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Pondělí 25/3 
Čas Organizátor Název aktivity Anotace Přednášející / lektor Místo 

konání

8.00–14.00 KNJL Deutsch an der Uni Akce pro žáky základních a středních škol připravená 
vyučujícími KNJL a studenty pod vedením dr. Müllerové, 
ukázka staničního učení.

PhDr. Marie Müllerová, Ph.D., 
vyučující  a studenti KNJL 

A6, 
A27, 
A28, 
A29

8.30–11.30 HudK Veselé počítání s hudbou a pohy-
bem

Metodická inspirace k zážitkové, poznávací a relaxační 
práci s hudbou ve spojení s poznáváním magického světa 
čísel a rozvíjením matematické představivosti a elemen-
tární gramotnosti dětí předškolního a mladšího školního 
věku.

prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. F3

9.30–12.30 ÚPPE Informatické myšlení v MŠ a ZŠ Konference je prezentací výstupů projektu „Podpora 
a rozvoje informatického myšlení“ vytvořených metodic-
kých materiálů pro zapojení informatického myšlení do 
vzdělávání (MŠ, ZŠ 1. stupeň) a příklady dobré praxe. 
Praktické ukázky budou představeny v následných 
workshopech.

A16

10.00–12.30 KSPSoc Přednáška Stanislava Motla Tradiční vystoupení Stanislava Motla spojené s promítá-
ním jeho dokumentů. Český publicista a historik představí 
poutavou formou historii případů násilných činů, které 
ovlivňovaly naši historii. Přednáška mapuje různé příklady 
hrdinství, ale i zloby a zklamání. 

Stanislav Motl Aula

10.00–11.00 KRJL Máme skoro hotovo VIII Studentská prezentace závěrečných prací, určená pro 
studenty, ale i zájemce z řad odborné veřejnosti.

A1

12.30 KRJL А. И. Писарев: Хлопотун, или 
Дело мастера боится

Divadelní představení studentské skupiny Inspirace.

Radimov hodlá provdat dceru za svého starého přítele 
Repejkina a plánuje si poklidné stáří se zetěm, s nímž 
bude chodit na lov a vzpomínat na příhody z mládí. 
Samozřejmě se ukáže, že dcera má o svém budoucím 
manželovi zcela jinou představu a že Repejkin, ač o sobě 
má značně vysoké mínění, také není bez chyby. Příjezd 
Repejkina na venkov za Radimovem má za následek 
chaos, v němž se Repejkinovi podaří domluvit hned dvě 
svatby ještě dříve, než se začne zajímat o svou vlastní. 
Když pak zjistí, že jednou z nevěst je právě dcera Radimova, 
už je pozdě. Tedy pokud se opět něco nepokazí… 

A1



13.00–15.00 ÚPPE Včelka Bee-Bot - digitální interak-
tivní pomůcka

Příležitost vyzkoušení robotické hračky v pedagogické 
praxi. Náměty na rozvoj informatického myšlení dětí 
předškolního věku. 

doc. PaedDr. Martina Maněnová, 
Ph.D.

A16

13.00–15.00 ÚPPE Lego WeDo Příležitost postavit si a naprogramovat robota z lega. A14

13.00–15.00 ÚPPE Základy programování ve Scratch Poznejte prostředí vizuálního programovacího jazyka 
Scratch.

A20

13.00–17.00 KSpecPL Normální autistický film Projekce filmového snímku Miroslava Janka, který se stal 
nejlepším českým dokumentárním filmem roku 2016 na 
Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava.

Aula

13.00–15.00 KSocP Opuštěná místa Přednáška s besedou o fenoménu Urban Exploration spo-
jená s promítáním fotografií hojně sledované urbexerky 
Katky. 

A18

13.30–14.30 HudK Hudební školství v USA Systém amerického hudebního vzdělávání od předškolní-
ho věku po univerzitní vzdělání. 

Dr. Marcela Faflak (School of 
Fine Arts,  
Northern State University in 
Aberdeen, 
Jižní Dakota, USA)

F1

14.00–15.30 KPP Aktualizace dokumentace výchov-
ného poradce

 Užití softwaru v evidenci výchovného poradce a novinky 
v legislativě. 

Mgr. Libuše Třískalová Mediál-
ní stu-
dovna

14.00–16.00 KPP Ztracené umění demokratické  
diskuze

Americký spisovatel Michael Sandel říká, že naší 
společnosti něco podstatného chybí. To něco je otevřená 
demokratická diskuze o hodnotách, které se skrývají za 
společenskými a zejména politickými rozhodnutími. 
Podle tohoto autora naše společnost „zoufale potřebuje 
obnovu ztraceného umění demokratické diskuze“. Přijďte 
vyzkoušet. 

