Pedagogické fakulty UHK 

místo konání sál Filharmonie Hradec Králové 

čas  od 19.00 

 

Hudební katedra 

název   Barokní tance v klavírním díle J. S. Bacha 

(přednáška) 

přednášející MgA. Lenka Hejnová, Ph.D. 

místo konání F1 

čas  9.30-11.00 

 

název   Hlasové obtíže dětí školního věku a možnosti jejich eliminace 

(workshop) 

přednášející PhDr. Miluše Obešlová, Ph.D. 

místo konání F3 

čas  10.00-11.00 

  



Katedra českého jazyka a literatury 

název  Jaroslav Medek jako představitel fenoménu italských legií v české literatuře 

(přednáška) 

přednášející Mgr. Tomáš Rell 

místo konání A16 

čas  10.00-11.00 

anotace: 

Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s prostředím italské fronty za první světové války 

pohledem pozapomenutého autora Jaroslava Medka. Posluchači se mohou dozvědět základní fakta o 

životě a díle tohoto spisovatele, o průběhu první světové války na italské frontě a také o roveretském 

zvonu, který se stal symbolem míru mezi národy. 

 

název  Zábavné testování 

(workshop) 

přednášející Mgr. Michal Čuřín 

místo konání počítačová učebna OSV 

čas  10.00-11.00 

anotace: 

Workshop pro studenty a pedagogy humanitních oborů věnovaný představení a práci s nástroji 

umožňujícími zpříjemnit a zpestřit testování ve výuce i mimo ni (např. Kahoot, Hot Potatoes, Plickr 

ad.). 

  



Katedra německého jazyka a literatury 

název  Zahájení Pedagogických dnů a prezentace zúčastněných univerzit 

přednášející doc. PhDr. Jana Ondráková, PhD. 

Mgr. Paulína Šedíková, Ph.D., Katolická univerzita Rožumberok 

Mgr. Jana Lauková, Ph.D., Univerzita Mateja Bela Bánská Bystrica 

Rita Eichhorn, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 

dr. Beata Rusek, JDU Czestochowa 

Ece Saatçioğlu, Mugla Sitki Kocman University 

Wilfried van Eisden, Stenden University, Nizozemí 

místo konání A6 

čas  8.15-10.00 

garant  doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

 

název Is my research project well designed? From brainstorming to the scientific 

publication 

  (přednáška v anglickém jazyce) 

přednášející dr. Christos I. Ioannou DiS., MA., MSc., PhD, Musikschule Hannover 

místo konání A6 

čas  11.15-12.00 

garant  doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

 

Katedra pedagogiky a psychologie 

název  „Aby člověk neupadal v nečlověka" Formování lidského charakteru dle J. A. 

Komenského 

  (přednáška) 

přednášející doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. 

místo konání Aula OSV 

čas  11.00-12.30 

  



Katedra ruského jazyka a literatury 

název  Myslíte si, že znáte Rusko? 

  (vědomostní soutěž tříčlenných družstev) 

místo konání A17 

čas  9.30-12.00 

garant  Mgr. Jaroslav Sommer 

anotace: 

Ve kterém pohoří byste hledali Elbrus? Který román začíná větou: V nezvykle dusném jarním  

podvečeru se vynořili na Patriarchových rybnících dva muži...? O kolik hodin je v Moskvě více, než v 

Hradci Králové? I takové otázky zazněly při loňském ročníku vědomostního kvízu. Myslíte si, že znáte 

Rusko? Jaké otázky budou letos, se můžete přesvědčit 21.3 v 10:00. Kvíz je určen pro jednotlivce a 

týmy až o třech soutěžících. Vzhledem k omezené kapacitě prosíme zájemce, aby se předem nahlásili 

na mail: jaroslav.sommer@uhk.cz 

 

Katedra technických předmětů 

název  Stavebnice ve výuce - workshop pro ZŠ a SŠ 

místo konání SM1 

čas  9.30-13.00 

garant  Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D. 

 

Katedra sociální patologie a sociologie 

název  Rande s předsudkem 3 

(pokračování úspěšného projektů studentů – preventistů sociálně patologických jevů, 

který má za úkol pozitivně změnit vnímání minoritních skupin, desetiminutové rande 

umožní návštěvníkům okusit životy druhých a vyvrátit své předsudky) 

místo konání OSV, chodba 4. patro 

čas  9.00-15.00 

garant  PhDr. Václav Bělík, Ph.D. 

  

mailto:jaroslav.sommer@uhk.cz


Katedra sociální pedagogiky 

název  Místo absolventa sociální pedagogiky v rámci psychiatrické péče - cíle reformy 

přednášející MUDr. Vladislava Šumberová 

místo konání A18 

čas  10.00-11.30 

 

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby 

název  Workshop – Knižní vazba 

(obsahem workshopu bude krátká přednáška o typech vazby knihy a následně 

praktická ukázka výroby desek, ruční vazby listů a vazby knihy) 

přednášející Mgr. Marie Janoušková 

místo konání P8 

čas  9.30-12.30 

garant  Bc. et Bc. Věra Prášilová 

Navazující workshop bude mít omezenou kapacitu: max. 12 účastníků. Hlaste se do 14. 3. 2018 na 

adresu: vera.prasilova@uhk.cz. 

