kristina.studena@gmail.com
Výuka předmětů: Zážitková pedagogika v literární výchově,
Mateřský jazyk s didaktikou, Didaktika literární výchovy,
Literární praktikum.
Téma disertační práce: Zážitek jako cesta k literárnímu dílu
Školitel: Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

Publikační činnost,
aktivní vystoupení na konferencích
Publikační činnost:
— STUDENÁ, K. VALA, J. Využití principů zážitkové
pedagogiky v hodinách literární výchovy. In 12.
KULATÝ STŮL, Komunikace s dětmi a mládeží –
spojující i rozdělující. Ostrava: Universitas
Ostravensis, 2009.ISBN 978-80-7368-765-6. S. 157 –
161.
— STUDENÁ, K. Tradice a aktuálnost v herních
sbírkách Miloše Zapletala. In Sborník k výročí
narození Miloše Zapletala. Olomouc: UP, 2010.
ISBN 978-80-244-2662-4. s. 201-206.
— STUDENÁ, K. Výuka literární výchovy s důrazem
na netradiční zprostředkování uměleckého díla.
In Metody a formy práce ve výuce mateřského
jazyka. Olomouc: PdF UP, 2010.
— STUDENÁ, K. Možnosti zvyšování
žákovského zájmu o četbu (kvalitní) literatury. In
Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka.
Olomouc: PdF UP, 2011. (in print)

—

—

—

—

—

12. KULATÝ STŮL, konference s mezinárodní
účastní, Komunikace s dětmi a mládeží –
spojující i rozdělující. Ostrava, 6.11.2010,
Katedra českého jazyka a literatury
s didaktikou,
VII. ročník mezinárodní studentské vědecké
konference Aktuální problémy pedagogiky ve
výzkumech studentů doktorských studijních
programů. Olomouc, 23.11.2009, Ústav
pedagogiky a sociálních studií PdF UP.
Metody a formy práce ve výuce mateřského
jazyka. Olomouc, 6.4.2010, Katedra českého
jazyka a literatury PdF UP.
VIII. ročník mezinárodní studentské vědecké
konference Aktuální problémy pedagogiky ve
výzkumech studentů doktorských studijních
programů. Olomouc, 2010, Ústav pedagogiky a
sociálních studií PdF UP.
Konference Metody a formy práce ve výuce
mateřského jazyka. Olomouc, 2011, Katedra
českého jazyka a literatury.

Zapojení do grantů
— Hlavní řešitelka projektu Pdf_2010_047,

Výzkum čtenářské recepce a vztahu žáků
k literatuře při použití netradičních metod
v literární výchově na základní škole, 2010.
— Hlavní řešitelka projektu Pdf_2011_044,
Kvalitativní výzkum faktorů ovlivňujících
zájem žáků o literaturu, 2011.
— Spolupracovník projektu P407/11/0594,
Výzkum recepce poezie u pubescentních a
adolescentních čtenářů.
— Hlavní řešitelka mezinárodního projektu Český

Banát aneb Cestou k lidem v Rumunsku, léto
2009.
— Organizátor mezinárodního projektu
Volunteering: the way to environmental
education, říjen 2011.

Výzkum čtenářské
recepce při použití
netradičních metod v
literární výchově, 2010.

Zájmy a
další aktivity

Projekt Český Banát aneb
Cestou k lidem,
Rumunsko

— Absolventka kurzu Zážitkový pedagog akreditovaný MŠMT (Č.j.: 9262/2009-25-199 ze dne
—
—
—
—
—
—
—
—
—

25.3.2009).
Organizátorka Hnutí Brontosaurus (ZČ HB Modrý kámen), členka Výkonného výboru Hnutí
Brontosaurus.
Absolventka kurzu Instruktor lanových aktivit akreditovaného MŠMT, instruktorka Lanového centra
PROUD.
Členka mezinárodní organizace PTPI, členka sdružení dětí, mládeže a dospělých Pionýr (PS Druhý
břeh).
Absolventka tréninku pro pedagogy ve Frankfurtu n. Mohanem, muzikoterapeutických seminářů,
absolventka programu Člověka v tísni (doučování dětí ze sociálně slabších rodin).
Účast na mezinárodním enviromentálním projektu Water and Youth v Arménii (leden 2010) a na
mezinárodním vzdělávacím projektu Learning from each other v Polsku (září 2010),
Hlavní vedoucí letních stanových táborů, akreditace MŠMT, září 2011.
Organizování volnočasových sportovních, ekologických a zážitkových aktivit pro děti, mládež i
dospělé.
Aktivity v přírodě – turistika, horolezectví, cyklistika, zimní sporty..
Záliba v literatuře, cizích jazycích, cestování, malování, hudbě…