Mgr. Vladimír Fišera, Ph.D. A26

15.00–17.00 HudK Se zápalem proti syndromu 
vyhoření

Seminář je zaměřen na problematiku profesního vyhoření 
jako výsledku chronického stresu s důrazem na specifika 
pedagogické profese (vliv na klima školy a na vzdělávací 
výsledky žáků, subjektivní vnímání vlastní pedagogické 
zdatnosti, důvěra v osobní pedagogické schopnosti). Teo-
retická část se stručně věnuje jednotlivým symptomům 
syndromu v oblasti fyzické, psychické i sociální a jejich 
diagnostice. Její podstatná část je zaměřena na prevenci 
ve smyslu protektivních faktorů vyhoření a strategií 
zvládání stresu. Praktická část využívá prvků muzikote-
rapie a práci s hlasem i hudebními nástroji k ukázkám 
a osvojení některých terapeutických technik odbouráva-
jících úzkost a stres. 
Pozn.: Z důvodu omezené kapacity workshopu je povinná 
předchozí registrace. Účast na přednášce není početně 
omezena. Účastnící workshopu si přinesou vlastní 
karimatku. 

PhDr. Helena Karnetová; PhDr. 
et Mgr. Ludmila Kroupová, Ph.D.

F3



17.00–18.00 KTVS Pohybová akademie Vystoupení studentů UHK a spolupracujících institucí, 
která jsou přehlídkou pohybového mistrovství nejednoho 
mistra. K vidění budou taneční a akrobatická vystoupení 
jednotlivců, párů i skupin, vystoupení vážná i nevážná, 
profesionální i amatérská. Vítáni jsou všichni, kdo se zají-
mají o pohybové umění studentů UHK.

Studenti UHK Atrium 
OSV

Úterý 26/3
Čas Organizátor Název aktivity Anotace Přednášející / lektor Místo 

konání

8.15–16.00 KNJL Sekce zahraničních účastníků Eras-
mus+

Zahájení mezinárodní sekce Pedagogických dnů. Před-
nášky zahraničních účastníků programu Erasmus+ Uči-
telské mobility. 

Podrobější rozpis akcí a ůčastníků  
najdete na konci programu

A 6 
(8,15 
– 16) 
A 26 
(13,15 
– 16)

9.00–12.00 KPP Učit (se) spolu Jaké to je nestát před žáky na praxi sám, ale být tam 
v tandemu s fakultním učitelem? K čemu je dobrá men-
torská podpora, reflektivní semináře a supervize? Kdo se 
všechno přitom učí a čemu?  Své zkušenosti z intenzív-
ních pedagogických praxí podpořených projektem EU 
s vámi budou sdílet nejen studenti, ale i ostatní členové 
týmu. 

Ing. et Bc. Stanislav Michek, 
Ph.D.

Atrium 
budovy 
A

9.00–12.00 KTVS Jak jsem na tom s kondičkou? Diagnostika kondičních schopností za pomoci vybraných 
motorických testů nejen pro studenty TV.

Mgr. Adrián Agricola, Ph.D. budova 
H, tělo-
cvična

9.00–11.00 KFJL Le français en s‘amusant / Výuka 
francouzštiny zábavnou formou

Zábavné aktivity a hry pro žáky ZŠ a studenty SŠ připra-
vené posluchači didaktiky francouzštiny.

A16, 
A17

9.00–9.30 Univerzitní 
knihovna

Filmový dokument o záchraně 
klášterní knihovny v Broumově 

Dokument Filozofické fakulty UHK  zachycuje nejen krásu 
a význam knihovny broumovského kláštera, ale i kouzlo 
a nepopíratelnou hodnotu samotné práce archivářů.

Mediál-
ní stu-
dovna

9.00–13.00 HiÚ FF UHK Zážitkový dějepis Workshopy a úniková hra na téma devítkových výročí 
(1939, 1989).

SM1, 
SM2



9.00–10.30 HudK Finská hudební výchova – inspira-
ce k zážitkovému hudebnímu vy-
učování

Povinná předchozí registrace. Mgr. et Mgr. Marie Kováříčková F2

9.00–14.00 Univerzitní 
knihovna

Netradiční prohlídky Univerzitní 
knihovnou

Univer-
zitní 
knihov-
na

9.00–13.00 KSpecPL  I nadaní potřebují podporu Ing. Kateřina Emer Venclová A2

10.00–12.00 ÚPPE Terapie u nadaných dětí Podpora, adekvátní výchova a vzdělávání mimořádně 
nadaného dítěte ve škole jsou klíčové pro jeho spokoje-
nost a úspěch. Workshop se zabývá tím, jaké metody 
a přístupy jsou vhodné ke vzdělávání těchto žáků.

Mgr. Monika Stehlíková (konzul-
tantka a specialistka na nadané 
dospělé a nadané děti, terapeu-
tka ACT)

A1

10.00 Univerzitní 
knihovna

Prezentace  „Knihovny v promě-
nách staletí“

Medi-
ální 
stu-
dovna

10.00–11.30 HudK Edvard Grieg - klavírní dílo Životopisná skica a přehled populárních i méně známých 
klavírních skladeb, zamyšlení nad zvláštnostmi 
skladatelovy tvorby vyplývající z vlivu norského folklóru.

