Program konference ICOLLE 2013
Programme
Úterý/Tuesday 17. 9. 2013
08:30 – 10:00

Registrace účastníků / Registration

10:00 – 10:20

Welcome drink

10:20 – 10:30

Zahájení konference (Kongresový sál) / Official Opening Session
(Congress Hall)
Moderuje / Moderator: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., ředitelka
vysokoškolského ústavu ICV MENDELU
Slavnostní zahájení konference, přivítání významných hostů
Projev doc. PhDr. Dany Linhartové, CSc., ředitelky vysokoškolského
ústavu ICV MENDELU / Speech of Assoc. Prof. Dana Linhartová,
PhD., Director of Institute of Lifelong Learning, Mendel University in
Brno

10:30 – 12:00

Plenární zasedání (Kongresový sál) / Plenary Session (Congress
Hall)
Moderuje/ Moderator: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., ředitelka
vysokoškolského ústavu ICV MENDELU
Mgr. Jakub Stárek, MŠMT ČR
Systémové prvky celoživotního učení - Kariérní systém pro učitele
(System of lifelong learning - Career education of teachers)
Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., MŠMT ČR
Profesní vzdělávání v ČR (Professional education in the Czech
Republic)
prof. Ing. Milan Slavík, CSc., ČZU v Praze
Celoživotní vzdělávání učitelů a ředitelů cvičných škol (Lifelong
learning of teachers and head masters of training schools)
Mgr. Ilona Štorová, AIVD, o.s., Age management o.s.
Možnosti uplatnění Age Managementu v ČR (Application of Age
Management in the Czech Republic)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., MENDELU
Význam výuky Projektového řízení na všech stupních vzdělávací
soustavy (Role of Project Management at All Levels of Educational
System)

10:30 – 10:50
10:50 – 11:10
11:10 – 11:30
11:30 – 11:50
11:50 – 12:10

12:30 – 13:30

Oběd / Lunch

13:30 – 18:00

Jednání v sekcích / Parallel Seminars

Sekce 1 – Vzdělávání pedagogických pracovníků (Kongresový sál)
Session 1 – Education of teachers
Garant sekce / Chair: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Moderuje / Moderator: Ing. Lenka Danielová, Ph.D., Mgr. Dita
Janderková, Ph.D.
13:30 – 15:30

Blok 1 / First part:

PaedDr. Tímea Zaťková, PhD., SPU v Nitre
Minulosť, súčasnosť a perspektívy prípravy učiteľov odborných predmetov v SR (The past,
present and future of preparation of vocational subject teachers in Slovakia)
PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D., Škola plus, PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D. Metodickopedagogické centrum Bratislava
Profesijnými štandardami k profesijnému rozvoju pedagógov (Professional standards as tools
of professional development of teachers)
Mgr. Jan Bilík, MU
Vzdělávací politika a další vzdělávání pedagogických pracovníků (Educational policy and
further education of teaching staff)
RNDr. Mária Rychnavská, RNDr. Mária Nogová, Ph.D., Metodicko-pedagogické centrum
Bratislava
Akčný výskum ako cesta skvalitňovania pedagogickej praxe učiteľov (modelová situácia)
(Operational research in improvement of teachers´ practical lessons (model situation))
PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D., PhDr. Václav Holeček, Ph.D., ZČU v Plzni
Evaluace studia učitelství psychologie v celoživotním vzdělávání (Evaluation of subject of
teaching psychology in lifelong education)
PhDr. Petra Matošková, Ph.D., doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D., UK v Praze
Didaktická interakce učitel – žák při výuce lyžování a ve vybraných školních i mimoškolních
pohybových aktivitách (Didactic interaction of teacher – pupil in teaching skiing and selected
school and extracurricular physical activities)
RNDr. Jaroslav Vávra, TU v Liberci
České (geografické) vzdělávání (Geographical education in the Czech Republic)
Mgr. Kateřina Štepánková, UHK
Naplňování tvořivého potenciálu učitele jako možná překážka v rozvoji tvořivosti žáků
(Fulfilling of teacher´s creative potential as an obstacle in the development of student´s
creativity)
PhDr. Miroslav Poláček, PhD., SPU v Nitre
Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností učiteľov a možnosti ich rozvoja (Evaluation of
social-communication skills of teachers and their further improvement)

15:30 – 16:00

Coffee break

16:00 – 18:00

Blok 2 / Second part:

