
Technické, humanitní a společenské vědy: 

Je možné vést v pedagogickém procesu dialog?  

České vysoké učení technické v Praze 
Masarykův ústav vyšších studií 

 

Vědecká konference směřuje k nalézání dialogu mezi technickými, humanitními a společenskými 

vědami ve vysokoškolském pedagogickém procesu. Při koncipování obsahového zaměření  

vycházíme z  dlouhodobé mezinárodní spolupráce (zejména se Slovenskem, Polskem, Rakouskem, Švýcarskem).  

Vystoupení referujících a diskuse účastníků budou  orientovány na následující klíčové okruhy:  

 analýza teoretických východisek a možností propojení technických, humanitních a společenských věd (filozofické, 
psychologické, sociologické a pedagogické kontexty); 

 zhodnocení vybraných vědecko-výzkumných šetření u nás i v zahraničí;  

 prezentace zkušeností z výuky humanitních a společenských předmětů na školách technického směru; 

 aplikace inovačních přístupů a rozvoj kurikula v oblasti výuky humanitních a společenských disciplín na technických 
vysokých školách;  

 komparace modelů učitelského pregraduálního a kontinuálního vzdělávání techniků-inženýrů. 

PROGRAM KONFERENCE 

Odborní garanti:  

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. 
prof. Dr. hab. Boguslaw Sliwerski 
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc. 
Ing. Bc. Pavel Andres Ph.D., ING-PAED  IGIP  

Datum konání:    26. února 2013  

Místo konání:     Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6,  

       zasedací místnost, I. nadzemí 

       



PROGRAM KONFERENCE 
 

Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém 
procesu dialog? 

 
26. února 2013 

Praha 

 

8:00  - 9:00 hod. Prezence účastníků (místnost č. 120) 

9:00 – 9:15 hod.          Zahájení konference a úvodní slovo: Ing. Pavel Andres, PhD., ING-PAED IGIP,  
            prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.  

 

 

Plenární zasedání a hlavní referáty – místnost č. 120 

9:15 – 11:45 hod. 

• Analýza teoretických východisek a možností propojení technických, humanitních         
a společenských věd (filozofické, psychologické, sociologické a pedagogické kontexty). 

 
 
 
9:15 – 9:30 hod.  Personalno-existencialna pedagogika dialogu 

prof. Dr. hab. Boguslaw Sliwerski  
 
9:30 – 9:45 hod. Dialog začíná v mysli 

ThMgr. Klapetek, Milan 
 
9:45 – 10:00 hod.  Ztížená možnost mezioborového dialogu ve fragmentarizovaném světě 

doc. PhDr. Šubrt Jiří, CSc. 
 
10:00 – 10:15 hod.  Přístupy k vybraným problémům pojetí  přírodních, humanitních a spole-

čenských věd 
Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 

 
10:15 - 10:30 hod. Diskuse 
 
 
10:30 – 10:45 hod.  Andragogický a filozofický rozměr dialogu mezi technickými a humanitními 

vědami 
Doc. PhDr. Mgr. Balvín, Jaroslav, CSc. 

 
10:45 – 11:00 hod.  Humanitní vědy z pohledu techniků 

doc. PhDr. Šafránková, Jana Marie, CSc. 



 
11:00 – 11:15 hod.  Využití výzkumných metod společenských věd pro rozvoj a zkvalitnění 

technického vzdělávání-na úrovni středoškolské i vysokoškolské  
prof. PhDr. Zdeněk Kolář, CSc. 

 
11:15 – 11:30 hod.  Inženýrská pedagogika a IGIP 

doc. Ing. Měřička Jiří, CSc. 
 
11:30 – 11:45 hod.  Diskuse 
 
11:45 – 12:30 hod.  Občerstvení  
 
 
 

 
Odpolední jednání v sekcích 

 
1. sekce – místnost č. M105 

 
12:30 – 16:15 hod. 
 

• Zhodnocení vybraných vědecko-výzkumných šetření u nás i v zahraničí. 
• Prezentace zkušeností z výuky humanitních a společenských předmětů na školách 

technického směru. 

 

 
 
 
12:30 – 12:45 hod.  Je opodstatnené vyučovať techniku na základnej škole? 

prof., Ing. KOZÍK Tomáš, DrSc. 
 
 
12:45 – 13:00 hod.  Realizované vzdelávacie a vedecko-výskumné projekty v oblasti inžinierskej 

pedagogiky na Slovensku 
doc. Ing. Hrmo, Roman, PhD., ING-PAED IGIP 

 
 
13:00 – 13:15 hod.  Informační technologie ve výuce humanitních a společenských předmětů 

v terciární přípravě IT odborníků 
PhDr. Ivana Šimonová, PhD.; prof. PhDr. Martin Bílek, PhD. 

 
 
13:15 – 13:30 hod.  Školský management pohledem výzkumného šetření 

doc. Ing. Vomáčková Helena, CSc. 
 
 
13:30 – 13:40 hod. Jak souvisí management na stavební fakultě s teorií kultury na fakultě 

filosofické? 
PhDr. Dana Linkeschová, CSc. 