MgA. Lenka Hejnová, Ph.D. F1

10.00–12.00 KPP Etická výchova pro středoškoláky Workshop studentů etické výchovy se žáky středních 
škol, jehož cílem je pomocí zážitkových metod rozvíjet 
u žáků středních škol principy etické výchovy.

Mgr. Irena Loudová, Ph.D. A28, 
A26

10.00–11.00 KVKTT Fascinace světlem aneb zřít světlo 
v temnotách

Přednášku z dějin umění. Mgr. Klára Zářecká, Ph.D. P6

10.00–11.00 KČJL „Statečné a ty druhé …“ – setkání 
s vybranými hrdinkami české lite-
ratury

Průřezová exkurze světy zajímavých ženských postav, 
které se výrazně zapsaly do dějin české literatury, a to 
především ve 20. století. Jsou naše hrdinky stále stejné, 
nebo se postupem času a s nástupem různých fenoménů 
mění? 

Mgr. Kateřina Kubanová A 10

11.00–13.00 KVKTT Možnosti práce s umělým světlem 
v galerijní edukaci

Praktický tematický workshop (max. 12 osob). Mgr. Klára Zářecká, Ph.D. P7



11.00–12.00 KČJL Fanfiction jako způsob výuky Pokud se o Harry Potterovi říká, že přivedl celou generaci 
dětí zpět ke čtení, můžeme s nadsázkou dodat, že také 
přivedl mnoho čtenářů napříč generacemi k psaní. 
Přednáška se pokusí poskytnout stručný vhled do 
problematiky fanfiction, od nejobecnější definice po kon-
krétní charakteristiky, a zároveň se zamyslet nad mož-
nostmi využití tohoto specifického fenoménu ve výuce 
psaní.

Mgr. Tereza Šmídová A 10

11.00 Univerzitní 
knihovna

Prezentace  „Knihovny v proměnách 
staletí“

Medi-
ální 
stu-
dovna

12.30–14.00 ÚPPE Specifika vnímání strachu ze smrti 
u Čechů

Přednáška poukáže na to, jakým způsobem je v České 
republice vnímán strach ze smrti a jaké jsou možnosti 
vypořádání se s náročnými životními situacem.

Prof. nazw. dr hab. 
Józef Binnebesel
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 
Torun (Polsko)

A1

13.00–15.00 KRJL Antigenderismus, feminismus, 
#metoo, „krize mužství“. Co s tím?

Nemluvíme, jak chceme, nýbrž jak se mluví. Kdo nebo co 
nás ovlivňuje a k čemu to vede? Jak jazyk konstruuje 
hierarchie pohlaví? Co je Kuberův syndrom a jakou roli 
hraje humor při posilování sociálních nerovností? Tato 
a další jazyková témata prolínají sociologií, pedagogi-
kou, psychologií a obecně profesemi a obory. Jak se 
k nim staví česká jazykověda? A může mladá generace 
situaci změnit?

Mgr. Jana Valdrová, Ph.D., 
Institut für Sprachen und Litera-
turen, Universität Innsbruck

A25

13.00–14.30 KSocP                                     
PROSTOR 
PRO, o.p.s.

Primární prevence na školách Prezentace nízkoprahových, preventivních a prorodin-
ných programů neziskové organizace PROSTOR PRO, 
o.p.s. v Hradci Králové. Přednáška o preventivních pro-
gramech na školách.

Bc. Gabriela Lepková, DiS., 
vedoucí nízkoprahových a pre-
ventivních služeb, PROSTOR 
PRO, o.p.s.

A18

14.00–17.00 KFJL, Allian-
ce française 
de Pardubi-
ce

Francouzské odpoledne Turnaj v pétanque, degustace francouzských specialit a 
další.

SM1, 
ven-
kovní 
prostor

14.00–16.00 KAJL, KFJL Zkvalitňování vzdělávání budoucích 
učitelů na PdF UHK

Kulatý stůl s účastníky projektu  „Pregraduální vzdělá-
vání“ zaměřený na získání zpětné vazby od absolventů 
a učitelů z praxe.

- Budova 
A
SM2

14.00–17.00 KSpecPL  Co se změnilo ve vzdělávání, péči 
a službách o osoby se smyslovým-
postižením?

Kulatý stůl - konference absolventů studijního oboru 
speciální pedagogika zaměřené na  výměnu zkušeností. 
Ve druhé části setkání jsou vítány příspěvky účastníků 
k tématu „vlastní zkušenost ve speciálněpedagogické 
praxi“.  

Nová 
učebna 
A2

Úterý 26/3



14.00–15.00 HudK Americká klavírní pedagogika Americké klavírní metodiky, učební modely, motivace 
studentů, možnosti a způsoby studia a vzdělávání učitelů.

