
PROGRAM KONFERENCE

Středa 11.11.2015 

Možný příjezd účastníků ze vzdálenějších  míst, ubytování, volný večer.

Čtvrtek 12.11.2015
Jednání v Konferenčním sálu MŠMT České republiky C 081 - Karmelitská č. 7, Praha - Malá Strana
(dojezd tramvají č. 22,12,20 od  metra trasy „A“ Malostranská, dojezd tramvají č. 22 od  metra trasy
"B"  Národní třída)

8:15 – 9:30
Registrace účastníků v předsálí  C 081 na MŠMT, úhrada konferenčního poplatku,  obdržení
tištěných anotací konference  a dalších materiálů.

9:30- 9:45 (Konferenční sál ministerstva  C 081)
Zahájení
doc. MgA. Jana Palkovská, vedoucí Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty  UK v Praze

9:45 – 11:00 
Aktuální potřeby hudebního vzdělávání ve všeobecných školách 
a)  Prof. Gerhard Sammer –Prezident EAS (The European Association for Music in Schools)
b)  PaedDr. Jan Prchal, předseda Společnosti pro hudební výchovu ČR
c)  doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (Česká republika)
d)  Prof. MgA. Irena Medňanská, PhD. (Slovenská republika)
e)  Dr. Jarosław Chaciński – (Polská republika)
f)  Prof. Noémi  Maczelka, DLA (Maďarsko)

11:00- 11:15
Přestávka na občerstvení v místnosti Čajovny (vedle Konferenčního sálu).

11:15 – 12:30   
Moderuje:  doc. PaedDr. Miloš Kodejška,  CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,
Katedra hudební výchovy, CZ)
1. téma: Celospolečenské změny v hudebním vzdělávání, výchově a kultuře u školních dětí
Od  11:15  do  11:45  se  uskuteční  šest  vybraných  prezentací  v prostoru  konferenční  místnosti  a
v přilehlých  prostorách,  které  budou  nejprve  všechny  představeny  moderátorem  v konferenční
místnosti). Od 11:45 do 12:30 budou předneseny tři vybrané referáty k 1. tématu.



12:30 - 13:00  
Moderuje:  doc. PaedDr.  Marie  Slavíková,  CSc. (Západočeská  univerzita  v  Plzni,  Pedagogická
fakulta, ČR)
2. téma: Pěvecká činnost ve škole 
Budou předneseny dva vybrané referáty. 

OBĚD 13:15- 14:00  
- v jídelně pro zaměstnance MŠMT ČR (přímo v budově, výběr ze tří jídel s polévkou v ceně kolem
80,- CZK, hradí si účastníci sami)

14:15 - 15:00
Workshop  PaedDr.  Aleny  Tiché,  Ph.D.  s účastníky  v konferenčním  sálu  C  081  s  názvem
„Hlasové a pěvecké aktivity“.

15:15- 15:30
Přestávka na občerstvení v místnosti Čajovny (vedle Konferenčního sálu 083).

15:30 – 16:00  
Moderuje:  PaedDr.  Eva Králová, Ph.D.  (Trenčínská univerzita v Trenčíně, Fakulta zdravotnictva
SR)
Prezentace  hudebně  pedagogických  projektů  (v prostoru  konferenční  místnosti  a  v přilehlých
prostorách  se  uskuteční  šest  vybraných  prezentací,  které  moderátorka  nejprve  všechny  představí
v konferenční místnosti.

16:15  - 17:00  
Moderuje: prof. MgA. Irena Medňanská, PhD. (Prešovská univerzita v Prešově, FF, SR)
3. téma: Instrumentální činnost ve škole
Budou předneseny tři vybrané referáty. Poté bude jednání prvního dne konference ukončeno v budově
ministerstva. Další program se uskuteční v nedaleké (200 m) barokní budově Konzervatoře Jana Deyla
a  střední školy pro zrakově postižené (Maltézské nám. 14, Praha 1- Malá Strana).

17:00 -18:00 
Přestávka

18:00 – 19:00  
Moderuje: doc. MgA Jana Palkovská  (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, vedoucí
katedry hudební výchovy, ČR)

Koncert studentů Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze, ČR v barokním
sále Konzervatoře J. Deyla. Po koncertu bude následovat neformální zábava v Galerii konzervatoře.
Organizátoři  zvou na večírek spojený s občerstvením a ochutnávkou vín  (pro účastníky zdarma).
Délka trvání přibližně do 20.30 hod.



Pátek, 13.11.2015
Jednání v  Konferenčním sálu MŠMT České republiky C 081 - Karmelitská č. 7,  Praha - Malá Strana

9:15 – 9:45 
Moderuje: Mgr. Barbora Šobáňová, doktorandka z Pedagogické fakulty UK v Praze
4. téma: Hudba a pohyb ve škole
Budou předneseny dva vybrané referáty.

10:00-10:30
Přestávka na občerstvení v místnosti Čajovny (vedle Konferenčního sálu)

10:30 – 12:30  
Moderuje: prof. Belo Felix, PhD. (Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici, PedF) 
5. téma: Poslech hudby ve škole v integraci s dalšími hudebními činnostmi    

Od  10:30  do  11.00  budou  předneseny dva  vybrané  referáty  k  5.  tématu.   Následovat  bude  šest
vybraných  prezentací  v prostoru  konferenční  místnosti  a  v přilehlých  prostorách,  které  moderátor
představí  bezprostředně  po  přednesení  referátů  (do  11:45).  Závěrem  tohoto  bloku  se  uskuteční
workshop prof. Belo Felixe, PhD.

Workshop prof. Belo Felixe, PhD. s názvem „Tvořivé činnosti  podmíněné poslechem hudby ve
škole“ (od 11:45.).

12:30 – 13:15
Závěr konference 

OBĚD 13:15 – 14:00 
v jídelně MŠMT (v budově výběr ze čtyř kvalitních jídel s polévkou v ceně kolem 80 CZK, hradí
si účastníci sami).

Zvláštní poděkování náleží řediteli Fakultní základní umělecké školy v Praze Barrandov panu
Bc.  Josefu  Vondráčkovi  za  pomoc  při  počítačovém  zpracování  a  zveřejnění  informací  o
doktorandské konferenci 2015. Poděkování náleží Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
které podporuje naše odborné semináře a konference od roku 2005.

Rovněž děkujeme Grantové agentuře UK v Praze za podporu této konference (řešitelé:  Mgr.
Milena Kmentová)   a   European Association for Music in Schools.


