Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,
katedra preprimární a primární pedagogiky,
Asociace předškolní výchovy
a pražská pobočka České pedagogické společnosti

CELOSTÁTNÍ VĚDECKÁ
KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ
ÚČASTÍ

Jaká byla, je a bude
česká mateřská škola
Konference se koná na počest 150. výročí založení první
české mateřské školy
pod záštitou prorektorky Univerzity Karlovy
prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc.
a děkana Pedagogické fakulty UK
prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.
13.–14. 5. 2019

Konference se koná v rámci projektu PROGRES Q17:
Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu
Cílem konference je objasnění okolností a pochopení příčin vzniku české mateřské školy,
hledání filozofických, psychologických a pedagogických souvislostí vývoje institucionální
předškolní výchovy nejenom v Čechách, ale i v komparaci s ostatními zeměmi. Hlavním poslání
konference bude nejenom reflexe vývoje samotné instituce mateřské školy v historickém a
zahraničním kontextu, ale prostřednictvím sdílených zkušeností a zamyšlení se nad
současnými i budoucími pozitivy a riziky hledání odpovědi na otázku, kam by měla směřovat
česká mateřská škola.

Přihlášení na konferenci prostřednictvím webového formuláře nejpozději do
5. května 2019 na adrese:
https://asociacepv.cz/events/event/jaka-byla-je-a-bude-ceska-materska-skola/
V případě aktivního vystoupení prosíme o vyplnění názvu příspěvku, krátké
anotace a číselné označení odborné sekce.
Vedoucí jednotlivých odborných sekcí ve spolupráci s vědeckým výborem po konferenci osloví
autory kvalitních příspěvků v souvislosti s jejich publikováním v recenzovaných časopisech.

Informace ke stravování a ubytování v průběhu konference
V průběhu celého jednání bude k dispozici základní občerstvení (káva, čaj, voda). Konferenční
poplatek zahrnuje platbu za večerní raut 13. 5. 2019.
Naobědvat se lze v blízkých restauracích – doporučujeme V Cípu ve Vladislavově ulici č. 1,
Caféidoskop v Lazarské ulici č. 8, Café Therapy v Školské ulici č. 30, Kotva ve Spálené ulici.
Ubytování si zajišťuje každý účastník individuálně.

Informace k platbě konferenčního poplatku
Konferenční poplatek 500 Kč
Členové APV (s uhrazeným příspěvkem pro rok 2019): 400 Kč
Zaměstnanci a studenti PedF UK zdarma (po předložení zaměstnaneckého či studentského
průkazu).
Platbu provést nejpozději do 5. května 2019
Platební údaje:
1. pro české účastníky:
Majitel účtu: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Banka: Komerční banka a.s.
Adresa banky: Spálená 51, Praha 1, 101 00
Číslo účtu: 85236011/0100
Variabilní symbol: 895019
Specifický symbol: referenční číslo registrace
Do poznámky uvést jméno účastníka.
2. pro zahraniční účastníky, kteří platí v EUR
Name and Address of the Acount holder: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény
Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Name of Bank: Komerční banka a.s.
Address of Bank: Spálená 51, Praha 1, 101 00
SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ7101000000435903560247
Variabilní symbol: 895019
Specifický symbol: referenční číslo registrace
Do poznámky uvést jméno účastníka.
3. pro zahraniční účastníky, kteří platí jinou měnou
Name and Address of the Acount holder: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény
Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Name of Bank: Komerční banka a.s.
Address of Bank: Spálená 51, Praha 1, 101 00
SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ4301000000000085236011
Variabilní symbol: 895019
Specifický symbol: referenční číslo registrace
Do poznámky uvést jméno účastníka.

ODBORNÁ ČÁST KONFERENCE (13. 5. 2019)
Hlavní budova PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Program pro zvané účastníky
10.00–10.30 hod (R 116)
Jednání vědeckého výboru (uzavřené jednání)
10.30–13.00 hod (velký sál)
Kulatý stůl zástupců pedagogických fakult k aktuálním otázkám
předškolní pedagogiky (uzavřené jednání)
PROGRAM PRO PŘIHLÁŠENÉ ÚČASTNÍKY
10.30–13.45 hod (foyer fakulty)
Prezence účastníků konference
Doprovodný program konference – prodejní výstava knih
14.00–14.30 hod (aula)
Slavnostní zahájení konference
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (prorektorka UK)
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (děkan PedF UK)
PhDr. Jana Stará, Ph.D. (vedoucí katedry preprimární a primární pedagogiky PedF UK)

14.30–16.30 hod (aula)
Plenární referáty
14.30–15.15 hod
První česká mateřská škola – dobový kontext jejího vzniku a koncepčního
zakotvení
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc., (Pedagogická fakulta UK)
15.15–16.00 hod
Dimenze předškolní výchovy v kontextu současné filozofie
doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D. (Pedagogická fakulta OU)
16.00–16.45 hod
Dimenze předškolní výchovy v kontextu současné psychologie
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (Filozofická fakulta UK)
16.45–17.30 hod
Česká mateřská škola v mezinárodním kontextu
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. (Pedagogická fakulta UK)

SLAVNOSTNÍ ČÁST KONFERENCE
18.00–20.00 hod (velký sál)
Společenský večer s rautem

ODBORNÁ ČÁST KONFERENCE (14. 5. 2019)
Hlavní budova PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
9.30–12.30 hod (aula)
Dopolední program – plenární referáty v aule
9.30–10.15 hod
Mateřská škola jako východisko poznání dítěte a příležitost k jeho
osobnostnímu rozvoji
doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. (Pedagogická fakulta UK)
10.15–11.00 hod
Vznik, vývoj a perspektivy mateřské školy na Slovensku
doc. PaedDr. Milena Lipnická, Ph.D. (Pedagogická fakulta UBM Bánská Bystrice)
11.00–11.45 hod
Mateřská škola, její pozitiva a rizika pro rozvoj dítěte
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK)
11.45–12.30 hod
Diskuze v plénu
12.30–14.00 hod
Obědová pauza
14.00–16.00 hod
Odpolední program – jednání v sekcích
Sekce č. 1
Česká mateřská škola v zahraniční komparaci
Sekce č. 2
Současná česká mateřská škola optikou výzkumu
Sekce č. 3
Mateřská škola prizmatem historie
Sekce č. 4
Současné problémy české mateřské školy a perspektiva jejich řešení
16.00–16.30 hod (R 016)
Závěr konference