Dr. Marcela Faflak 
(School of Fine Arts, Northern 
State University in Aberdeen, 
Jižní Dakota, USA) 

F1

15.00–16.30 KKNS Po stopách uprchlíků Téma uprchlictví je mediálně i politicky zviditelňováno, 
ale často se zužuje do jednoduchých výkladových sché-
mat. Jaké jsou ovšem základní stimuly uprchlictví? Jaké 
podmínky vyhánějí uprchlíky z jejich rodné země? A jak 
strnitá a nebezpečná může jejich cesta za nejistou budouc-
ností být? Panelová diskuze, během níž zazní také 
autentické vzpomínky uprchlíka narozeného 
v Afghánistánu.

doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. 
(Katedra rozvojových a envi-
ronmentálních studií, PřF UP 
v Olomouci), 
Martin Frýdl
(Nadační fond Generace 21), 
Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D.
(Etnologický ústav AV ČR – pra-
coviště Brno), Khan Wali (uprch-
lík z Afghánistánu)

A10

16.00–20.00 Pdf UHK Škola ve škole - odpoledne 
s fakultními školami

Tradiční akce Pedagogických dnů – setkání s učiteli a ře-
diteli fakultních škol: 16.00–17.30 Kulatý stůl – Inspirace 
ze zahraničí (MŠ, 1. stupeň ZŠ). 16.00–17.30 Diskuzní fó-
rum – Zkušenosti s novou reflektivní praxí (2. stupeň ZŠ, 
SŠ). 17.30–20.00 Hudební vystoupení, vernisáž výstavy 
Resumé 6, pokračování diskuze. Nutné přihlášení předem.  

A16, 
A17, 
atrium

16.00–18.00 KSPSoc Rizikové jevy ve věznicích 2 Interaktivní akce, na které zaměstnanci represivních 
orgánů představí různé podoby rizikových jevů ve vězni-
cích, možnosti prevence a intervence v této problematice.

A1

17.00–18.00 KNJL PdF 
UHK, PedF 
UK, ZUŠ 
Habrmanova

Spisovatel, skladatel - umělec dvo-
jí tváře

Hudebně-literárně-výtvarné pásmo žáků věnované zná-
mým uměleckým osobnostem německého, ruského 
a českého původu, jejichž umělecký záběr se neomezoval 
pouze na jednu činnost. 

P4
Ebeno-
va síň 



Středa 27/3
Čas Organizátor Název aktivity Anotace Přednášející / lektor Místo 

konání

9.00–11.00 ÚPPE Diagnostika dětí předškolního 
věku

Přednáška se zabývá soudobými principy a přístupy 
k diagnostice dětí předškolního věku v podmínkách 
školského poradenského zařízení – pedagogicko-psy-
chologické poradny.

Mgr. Soňa Holá, ředitelka PPP 
a SPC HK

A1

9.00–12.30 KRJL Myslíte si, že znáte Rusko? Vědomostní soutěž tříčlenných družstev. A2

9.00–12.00 KNJL,Refe-
rát interna-
cionlizace 
PdF

Setkání  se zahraničními  hosty, 
účastníky programu Erasmus+

Představení hostů a jejich institucí, příležitostí pro mobility 
a spolupráci.  

Podrobější rozpis akcí a ůčastníků  
najdete na konci programu

PhDr. Daniela Vrabcová, Ph.D., 
PdF UHK, dr. Zafer Bekirogullari, 
Future Academy London

A16

9.00–16.00 KVKTT „JÁ JSEM KNIHA“ Autorská kniha 
jako objekt

Workshop pro pedagogy propojující výtvarnou, textovou 
a zvukovou složku. Spisovatelka Petra Hůlová, pís-
ničkářka a herečka divadla Ypsilon Jana Šteflíčková 
a grafička Alena Laufrová budou prezentovat svoji práci 
a nabídnou možné tvůrčí přístupy k vytvoření autorské 
knihy. Povinná předchozí registrace.

Lektor / autor koncepce/ Alena 
Laufrová ak.mal.

P3, P13

9.30–14.00 KSPSoc Rande s předsudkem 4 Čtvrté pokračování interaktivního workshopu, který je 
inspirovaný projektem společnosti Amnesty internatio-
nal „Human library“ a představuje jedince, kteří by moh-
li ve společnosti nést nějakou nálepku a i přesto se cho-
vají pozitivně a ovlivňují ostatní potenciální „hříšníky“. 

PhDr. Václav Bělík, Ph.D.; 
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

Atrium 
- 4. 
patro 
OSV

9.30–12.30 KVKTT Knižní vazba Krátká přednáška o typech vazby knihy a následně prak-
tická ukázka výroby desek, ruční vazby listů a vazby knihy. 
Povinná předchozí registrace.

Mgr. Marie Janoušková P8

10.00–11.00 KČJL Antropologie literatury Přednáška o disciplíně antropologie literatury – různé 
přístupy k definici a konkrétní příklady. Určeno učitelům, 
studentům ČJL i veřejnosti.