13:40 – 13:50 hod.  Projekt „Způsoby komunikace ve výuce a jejich psychodidaktické aspekty“        
a jeho dílčí výsledky zaměřené na spolupráci studentů technické výchovy         
a psychologie  
PhDr. PaedDr. Kosíková Věra, PhD.; PhDr. Holeček, Václav, Ph.D.; Mgr. 
Krotký Jan 

 
13:50 – 14:00  Studenti managementu a intrapodnikatelský přístup  

Ing. Monika Barton, MBA 
 
 
14:00 – 14:30   Diskuse a občerstvení 
 
 
14:30 – 14:45 hod.  Využívanie didaktickej techniky na hodinách odborných predmetov  

Ing. Kučerka Daniel, PhD., ING-PAED IGIP 
 
14:45 – 15:00 hod.  Prírodovedný základ v štúdiu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  

doc. PaedDr. Lukáčová Danka, PhD. 
 
15:00 – 15:15 hod.  Proč se na technické škole memoruje, když o to nikdo nestojí? 

Mgr. Pabian Petr,ThD. 
 
15:15 – 15:30 hod.  Vnímání studenty učitelství odborných předmětů pedagogické kategorie cíle 

výchovy a vzdělávání 
doc. PhDr. Semrád Jiří, CSc. 
 

15:30 – 15:40 hod.  Hodnocení výsledků odborné tvůrčí činnosti mládeže jako dialog mezi obory 
technických, přírodovědných a humanitních a společenskovědních disciplín 
PaedDr. Milan Škrabal 

 
15:40 – 15:50 hod.  Je rozdíl ve vzdělávání a připravenosti učitelů využívat ve výuce nové 

technologie v kontextu humanitní versus technické vědy? 
Ing. Vaněček, David, Ph.D., ING-PAED IGIP 

 
15:50 – 16:00 hod.  Elektronizace ve vzdělávání - fenomén současné doby  

Ing. Pavel Andres, PhD., ING-PAED IGIP, prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.  
 
 
16:00 – 16:15 hod.  Diskuse a občerstvení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. sekce – místnost č. 120 
 
12:30 – 16:15 hod.  
 

• Aplikace inovačních přístupů a rozvoj kurikula v oblasti výuky humanitních a společenských 
disciplín na technických vysokých školách.  

• Komparace modelů učitelského pregraduálního a kontinuálního vzdělávání techniků-
inženýrů. 

 
 
12:30 – 12:45 hod.  Výuka psychologie pro studenty s technickým vzděláním  

doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc.; Ing. Pavel Andres, PhD., ING-PAED IGIP 
 
12:45 – 13:00 hod.  Sociální dovednosti a jejich místo v profesní kompetenci učitelů technických 

předmětů 
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 

 
13:00 – 13:15 hod.  Innovative Form of Teaching - "the Educational Company" 

doc. Dr. Ing. Manlig, František 
 
13:15 – 13:30 hod.  Kľúčové kompetencie vysokoškolského učiteľa v humanitných, spoločenských 

a technických vedách  
PaedDr. Jolana Manniová, CSc. 

 
13:30 – 13:45 hod. Význam nadodborových kompetencií v kurikule vysokej školy  

doc. PhDr. Matulčíková, Mária, CSc. 
 
13:45 – 14:00 hod.  Aplikace kompetenčního přístupu v terciárním vzdělávání 

PhDr. Tureckiová, Michaela, CSc. 
 
 
14:00 – 14:30   Diskuse a občerstvení 
 
 
14:30 – 14:45 hod.  Vyučování humanitních a společenskovědních předmětů v kontextu specifik 

studentů přírodovědných a technických oborů 
PhDr. Hrubišková Helena, PhD. 

 
14:45 – 15:00 hod.  Sociální komunikace v sociálním softwaru a výukových platformách 

Mgr. Lenka Hrušková, PhD. 
 
15:00 – 15:15 hod.  Programy dalšího vzdělávání pracovníků technických oborů a jejich ověření v 

praxi vybraných technických škol Jihočeského kraje 
Mgr. Procházka, Miroslav, PhD.  

 
15:15 – 15:30 hod.  Interdisciplinární povaha mediální výchovy 

PaedDr. Heger Vladimír 
 

15:30 – 15:40 hod.  Koncepce vzdělávání studentů oboru Učitelství odborných předmětů 
Mgr. Žlábková Iva, Phd. 



 
15:40 – 15:50 hod.  Programy osobnostní kultivace jako prostředek zvyšování kompetencí 

studentů technických oborů k řešení náročných profesních situací 
PhDr. Smolík, Arnošt, PhD.; Mgr. Zdeněk Svoboda, PhD. 

   
15:50 – 16:00 hod.  Využití technických prostředků a moderních technologií v rozvíjení čtenářství a 

čtenářské gramotnosti dítěte 
Mgr. Šauerová, Markéta, PhD. 

 
 
16:00 – 16:15 hod.  Diskuse a občerstvení 
 
 

 

16:30 – 17:00 hod.   Závěrečná diskuse a slavnostní ukončení konference  

(přesun do místnosti č. 120) 
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