Ing. Kateřina Tomšíková, ČZU v Praze
Problémy spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků (Problems associated
with further education of teaching staff)
Ing. Marie Horáčková, MENDELU
Postoje učitelů k environmentálním tématům: Teoretická východiska a metodologie výzkumu
(Teachers´ attitudes towards environmental topics: Theoretical background and research
methodology)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., MU
Vzděláváním k překonávání narušené reciprocity mezi člověkem a přírodou (Education as a
tool overcoming violated reciprocity between the man and nature)
Ing. Josef Budík, CSc., Vysoká škola finanční a správní
Vzdělávání pedagogů v interním auditu formou případových studií (Training of teaching staff
in internal audit via case studies)
PaedDr. Darina Bačová, PhDr. Darina Gogolová, PhD., Metodicko-pedagogické centrum
Bratislava
Význam pedagogickej diagnostiky pre výchovno-vzdelávací proces (The importance of
pedagogical diagnosis for the educational process)
Ing. Eleonóra Černáková, PhD., Ing. Eva Matejková, PhD., SPU v Nitre
Ako vnímajú prácu so žiakmi so ŠPPV učitelia SOŠ (Teachers´ perception of working with
pupils with special educational needs at secondary vocational schools)
PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D., doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D., Mgr. Pavel Neumeister,
Ph.D., UPOL
Teoretický a koncepční rámec profese sociálního pedagoga: Sociální pedagog – profese
známá či neznámá? (Theoretical and conceptual framework of profession of the social
educator – profession known or unknown)
Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D., UHK
Zvyšování odborných jazykových kompetencí v navazujícím magisterském studiu a motivace
studentů (Increasing competencies in English for specific purposes in follow-up master
studies and motivation of students)
RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA, Bc. Lucie Chumová, Vysoká škola hotelová v Praze
Hotelové školy a jejich učitelé (Hotel schools and their teachers)
Ing. Jiří Potáček, CSc., MENDELU
Pedagog a jeho informační zdroje (Teacher and sources of information)

Sekce 2 – Profesní vzdělávání (salonek1)
Session 2 – Professional education (room 1)
Garant sekce / Chair: prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
Moderuje / Moderator: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., Mgr. Pavel Vyleťal
13:30 – 15:30

Blok 1 / First part:

doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc., PaedDr. Milan Škrabal, ČVUT v Praze
K metodologickým problémům celoživotního vzdělávání (The methodological problems of
lifelong learning)
Ing. Erik Selecký, Ph.D., TU vo Zvolene
Vplyv kvality v oblasti ďalšieho vzdelávania na Slovenské vysoké školy (The quality influence
in further education at Slovak universities)
Mgr. Pavel Vyleťal, ml., MENDELU, Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. st., UNOB
Vztah formálního a neformálního učení v rámci strategie vzdělávání 2020 v kontextu (nejen)
středního odborného školství (Relationship of formal and informal learning in frame of
education strategy 2020 in context of (not only) secondary vocational education)
PhDr. Věra Radváková, Ph.D., VŠE v Praze
Odborné kurzy v rámci celoživotního vzdělávání (Professional courses in the context of
lifelong learning)
RNDr. Ing. Jaroslav Lindr, Ph.D., VUT v Brně
Význam společenskovědních předmětů v rozvoji profesního vzdělávání (The importance of
social science subjects in the professional education development)
Mgr. Ivona Skalická, MENDELU
Analýza kurzů dalšího vzdělávání prostřednictvím středních škol v Jihomoravském kraji (The
analysis of the courses of further education available at secondary schools in the South
Moravian region)
Ing. Ladislav Chmela, Ing. Marek Mihola, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc
Celoživotní učení v oblastech energetického a facility managementu: Certifikované kurzy pro
studenty bakalářského studia jako cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce
(Lifelong learning in energy and facility management: Certified courses for students of
bachelor´s degree as a way to increase their competitiveness in labor market)
PhDr. Kateřina Šímová, Ing. Jan Kubát, Fond dalšího vzdělávání

Stáže jako nástroj dalšího vzdělávání (Traineeships as a tool of further education)
15:30 – 16:00

Coffee break

16:00 – 18:00

Blok 2 / Second part:

doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D., PhDr. Karel Kovář, Ph.D., PhDr. Petra Matošková,
Ph.D., UK v Praze
Systém celoživotního vzdělávání na Fakultě tělesné výchovy a sportu (Lifelong learning
system and the Faculty of physical education and sport)
PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D., NIDV
Kariéra ředitele školy (The career of headmaster)
PhDr. Simona Chuguryan, PhDr. Rudolf Kucharcik, EU v Bratislave
Medzinárodná mobilita z pohĺadu študentov ako základný princíp Bolonského procesu a jej
uplatňovanie na EUBA (The international mobility from the student´s perspective as
a general principle of the Bologna process and its application at the EUBA)
PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., MENDELU
Pohledy žáků maturitních a nematuritních oborů středních škol na relevanci vzdělání
a profese pro osobní úspěch (Survey of students with and without the school-leaving
examination: Views on the relevance of education and profession to personal success)
Mgr. et Mgr. Lucie Foltová, MENDELU
Hodnoty rizikových adolescentů (Risk adolescents values)
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., MU
Pití alkoholu, černé kávy a kouření u prezenčních studentů Masarykovy university (Drinking
alcohol, coffee and smoking among full-time Masaryk university students)
doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., MU
Transgenerační přenos násilí (děti v populaci běžných rodin). Longitudiální studie.
(Transgeneration transmission of violence (children in a population of normal families)
doc. Ing. Josef Filípek, CSc., Ing. Jiří Passinger, Ing. Zbyněk Šoch, Ing. Stratos
Zerdaloglu, MENDELU
Synchronní on-line konzultace v distančním vzdělávání (Synchronous on-line consultation in
distance education)
Ing. Barbora Joudalová, MBA, ČVUT v Praze
Kvalita dalšího manažerského vzdělávání (Quality of further education)
Ing. Martin Zach, MENDELU
Vliv pohybového omezení na nábytek pro vzdělávání u českých žáků mladšího a staršího
školního věku (The effect of movement restrictions on furniture for the Czech education of
younger and older school age)

Sekce 3 – Seniorské vzdělávání (salonek 2)
Session 3 - Senior Education (room 2)
Sekce 4 – Projektové řízení ve vzdělávání (salonek 2)
Session4 -– Project management in education (room 2)

13:30 – 15:30

Garant sekce / Chair: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
Moderuje / Moderator: Ing. Marie Horáčková, Mgr. et Mgr. Lenka
Kamanová
Blok 1 / First part:

MUDr. Květuše Zikmundová, CSc., Mgr. Petra Buňatová, UK v Praze
Demografická situace v ČR a vzdělávání seniorů (Demographic situation in the Czech
Republic and education of the elderly)
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, MENDELU
Specifika mezigeneračního učení prarodičů (Intergenerational learning aspects of the elderly)
Mgr. Erika Konupčíková, AIVD, o.s.
Implementace Age Managementu v ČR (Implementation of Age Management in the Czech
Republic)
Mgr inż. Łukasz Tomczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
Slezské univerzity třetího věku – nové možnosti vzdělávání seniorů (Silesian universities of
third age as a new perspective for common education of the elderly)
Dr. Michał Szyszka, Higher School of Administration in Bielsko-Biała
Ergoterapie u starších dospělých (Occupational therapy for older adults)
doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc., MENDELU
O potenciálu seniorů pro vzdělávání (Potential of the elderly in education)
15:30 – 16:00

Coffee break

16:00 – 18:00

Blok 2 / Second part:

Mgr. Petra Hirtlová, PhD., Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických
a společenských věd
Aktivizácia kognitívnych funkcií v záujmovom vzdelávaní starších dospelých (Activation of
cognitive functions in interest education of older adults)
doc. PhDr. Mária Petrufová, Ph.D., AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Celoživotné vzdelávanie profesionálnych vojakov a vzdelávanie seniorov v podmienkách AOS
Gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (Lifelong learning of professional soldiers and
education of the elderly at AOS Gen. M.R. Štefánika in Liptovsky Mikuláš)
Mgr. Věra Suchomelová, Jihočeská univerzita
Péče o duchovní rozměr člověka ve vzdělávání seniorů (Focus on spiritual values of
education the elderly)

Mgr. Martina Černá, Ph.D., College of Polytechnics Jihlava
Senioři, interkulturní kompetence a sociální síť couch surfing (The elderly, intercultural
competencies and social network of couchsurfing)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, MU
Význam stabilizace komunikačních schopností u seniorů (Importance of stabilizing
communication skills of the elderly)
Ing. Mgr. Blanka Benešová, ČZU v Praze
Proces vzdělávání z pohledu územních samosprávních celků ČR (The process of education in
frame of the local government units of CZ)
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D., MENDELU
Použití moderních technologií při inovaci výukových materiálů (Use of modern technologies
in teaching materials updating)

18:00 – 19:00

Workshop /Workshop
Odborná praxe studentů vysokých škol (The professional practice of
university students)

19:00 – 19:30

Prohlídka poutního chrámu Křtiny a kostnice – Národní kulturní
památky
Sightseeing of Baroque church in Křtiny and charnel-house –
National Historic Landmark

20:00 – 00:00

Společenský večer / Dinner and social event

Středa /Wednesday 18. 9. 2013
9:00 – 10:30

Plenární zasedání (Kongresový sál) / Plenary Session (Congress
Hall)
Závěry konference / Conclusions
Moderuje / Moderators: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.,
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

11:00 – 12:00

Návštěva jeskyně Výpustek / Visit the Výpustek Cave

12:30 – 13:30

Oběd / Lunch