Mgr. Martin Markoš A10



10.00–12.00 KVKTT Zlatý věk autorské fotografické 
knihy

Máte rádi knížky? Baví vás grafický design? Věnujete se 
focení? Zajímají vás autorské knihy? Chcete si vytvořit 
vlastní knihu? Pojďte načerpat inspiraci a podívat se na 
nejzajímavější autorské fotografické knihy z celého svě-
ta.

Mgr. MgA. Sylvia Francová P6

10.00–13.45 KTP Modernizace vysokoškolské výuky 
technických předmětů

Konference zaměřená na problematiku vysokoškolské 
přípravy učitelů technických předmětů a na aktuální 
otázky odborného technického výzkumu souvisejícího 
s modernizací výukového procesu všech stupňů škol. Je 
určena pro zájemce z řad studentů, akademických pra-
covníků a učitelů z praxe. Pro zájemce bude uskutečněna 
exkurze do nových prostor Katedry technických před-
mětů PdF UHK.

Mgr. Václav Pícl 
(náměstek MŠMT – sekce vzdě-
lávání); 
doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. 
(UMB Banská Bystrica);
Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D. 
(PdF UHK)

A25

11.00–12.00 KČJL Fenomén české legionářské 
literatury – pozapomenutí autoři

Přednáška věnovaná Václavu Fryčkovi, Františku Horeč-
kovi, Josefu Kapárovi a Bartoši Vlčkovi. Určeno učitelům, 
studentům ČJL i veřejnosti.

Mgr. Tomáš Rell A 10

11.00–12.30 KPP „Aby člověk neupadal v nečlověka“ 
Formování lidského charakteru dle 
J. A. Komenského.

Člověk nějak jest a nějak být má. Ale jak?  Jedná se o 
etickou otázku. A nesnadnou otázku. Otázku 
charakteru, otázku dobra a zla, lidskosti, morálky. Hlas, 
který říká „měl bych“, provází člověka v každé roli a 
situaci – ať už jsem rodič, učitel, byznysmen, politik 
nebo prezident. Náš učitel národů J. A. Komenský si 
všímá, že člověk je jediná bytost, která může «upadnout 
v nečlověka“. Stát se nelidským. Výchova dle jeho soudu 
má naopak pomáhat člověku kultivovat „pravé lidství. 
Otázka zní: Jak?

doc. Mgr. Jan Hábl, Ph.D. Aula



14.00–15.30 PdF UHK Je ADHD historické novum?
Hlavní přednáška Pedagogických dnů 2019.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) se zdaleka 
neomezuje jen na dětství a často může být diagnostiko-
vána i v dospělosti. Hlavními charakteristikami ADHD 
jsou trsy příznaků souvisejících s nepozorností, hyper-
aktivitou a impulzivitou. Jedním z častých příznaků je 
také prokrastinace. Zprávy o výskytu ADHD se objevují 
v písemnictví již od r. 1775. Diagnostika v dnešní podobě 
se začíná utvářet až ve dvacátém století, od r. 1937 pak 
víceméně náhodou jako vedlejší produkt snahy o zmír-
nění bolestí hlavy coby nežádoucího účinku kontrastní-
ho vyšetření mozku – pneumoencefalografie. Ukazuje 
se, že některé známky ADHD (dělat si věci po svém, řešit 
problémy neotřele, rychle měnit tempo, aktivita, netr-
pělivost, denní snění, fantazie, generování nápadů, im-
pulzy) mohou představovat u nadaných jedinců určitou 
selekční výhodu v oblastech jako je vůdcovství (někteří 
američtí prezidenti, Bill Gates), sport (Michael Phelps  
a Michael Jordan) a tvůrčí činnost (Albert Einstein, Sal-
vator Dalí, Jack Nicholson). Vzhledem k hyperaktivitě  
a koproláliím v tzv. Basilejských dopisech se řeší 
i diagnóza včetně ADHD u Wolfganga Amadea Mozarta. 
V přednášce budou uvedeny jednotlivé argumenty 
i video ukázky.

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., 
FRCPsych.

Aula

19.00 PdF UHK Slavnostní večer
Pedagogické fakulty

Koncert a předávání výročních cen mimořádným osob-
nostem fakulty.

Filhar-
monie 
HK

Čtvrtek 28/3
Čas Organizátor Název aktivity Anotace Přednášející / lektor Místo 

konání

8.00–18.00 KFJL Mezinárodní konference o literatu-
ře pro mládež 2019

Tradičně pořádaná mezinárodní konference o literatuře 
pro mládež letos sleduje téma proměn v této literatuře: 
od pohádky k žánru fantasy.

A1



8.00–19.00 KAJL Hradec Králové Anglophone 
Conference 2019

Tradiční mezinárodní konference za účasti předních odbor-
níků z oblasti anglofonních studií. Témata přednášek se 
vztahují k literárně-kulturním, lingvistickým a lingvo-di-
daktickým aspektům anglického jazyka. Hlavní před-
nášku přednese  ředitel Ústavu anglofonních literatur 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy prof. Ondřej Pilný, 
Ph.D., který je naším předním odborníkem v oblasti irských 
studií. Jako již tradičně bude konferenci doprovázet pro-
dejní výstava Oxford Bookshop Hradec Králové.

