
Konferenci od letošního ročníku pořádají dvě

pracoviště: KČJ PdF UK a KČJL PdF UP, a to 

s ročním střídáním místa konání mezi Prahou 

a Olomoucí. Letos se proto konference bude

konat na Pedagogické fakultě v Olomouci.

Odborný zájem se od letošního ročníku rozšiřuje

o didaktiku literární výchovy. 

Součástí konference bude doktorandská škola,

seminář pro učitele a plenární přednášky

zvaných hostů, konkrétně prof. Daniely Slančové

z Filozofické fakulty Prešovské univerzity 

v Prešově (SR), prof. Tomáše Janíka z Pedago-

gické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

a doc. Kláry Šeďové z Filozofické fakulty

Masarykovy univerzity v Brně.

Všechny nové informace ke konferenci budou

zveřejňovány také na webové stránce

konference.kcjl.upol.cz.

Milé kolegyně, milí kolegové, v návaznosti 
na pražskou tradici vás i v letošním roce
srdečně zveme na konferenci Aktuální
aspekty v didaktice mateřského jazyka 
a literatury.

Jak název konference napovídá, zajímají nás

aktuální témata v didaktice mateřského

jazyka a literatury. Plenární příspěvek 

v rozsahu maximálně 20 minut, příspěvek 

k jednání v sekcích v rozsahu maximálně

15 minut.

TÉMA A ROZSAH VYSTOUPENÍ:

Nejprve několik novinek:

12. 10. 2021 
9–12 hod. doktorandská škola

14–18 hod. plenární přednášky prof.

Tomáše Janíka a doc. Kláry Šeďové,

jednání v plénu nebo v sekcích

v případě prezenčního konání od 18 hod.

podvečerní raut, procházka Olomoucí

13. 10. 2021

8–12 hod. jednání v plénu nebo v sekcích

12–13 hod. pauza na oběd

13–15,30 hod. plenární přednáška prof.

Daniely Slančové, jednání v plénu nebo 

v sekcích

16–17,30 hod. pracovní dílna pro učitele

18,00 zakončení konference

Předběžný program



Další informace pro přihlášené
účastníky, především program,

údaje k platbě a případné
technické informace ke způsobu
přihlášení do videokonference,

budou následovat v příštím
cirkuláři a budou zveřejněny na
webové stránce konference.

Za organizátory konference:

doc. PhDr. Stanislav 
Štěpáník, Ph.D.

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

Registrovat se bude možno

prostřednictvím on-line

webového formuláře, kam

uvedete potřebné osobní údaje 

a anotaci svého vystoupení. 

Z organizačních důvodů prosíme,

abyste přihlášku na konferenci

vyplnili do 31. července. Jakékoliv

dotazy či komentáře můžete

napsat na e-mail

stanislav.stepanik@upol.cz.

REGISTRACE

kategorie účastníků              prezenční forma       distanční forma

akademici – aktivní účast           1 200,- Kč                     300,- Kč

studenti Ph.D.– aktivní účast     500,- Kč                       100,- Kč

studenti NMgr.– aktivní účast    0,-                                0,-

učitelé z praxe – aktivní účast    100,- Kč                        50,- Kč

pasivní účast                               500,- Kč                        0,- Kč

Z konferenčního poplatku bude mimo jiné hrazeno občerstvení

během konference a při úterním podvečerním setkání, technické

zajištění příspěvků přednesených on-line a publikování všech

příspěvků po úspěšném oponentním řízení.

Konferenční poplatky

Adresa konferenčního
místa 

Pedagogická fakulta
Univerzity Palackého,

Žižkovo náměstí 5, 
779 00 Olomouc

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ
S VÁMI!

Umožní-li nám to pandemická situace, po tak dlouhém čase se

všichni jistě zase rádi sejdeme. Olomouc je k tomu jako

stvořená. Náročná covidová doba nás ale naučila, že je možné se

propojit i na dálku, takže předpokládáme také možnost on-line

spojení. V nejhorším případě bychom se sešli pouze distančně,

ale snad už to v říjnu nebude nutné.