 

název  Tvorba v meziprostorech - propojení výtvarného, jazykového a hudebního projevu 

ve výtvarné výchově 

(prezentace projektu) 

přednášející Mgr. Lucie Tikalová 

místo konání P7 

čas  10.45-11.30 

anotace: 

Příspěvek se zaobírá postupy ve výtvarné výchově, které propojují různé umělecké projevy. Věnuje se 

výhodám a nevýhodám takovýchto metodologických postupů, které směřují do oblasti 

mezipředmětových vztahů. Autorka příspěvku představí konkrétní artefileticky pojatou výtvarnou 

techniku, ve které je výtvarný projev doprovázen projevem hudebním a jazykovým. 

  

mailto:vera.prasilova@uhk.cz


Ústav primární a preprimární edukace 

název  Problematika školní zralosti a pedagogické podpory aktuálně 

přednášející Mgr. Soňa Holá (PPP a SPC HK) 

místo konání A1 

čas  9.00-11.30 

garant  PhDr. Blanka Křováčková 

  



Čtvrtek 22. 3. 2018 

Hudební katedra 

název  Polská klavírní hudba 20. a 21. století 

(přednáška) 

přednášející dr. Anna Stachura-Bogusławska, Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie 

místo konání F1 

čas  10.00-11.30 

 

Katedra anglického jazyka a literatury 

název  Hradec Králové Anglophone Conference 2018 

místo konání A6, A23, A24, A25 

čas  10.30-19.00 

garant  Mgr. Michal Pištora 

anotace: 

Hradec Králové Anglophone Conference je mezinárodní konference určená pro všechny odborníky z 

oblasti anglofonních studií. Konference si za dobu svého konání vydobyla pevné místo v kalendáři 

akademických akcí, o čemž svědčí i každoroční nárůst počtu účastníků i to, že celá řada účastníků se 

vrací pravidelně. V letošním roce se konference zúčastní na 70 akademiků z 8 zemí světa s více než 60 

přednáškami týkajících se literárně-kulturních, lingvistických a lingvo-didaktických aspektů anglického 

jazyka. Hlavní přednášku s názvem „Self-Presentation Function of Word-Formation“ přednese jeden z 

našich předních odborníků v oblasti lexikologie prof. PhDr. Aleš Klégr z Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy. 

Jako již tradičně bude konferenci doprovázet prodejní výstava Oxford Bookshop Hradec Králové. 

 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

název  Le rôle de la musique et du chant en littérature de jeunesse  

Mezinárodní konference o literatuře pro mládež 

místo konání A10, A11 

čas  9.00-18.00 

garant  PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D. 

  



Katedra kulturních a náboženských studií 

název  Naše společná přítomnost - konference 

místo konání A1 

čas  9.00-17.00 

garant  Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D. 

 

Katedra německého jazyka a literatury 

název  Exkurze do Nového Města nad Metují 

přednášející Mgr. Jiří Varhaník 

čas  sraz v 8:45 na parkovišti UHK, u budovy A 

garant  doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

 

Katedra pedagogiky a psychologie 

název  Školní etnografie: zúčastněné pozorování 

(metodologický workshop) 

místo konání A28 

čas  10.00-14.00 

garant  Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. 

 

název  Jako by pravda byla vadou na kráse… 

místo konání A14 

čas  9.30-11.00 

garant  doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 

 

Katedra ruského jazyka a literatury 

název  Ars poetica – Puškinův památník 

  (regionální recitační soutěž v RJ pro ZŠ a SŠ) 

místo konání Aula OSV 

čas  8.00-14.00 

garant  Mgr. Miroslav Půža, Ph.D., Mgr. Jaroslav Sommer 

 



Katedra sociální patologie a sociologie 

název  Studentská socialia - konference studentských odborných prací 

místo konání A6 

čas  13.00-17.00 

garant  PhDr. Václav Bělík, Ph.D. 

 

název  Nebuďte obětí, dbejte na prevenci! 

  (workshop - uzavřená skupina - nutné se přihlásit na KSPSoc) 

místo konání A27 

čas  09.00-15.00 

garant  PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu 

název  Bakalářky jsou za námi - prezentace obhájených prací jako inspirace 

místo konání FLOU 

čas  08.30-10.00 

garant  doc. PaedDr. D. Fialová, Ph.D. 

anotace: 

Vystoupení studentů prvního ročníku navazujícího magisterského studia, kteří představí obhajobu 

své bakalářské práce a seznámí studenty nižších ročníků nejen s výběrem možného tématu 

bakalářské práce, ale i s úskalími jejího zpracování. 