A10, 
A23, 
A24, 
A25

8.00–14.00 KRJL Ars Poetica – Puškinův památník Regionální interpretační soutěž v RJ pro ZŠ a SŠ. Aula

9.00–11.00 KSPSoc. Patologická pohádka Druhý ročník interaktivní pohádky v podání studentů 
a zaměstnanců KSPSoc. 2. pokračování studentských 
aktivit, ve kterých interaktivní formou mapují rizikové 
jevy v pohádkách a promlouvají s cílovou skupinou 
v tom smyslu, jaké chování je pozitivně očekávatelné.

A16

9.00–11.30 KVKTT Autorské plstění Workshop bude zaměřen na zpracování ovčího rouna 
ruční technikou plstění. Účastníci budou seznámeni 
s technikou plstění pomocí vody a mýdla a další techni-
kou plstění pomocí jehly na plstění. Povinná předchozí 
registrace.

Mgr. art. Mária Hromadová, 
ArtD.

P8

9.00–16.00 KVKTT „JÁ JSEM KNIHA“ Autorská kniha 
jako objekt

Workshop pro pedagogy propojující výtvarnou, texto-
vou a zvukovou složku. Spisovatelka Petra Hůlová, pís-
ničkářka a herečka divadla Ypsilon Jana Šteflíčková 
a grafička Alena Laufrová budou prezentovat svoji práci 
a nabídnou možné tvůrčí přístupy k vytvoření autorské 
knihy. Povinná předchozí registrace.

Lektor / autor koncepce/ Alena 
Laufrová ak.mal.

P3, P13

9.30–11.00 KPP Bez svědomí Přednáška o psychopatech mezi námi. Jak je poznáme 
a jak jim odolávat.

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. A14

10.00–14.00 KPP Školní etnografie: jak prezentovat 
kvalitativní výzkum

 Co je to interpretace a jaké jsou její limity? Jaký má mít 
zpráva tvar, strukturu? Jak se výsledná forma textu 
vztahuje ke čtenáři? Jakým způsobem překonávat úzkost 
ze psaní? Seminář zaměřený na problematiku psaní závě-
rečné výzkumné zprávy určený pro studenty a akade-
mické pracovníky. Vychází ze zkušeností lektorky s etno-
grafickým výzkumem ve vyloučených lokalitách.

Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. A28

12.00–14.00 KVKTT Tradiční řemesla v jižních Čechách Přednáška o tradičních řemeslech v jižních Čechách vý-
znamné etnografky a kurátorky Muzea Jindřichohradec-
ka, která má na starosti rozsáhlé sbírky historické doku-
mentace, řemesel, krojů a textilu. 

Mgr. Alexandra Zvonařová P7



12.30–16.30 KSPSoc. Studentská socialia Tradiční konference studentských odborných prací. 12 
ročník Studentské soutěže/konference představující 
výsledky studentských výzkumů a tvorby odborné práce.

 A6

15.30–17.00 ÚPPE Školka plná dětí 2019 Vyhlášení výsledků XVII. ročníku výtvarné přehlídky 
a soutěže pro předškolní děti.

Aula

16.30–17.30 KČJL Informační a komunikační techno-
logie ve výuce českého jazyka a 
literatury

Workshop bude zaměřen na nácvik práce s vybranými 
nástroji a aplikacemi využitelnými ve výuce českého 
jazyka a literatury a v praktické přípravě studentů uči-
telství podle preferencí návštěvníků. Je určen (nejen) 
pro fakultní učitele a studenty učitelství ČJL.

Mgr. Michal Čuřín A20

Pátek 29/3
Čas Organizátor Název aktivity Anotace Přednášející / lektor Místo 

konání

7.30–15.00 KAJL Hradec Králové Anglophone Confe-
rence 2019

Tradiční mezinárodní konference za účasti předních 
odborníků z oblasti anglofonních studií. Témata před-
nášek se vztahují k literárně-kulturním, lingvistickým 
a lingvo-didaktickým aspektům anglického jazyka. 
Hlavní přednášku přednese ředitel Ústavu anglofonních 
literatur Filozofické fakulty Univerzity Karlovy prof. Ondřej 
Pilný, Ph.D., který je naším předním odborníkem v oblasti 
irských studií. Jako již tradičně bude konferenci dopro-
vázet prodejní výstava Oxford Bookshop Hradec Králové.

A10, 
A23, 
A24, 
A25

8.00–15.00 KFJL Mezinárodní konference o literatu-
ře pro mládež 2019

Tradičně pořádaná mezinárodní konference o literatuře 
pro mládež letos sleduje téma proměn v této literatuře: 
od pohádky k žánru fantasy.

