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PROGRAM KONFERENCE – SEKCE LITERÁRNÍ 

Časový harmonogram konference

9.00 – 9.30 prezence
9.30 – 9.45 zahájení konference
10.00 – 12.00 jednání v sekcích
12.00 – 13.30 oběd, občerstvení
13.30 – 15.30 jednání v sekcích
15.30 – 15.45 oficiální ukončení jednání v sekcích
16.15 – 17.00 zakončení konference (neformální setkání na katedře ČJL)

Prezence účastníků a občerstvení
9.00 – 9.30 před učebnou P 23 (KČJL, 2. patro)

Zahájení konference
9.30 – 9.45 učebna P 23

Dopolední jednání v sekcích (10.00 – 12.00)

Sekce literární: Seminární pracovna
Vedení sekce: Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Vliv mimočítankové četby na rozvíjení čtenářských aktivit žáků

Mgr. Martin Hladký 
Skauting a spisovatelé na začátku 20. století

Mgr. Jana Hyplová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost a strategie jejího rozvíjení v učebnicích češtiny pro 1. stupeň ZŠ 2

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D. 
Vliv pohádky na vývoj dítěte v předškolním věku

PaedDr. Ján Pochanič, PhD.
Rozprávka ako priestor pre rozvoj čitateľskej a pisateľskej gramotnosti žiakov mladšieho 
školského veku
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PaedDr. Brigita Lehoťanová, PhD.
Rozvoj komunikačných zručností a didaktická rozprávka

Mgr. Petra Bubeníčková
Studenti tvoří pohádky pro děti

Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. 
Longitudinální výzkum recepce poezie

Odpolední jednání v sekcích (13.30 – 15.30)

Sekce literární: Seminární pracovna 
Vedení sekce: bude upřesněno

PhDr. Katarína Hincová, PhD.
Využitie argumentačných postupov pri interpretácii umeleckých textov

PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
Využití integrovaných umělecko-výchovných činností při práci s literárním textem

Mgr. Denisa Blahušová
Zařazení regionalismu do výuky mateřského jazyka
 
Mgr. Kateřina Ďoubalová, Ph.D.
Internetové žánry v současné tištěné české próze a poezii

Mgr. Radoslav Raffaj
Teoretické východiská literárneho kánonu a školské literárne vzdelávanie

Mgr. Martin Tvrdý
Sonda do stavu čitateľskej gramotnosti žiakov na 1. stupni základných škôl

Mgr. Kristina Studená
Možnosti zvyšování žákovského zájmu o četbu (kvalitní) literatury

Mgr. Martin Gregor 
Čítanky pro 2. stupeň ZŠ a jejich užívání učiteli v Olomouckém kraji

Mgr. Jana Sladová, Ph.D., Mgr. Jana Kusá 
Aplikace moderních edukačních trendů do studia literatury pro děti a mládež se zaměřením 
na podporu multikulturní výchovy

Další účastníci konference: 
PaedDr. Martina Petríková, PhD.
O spolubytí obrazu a textu alebo O možnostiach recepcie rozprávky v prostredí školy 

Mgr. Nadežda Čeklovská
Rozprávky o láske a večnosti a možnosti ich recepcie v prostredí školy



Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, Univerzita Palackého v Olomouci, 12. dubna 2011  

Mgr. Gabriela Mihalková, PhD.
Selanka v klasicizme a balada v romantizme alebo spojenie literárnoteoretického 
a literárnohistorického poznania na hodine literárnej výchovy

PaedDr. Eleonóra Zvalená, PhD.
Zážitkovosť na hodinách literatúry na stredných školách

Mgr. Zítková Jitka, Ph.D.
Obrazy zdravotně handicapovaných hrdinů v čítankových antologiích
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