 

název  Vedu tréninky… prezentace studentů v roli trenérů 

místo konání FLOU 

čas  10.00-11.30 

garant  Mgr. Adrián Agricola, Ph.D. 

anotace: 

Krátké přednášky studentů KTVS, kteří se při studiu aktivně věnují trenérské činnosti. Cílem akce je 

přiblížit posluchačům roli trenéra v různých sportovních odvětvích a podělit se s nimi o zkušenosti 

vycházející z trenérské praxe. 

 

 



název  Zdravé společenství 

  (přednáška, workshop) 

přednášející prof. PhDr. Hana Válková, CSc. 

místo konání FLOU, FLOUT 

čas  11.30-14.00 

garant  Mgr. Lucie Francová, Ph.D. 

anotace: 

Speciální olympiády jako představitel sportovního hnutí pro osoby s mentálním postižením, jeho 

filosofie a cíle, vazby na pedagogickou práci a sociální služby 

Pohybové a doplňkové programy. 

Programy orientované na prevenci a udržování zdraví.  

Mezinárodní projekt Zdravé společenství a úloha PdF v Hradci Králové.  

Workshop: ukázky přizpůsobených sportů, sportů s cílením a sjednocených sportů, představení 

baterie pro screening ukazatelů životního stylu osob s MP, ukázky screeningu ukazatelů zdravotně 

orientované zdatnosti. 

 

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby a Ústav primární a preprimární edukace 

název  ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ 2018 

  (XVI. ročník výtvarné přehlídky a soutěže pro předškolní děti) 

místo konání Aula OSV 

čas  od 15.30 

anotace více informací na http://www.mskampanova.a-fw.net/soutez_2018.php 

  

http://www.mskampanova.a-fw.net/soutez_2018.php


Pátek 23. 3. 2018 

Katedra anglického jazyka a literatury 

název  Hradec Králové Anglophone Conference 2018 

místo konání A23, A24, A25 

čas  8.00-15.00 

garant  Mgr. Michal Pištora 

 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

název  Le rôle de la musique et du chant en littérature de jeunesse  

Mezinárodní konference o literatuře pro mládež 

místo konání A10, A11 

čas  9.00-14.00 

garant  PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D. 

 

Katedra německého jazyka a literatury 

název  Deutsch an der Uni 

(praktický nácvik realizace metody staničního učení pro studenty 3. a 4. ročníku KNJL 

za účasti žáků a učitelů fakultních ZŠ) 

přednášející pedagogové a studenti KNJL 

místo konání A8, A13, A14, A16, A20 

čas  9.00-12.00 

garant  PhDr. Marie Müllerová, Ph.D. 

 

Katedra pedagogiky a psychologie 

název  II. Konference projektu CIVIS - zaostřeno na občanské a sociální kompetence: 

Vzdělávejme pro život odpovědný k lidem a přírodě! 

místo konání Aula OSV, SM1 

čas  9.00-16.15 

garant  PhDr. Přemysl Štindl, Prof. Martin Bílek, Ph.D. 

http://www.lipka.cz/civis-konference 

  



Doprovodné akce Pedagogického týdne 2018 

 

název  Oxford Bookshop Hradec Králové – prodejní výstava knih 

místo konání chodba u místností A23 – A25 

čas  pátek 

garant  Mgr. Michal Pištora 

 

název  Univerzitní knihovna a nakladatelství Gaudeamus 

místo konání atrium OSV, budova A 

čas  pondělí až pátek 

garant  PhDr. Marie Otavová 

 

název  Výstava Codex gigas Studentského historického klubu 

místo konání Galerie T 

čas  pondělí až pátek 

garant  Jakub Sofka 

 

Katedra českého jazyka a literatury 

název  Doporučené knížky pro děti - nabídněte dětem knihy, které si zamilují 

místo konání Knihovna města Hradce Králové - Centrum celoživotního vzdělávání 

čas  od 13.00 

garant  Mgr. P. Bubeníčková, Ph.D. 

anotace: 

Seminář věnovaný prezentaci knih s biblioterapeutickou dispozicí. V jeho průběhu bude představen 

nový koncept biblioterapeutických seznamů zaměřený na cílovou skupinu dětí, dospívajících i 

dospělých.  

Knihovnice dětských oddělení Knihovny města Hradce Králové seznámí s novinkami v dětské 

literatuře a představí knihy se zvýšenou čtenářskou atraktivitou 

 

 

 

 



Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby 

název  Recyklace, upcyklace, remake, ecoar 

místo konání P8 

čas  pondělí až pátek 

Instalována expozice z prací studentů z odpadového materiálu pod vedením Mgr. Jany Krejzové ze 

SUPŠ HNN v Hradci Králové. 

 

název  Výstavy studentů KVKTT „Resumé 5“ 

místo konání Galerie T 

čas  úterý až pátek 

garant  MgA. Tomáš Moravec 

 

název  MASO FONT A JINÉ EX  

přednášející studenti oboru Grafická tvorba – Multimédia Katedry výtvarné kultury a textilní 

tvorby 

místo konání Galerie Automat, v budově Studijní a vědecké knihovny Hradecká 1250 

čas  14. 3. 2018 v 17:00 hod. 

garant  MgA. Petr Hůza 