A1

8.00–18.00 KPP PdF 
UHK, PřF 
UHK

Na cestě ke vzdělávání pro život 
odpovědný k lidem a přírodě

III. Konference projektu CIVIS: zaostřeno na občanské 
a sociální kompetence (projekt OP VVV CZ.02.3.68/0.0/
0.0/16_011/0000672)

Budova 
S

9.00–16.00 KVKTT „JÁ JSEM KNIHA“ Autorská kniha 
jako objekt

Workshop pro pedagogy propojující výtvarnou, texto-
vou a zvukovou složku. Spisovatelka Petra Hůlová, pís-
ničkářka a herečka divadla Ypsilon Jana Šteflíčková a 
grafička Alena Laufrová budou prezentovat svoji práci 
a nabídnou možné tvůrčí přístupy k vytvoření autorské 
knihy. Povinná předchozí registrace.

Lektor / autor koncepce:  
Alena Laufrová ak.mal.

P3, P13

17.00 Post 
Bellum, PdF 
UHK

Příběhy našich sousedů: závěrečná 
prezentace

Studenti středních škol z Královéhradeckého kraje od 
října zaznamenávali osudy deseti pamětníků ze svého 
okolí. O jejich životních příbězích natočili krátká doku-
mentární videa i  živé výstupy. Přijďte se podívat.  

Aula



Sobota 30/3
Čas Organizátor Název aktivity Anotace Přednášející / lektor Místo 

konání

9.00–16.00 KVKTT „JÁ JSEM KNIHA“ Autorská kniha 
jako objekt

Workshop pro pedagogy propojující výtvarnou, texto-
vou a zvukovou složku. Spisovatelka Petra Hůlová, pís-
ničkářka a herečka divadla Ypsilon Jana Šteflíčková a 
grafička Alena Laufrová budou prezentovat svoji práci a 
nabídnou možné tvůrčí přístupy k vytvoření autorské 
knihy. Povinná předchozí registrace.

Lektor / autor koncepce/ Alena 
Laufrová ak.mal.

P3, P13
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Programm der Pädagogischen Tage 2019 für ausländische Kollegen
Program of the Days of Pedagogy 2019 for colleagues from abroad
Program Pedagogických dnů 2019 pro zahraniční kolegy

24.3. Sonntag–25.3. Montag / Sunday–Monday / Neděle–Pondělí
Individuelle Ankunft der Gäste in Hradec Králové / Individual arrival of participants in Hradec Králové / 
Individuální příjezd hostů do Hradce Králové

25.3. – Montag / Monday / Pondělí
Sabina Wieruszewska-Duraj, Katarzyna Marciniak-Paprocka, Ewa Jówko 10.00–12.00 Room A7
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland
Methods of work with students whit special educational needs (English)

prof.PhDr. Olga Orgoňová, CSc. 14.05–14.50 Room A25
Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko
Lexikálne profesionalizmy v slovenčine: teoreticky aj prakticky (Slovak)

15.00–17.30 Stadtführung / City walk / Prohlídka města
15.00 Uhr: Treffpunkt vor dem Hotel „VACEK Pod věží“ auf dem Großen Marktplatz (Velké náměstí) / 3:00 p.m.: 
Meeting point in front of the hotel „VACEK Pod věží“ on the Great Square (Velké náměstí) /sraz před hotelem 
VACEK pod Věží na Velkém náměstí v 15.00 hodin

17.30 – Raum A28/ Room A28/ místnost A28 
Treffen aller Kollegen an der Uni zur Besprechung organisatorischer Angelegenheiten / Meeting of all 
participants at University for settling organizational matters / Setkání všech kolegů na univerzitě a projednání 
organizačních věcí
(Straße Hradecká 1227, Gebäude A, Raum A28 / Hradecká street 1227, Building A, Room A28 / ul. Hradecká 1227, 
budova A, místnost A28)

26.3. – Dienstag / Tuesday / Úterý
Konferenzen an der Pädagogischen Fakultät / Conferences at the Faculty of Education / Konference Pedagogické 
fakulty
Sektion der ausländischen Gäste
8.15–8.30 – Raum A6 / Room A6 / místnost A6
Eröffnung der Internationalen Pädagogischen Tage / Opening of the International Days of Pedagogy / Zahájení 
Pedagogických dnů
doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. + Gäste

Mgr. Jana Lauková, Ph.D. 8.35–9.10 Room A6
Philosophische Fakultät der Matej-Bel-Universität Bánská Bystrica, Slowakei
Diskursanalyse der Kommunikate (Arbeit mit den Textkorpora) (Slovak)

Mgr. Jana Juhásová, Ph.D. 9.15–9.50 Room A6
Philosophische Fakultät der Kathohlischen Universität in Ružomberok, Slowakei
Migration und Rechtsextremismus: Das Thema dieser Phänomene im Roman für die Jugend: „Sommer unter 
schwarzen Flügeln „von Peer Martin (German)

