PROGRAM
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE

Vzdělávání dospělých 2017 – v době rezonujících společenských změn
Adult education 2017 – in times of resonant social changes
Praha/Prague

11. prosince 2017
13:00 až 14:00 hod.
prezence účastníků
PLENÁRNÍ ČÁST
14:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Assoc. Prof. Dr. Jaroslav Veteška, Charles University, Prague, Czech Republic
President of Czech Andragogy Society
14:15 – 16:00 HLAVNÍ REFERÁTY
Výzkum měření efektivity metod talent managementu v České republice
Research to measure the efficiency of method of talent management in the Czech Republic
Martin Kursch
The teacher and his role in the educational process through the eyes of pupils
Učiteľ a jeho úloha vo vzdelávacom procese očami žiakov
Lenka Pasternáková
Vzdělávání a rozvoj manažerů v kontextu manažerských kompetencí
Education of managers in the context of managerial competencies
Lucie Paulovčáková
16:00 – 17:00 COFFEE BREAK

12. prosince 2017
9:30 až 10:00 hod.
prezence účastníků
SEKCE A
10:00 – 11:30 hod.
Metody Kognitivního managementu v procesu vzdělávání a rozvoje kompetencí manažerů
Methods of cognitive management in the process of education and development of competencies of
managers
Eva Ambrozová, Agnieszka Knap-Stefaniuk
Optimalizácia ďalšieho profesijného vzdelávania zamestnancov kariérnym poradenstvom
Optimization of further professional employee education by means of career guidance
Marta Matulčíková
Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy v oblasti přírodovědné gramotnosti
Development of education of primary school teachers in area scientific literacy
Jiří Škoda, Jan Tirpák
Podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov pôsobiacich vo vzdelávacích centrách v zahraničí
Teachers Working in the Educational Centers abroad and their further Educational Support
Soňa Kariková, Alena Doušková
11:30 – 12:00 hod. COFFEE BREAK
12:00 – 13:00
Problémy súčasného učiteľa vo vzťahu k možnostiam andragogického profesijného poradenstva
Problems of the current teacher in relation to the possibilities of an andragogical professional
counselling
Libor Fridman, Andrea Bontová
Sebehodnocení schopností a dovedností u budoucích učitelů
Self-assessment of abilities and skills of future teachers
Jiří Škoda, Pavel Doulík, Lenka Rovňanová
Aktuálne otázky celoživotného vzdelávania v pedagogickej profesii odborného vzdelávania
Current issues of lifelong learning in the pedagogical profession of vocational education
Gabriela Gabrhelová
13:00 – 14:00 LUNCH
14:00 – 15:30 hod.
Komparace systémů vzdělávání dospělých ve vybraných zemích Evropské unie
Comparison of adult education systems in selected countries of the European Union
Jindřich Kolek, Jaroslav Veteška
Multiculutural education in Slovakia in a context of its transformation
Multikultúrne vzdelávanie na Slovensku v kontexte jeho transformácie
Igor Kominarec, Edita Kominarecová

Zjišťování schopností studentů vojenské vysoké školy regulovat zátěž jako předpoklad inovace
jejich edukace v oblasti zátěže
Determining the capabilities of military university students to regulate the load as a prerequisite for
the innovation of their education in the field of load
Radomír Saliger, Jiří Hodný, Pavla Macháčková
Problematika adaptace na vazební uvěznění jako problém pro andragogickou intervenci
Problems of adaptation to remand in custody as a problem for andragogic intervention
Slavomil Fischer, Jaroslav Veteška
Vzdelávacie potreby pedagógov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Educational needs of Pedagogues of the Corps of Prison and Court Guard
Dominika Kadlubeková
15:30 – 16:00 hod.
COFFEE BREAK
16:00 – 17:30 hod.
Postoje vojenských profesionálů k sebevzdělávání
Attitudes of military professionals towards learning
Ľubomír Kubínyi, Jaroslav Veteška
Kritické myslenie – šanca pre vstup do sveta práce mladých nezamestnaných
Critical thinking – a Chance for the Young Unemployed into the Labor World Entry
Barbora Bírešová, Soňa Kariková, Miroslav Krystoň
Digital literacy and safety. Challenge for adult education and media pedagogy – results of
research among teachers in upper-secondary schools in Poland
Digitální gramotnost a bezpečnost. Výzva pro vzdělávání dospělých a mediální pedagogiku – výsledky
výzkumu mezi učiteli vyšších sekundárních škol v Polsku
Łukasz Tomczyk
Vysokoškolská mládež a estetické hodnoty
University youth and aesthetic value
Nadežda Krajčová
SEKCE B
10:00 – 11:30 hod.
Vzdělávání a pracovní adaptace matek po rodičovské dovolené
Education and work adaptation of mothers after parental leave
Pavel Doulík, Jiří Škoda
Cudzojazyčné vzdelávanie dospelých ako príprava na starobu v Nemecku a Španielsku
Foreign language education of adults as a preparation for the old age in Germany and Spain
Ctibor Határ, Petra Jedličková
Etické aspekty edukácie seniorov
Ethical aspects of seniors´ education
Miroslav Krystoň, Drahomíra Gracová
Písemné projevy vězeňkyň ve Věznici Světlá nad Sázavou jako součást jejich edukačních a
resocializačních intervencí
Written expressions of female prisoners in the prison Světlá nad Sázavou as part of their educational
and resocialization intervention
Kristián Šujan

11:30 – 12:00 hod.
COFFEE BREAK
12:00 – 13:00 hod.
Koncepce odborného ekonomického textu a její vliv na finanční gramotnost seniorů v ústeckém
regionu
Concept of professional economic text and its influence on the financial literacy of seniors in Usti
region
Ivan Bertl
Kultúrno-osvetová činnosť v podmienkach výkonu trestu a odňatia slobody
Cultural-educational activities in the conditions of the enforcement of the sentence of deprivation of
liberty
Marianna Müller de Morais, Radka Zimanová, Lucia Rapsová
Koncept docility v andragogickom poradenstve
Theconcept of docility in andragogicalcounseling
Ivan Pavlov, Zuzana Neupauer
13:00 – 14:00 LUNCH
Jednání v sekcích
14:00 – 15:30 hod.
Analýza rolí profesie vysokoškolského učiteľa
Analysis of the role of higher education professions
Dáša Porubčanová
Psychodidaktické aspekty kódovania poznatkov v jazykovom vzdelávaní dospelých
Psychodidactic aspects of knowledge coding in language education of adults
Gabriela Petrová, Nina Kozárová
15:30 – 16:00 hod.
COFFEE BREAK

16:00 – 17:00 hod.
Etické hodnoty v práci sociálneho pracovníka s osobou v terminálnom štádiu ochorenia
The ethical values of the social worker assisting a person with terminal illness
Maroš Šip
Další profesní vzdělávání pracovníků v oblasti farmacie
Further professional training of pharmacy staff
Josef Bittner
Konfúzia ako dôsledok manželských a partnerských konfliktov
Confusion as a consequence of marital and partner conflicts
Beáta Balogová
Andragogická podstata vzdělávání dospělých
Andragogical basis of adult education
Radek Šlangal