PhDr. Alena Ďuricová, Ph.D. 9.55–10.30 Room A6
Philosophische Fakultät der Matej-Bel-Universität Bánská Bystrica, Slowakei
Eigenschaften und Besonderheiten der Rechtssprache (German)

Beata Rusek 11.15–11.40 Room A6
Philologische Fakultät der Jan-Dlugosz-Universität in Czestochowa, Polen
Zur Aktivierung aller Studenten in der Unterrichtsstunde (German)

PhDr. Eva Molnárová, Ph.D. 11.45–12:20 Room A6
Philosophische Fakultät der Matej-Bel-Universität Bánská Bystrica, Slowakei
Web 2.0 Anwendungen im DaF-Unterricht  (German)

Mittagspause



Rita Eichhorn 13.15–16.00 Room A26
Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Sprachenzentrum
Deutsche Phonetik praktisch (German)

Józef Binnebesel 12.30–14.00 RoomA1 
Nicolaeus Copernicus University Toruń, Poland
Specifika vnímání strachu ze smrti u Čechů (Czech/Polish)

prof.Yi Ki Ho 10.45–12.20 Room E12
Hanshin University, South Korea
Current political issues in North-east Asia and peace process between North and South Korea. (English)

Mgr. Dagmar Veselá, Ph.D. 12.25–14.45 Room E20
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
Tlumočení v institucích EU, požadavky kladené na osobu tlumočníka, etický kodex tlumočníka (Slovak)

doc. Sergey Zasorin 16.00–17.30 Room A25
Moscow State Pedagogical University, Russian federation
Сложные вопросы советско-чехословацких отношений второй половины ХХ века (Russian)

27.3. – Mittwoch/ Wednesday / Středa
Astrid Vandormael 8.15–9.40 Room A16
Thomas Moore Mechelen, Belgie
To be an inspirational coach: how do I give/receive feedback to students, colleagues, …” (Jef Clement) - 
lecture+workshop (English)

PhDr. Daniela Vrabcová, Ph.D. 9.45–10.30 Room A16
Pedagogická fakulta UHK
Internationalising Tertiary Professional Education - Perspectives, Fears and Opportunities (forum, experience 
sharing) (English)

Dr. Zafer Bekirogullari 10.35–11.50 Room A16
Future Academy London
Publishing in the WEB OF SCIENCE Indexed Conference Proceedings Journals (Criteria etc) – Lecture Sample 
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS) (English) 

prof. PhDr. Olga Orgoňová, CSc. 9.55–1220 Room A1
Univerzita Komenského Bratislava, Slovakia
Interakčná štylistika (ilustrácia na publicistike na internete k aktuálnemu politickému dianiu). (Slovak)

Mgr. Dagmar Veselá, Ph.D. 11.35–14.00 Room E20
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
Tlumočení v institucích EU, druhy tlumočení, praktické ukázky tlumočení v EP (Slovak)

doc. Sergey Zasorin 16.00–17.30 Room A17
Moscow State Pedagogical University, Russian federation
Историческая память современных россиян (Russian)

14.00 – AULA – Hauptvortrag der Pädagogischen Tage – Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. (Tschechisch)

19.00  
Konzert der Philharmonie Hradec Králové / Concert of the Hradec Králové Philharmonic orchestra / Concert 
Filharmonie Hradec Králové
18.45 Uhr: Treffpunkt vor der Philharmonie (Adresse: Eliščino nábřeží 777)/ 6.45 p.m.: Meeting point in front of the 
Philharmonic hall (address: Eliščino nábřeží 777) / 18.45 Sraz před budovou Filharmonie (adresa: Eliščino nábřeží 
777)

28.3. – Donnerstag / Thursday / Čtvrtek
8.25–17.00 Exkursion / Excursion / Exkurze – CHRUDIM 
Museum für Puppenkultur, Stadtführung, Museum für Barockskulpturen
Museum of Puppet Culture, City Sightseeing, Museum of Baroque Sculptures, 
Muzeum loutkářských kultur, prohlídka města, Muzeum barokních soch

8.25 Uhr: Treffpunkt auf dem Parkplatz der Uni / 8:25 a.m.: Meeting point on the University’s parking lot / sraz na 
parkovišti UHK v 8:25



29.3. – Freitag / Friday / Pátek
Individuelles Programm / Individual Program / Vlastní program

WICHTIGE INFORMATIONEN:
Für Gäste gibt es die Möglichkeit, in der Mensa ein Mittagessen zu bestellen (Karte für 66 CZK) / Guest have the 
opportunity to preorder a meal in the canteen (card costs 66 CKZ) / Pro zájemce možnost objednat v menze oběd 
– stravenka 66 Kč)

12.00–14.00 – Mittagessen / Lunch / Vydávání obědů

Offizielles Programm der Pädagogischen Tage 2019 / Official program of the Days of Pedagogy 2019 / Oficiální 
program Pedagogických dnů celé fakulty: www.uhk.cz

Změna programu vyhrazena

Sledujte

www.uhk.cz/pdf
www.uhk.cz/pedagogickedny




