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Akce Pedagogické fakulty MU v rámci Týdne pro inkluzi 2018 

22.-28.10.2018 

www.tydenproinkluzi.cz 

 

 

PONDĚLÍ 22.10.2018 

Přednáška „Podpora ohrožených dětí a jejich rodin v době transformace" – KSIP PdF MU (Brno) 

Přednáška představí proces transformace Dětského centra Zlín, dříve dětského domova pro děti do tří 
let ("kojeneckého ústavu") na zařízení specializující se na podporu ohrožených dětí a jejich rodin. 
Posluchači se dozvědí, jak bylo třeba na změně pracovat s rodinami, odborníky a pracovníky 
organizace. Na konkrétních kazuistikách bude představena aktuální forma podpory rodinám v krizi. 

Přednáší: Mgr. Marek Mikláš, ředitel Dětského centra Zlín, p.o. 

Místo a čas: Poříčí 31, uč. 32; od 11-12:50h. 

Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. (KSIP) 

Volně přístupné 

 

 

ÚTERÝ 23.10.2018 

Filmový podvečer „Rebelská střední v Berlíně“ (2017) 

Rebelská střední v Berlíně je škola, kde není žádná ředitelna, a nerozdávají se žádné známky. Učitele si 
platí studenti a oni sami také rozhodují o osnovách i každodenním chodu školy. Dokument se dotýká 
témat, jako je inkluze, alternativní vzdělávání, participační demokracie, šikana a několik dalších témat. 
Režie: Alexander Kleider 

O filmu (včetně traileru): https://www.promitejity.cz/detail-filmu/81-rebelska-stredni-v-berline 

Film bude promítán v původním znění s titulky. 

Místo a čas: Poříčí 9, RUV; od 18h. (film trvá 92min.) 

Kontaktní osoby: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (IVIV PdF MU), Mgr. Jan Šplíchal (sekretariát děkana 
PdF MU) 

Volně přístupné 

  

http://www.tydenproinkluzi.cz/
https://www.promitejity.cz/detail-filmu/81-rebelska-stredni-v-berline
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STŘEDA 24.10.2018 

Beseda na téma „Možnosti uplatnění nevidomých studentů v Česku a v zahraničí“ – KRJaL  a KSIP 
(obě katedry PdF MU, Brno) 

Beseda bude o pracovním a studijním uplatnění nevidomých studentů v ČR a zahraničí. Besedy se 
zúčastní nevidomí studenti, kteří mají zkušenost se studiem v České republice i zahraničí i pracovní 
zkušenosti. V rámci besedy bude dán prostor diskusi a otázkám posluchačů. 

Účastníci besedy: 

Bc. Vojtěch Polášek – student FI, hraje futsal, získal cenu děkana FI za nejlepší bakalářskou práci, 
jeden semestr strávil v Benátkách, pracuje pro IT firmu 

Alibek Tokabayev – student FSS, prochází z Kazachstánu, má zkušenosti se studiem na VŠ i ve své 
zemi 

Místo a čas: Poříčí 7, uč. 5; od 16-17:50h. 

Besedu povedou: Mgr. Anastasia Sokolova, Ph.D. (KRJaL), PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (KSIP) 

Volně přístupné 

 

Přednáška "Review of cultural aspects in work and learning environments. Communication and 
interaction within multicultural contexts" – IVIV PdF MU (Brno) 

In the lecture the students increase their skills to encounter and deal with multicultural issues. They 
enhance their ability to recognize cultural aspects and the challenges of multiculturalism in working 
and learning environments. They also increase their self-awareness of their own cultural sensitivity 
and competence. 

Přednáší: Helena Anttila, JAMK - University of Apllied Sciences, Jyväskylä, Finsko 

Přednáška bude v angličtině s tlumočením. 

Místo a čas: Poříčí 31, uč. 30; od 16-17:50h. 

Kontaktní osoba: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (IVIV) 

Volně přístupné 

 

Přednáška a seminář " Dynamics of social inclusion/exclusion in public space“ – PdF MU a FSS MU 
(Brno) 

Přednáška a seminář probíhají v rámci kurzu Social Inclusion: Perspectives, Practices and Challenges 
within the Visegrad Region (https://inclusion.fss.muni.cz). Lektorka představí základní koncepty 
bezdomovectví a bude o nich se studenty diskutovat v kontextu teritoriálního chování. Podrobněji se 
bude zabývat tématy domova sociálně vyloučených lidí, inkluze ve vyloučených sousedstvích, 
identifikace s místem, prostorové identity. 

Přednáší: Marcjanna Nóżka, Ph.D., Jagiellonian University, Institute of Sociology (Krakow, Poland) 

Přednáška a seminář probíhají v angličtině. 
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Místo a čas: Fakulta sociálních studií, Joštova 10, uč. M011 (podzemí, naproti Krmítku); od 10-13:40h. 

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kissová (IVIV PdF a katedra sociologie FSS) 

Volně přístupné 

 

ČTVRTEK 25.10.2018 

Beseda na téma „Život vozíčkářky s asistenčním psem“ – KSIP (PdF MU, Brno) 

Beseda představí příběh paní Květy, která je po úrazu upoutána na invalidní vozík. Má toho nejlepšího 
parťáka - asistenčního labradora Plaxe. Paní Květa bude mluvit o radostech a strastech člověka, kterého 
ze dne na den překvapila nová situace. Povídat si s ní bude její sousedka, která život na vozíku dobře 
zná z pohledu manželky těžce nemocného muže. Obě dámy doufají, že všechny posluchače přesvědčí, 
že když není člověk sám, dají se těžkosti zvládat i s humorem. Součástí besedy budou ukázky toho, co 
Plax dokáže. Prostor bude dán diskusi a otázkám posluchačů. 

Účastnice besedy: Mgr. Markéta Olbertová (KSIP) a Květa Krčmařová 

Místo a čas: Poříčí 31, uč. 32; od 10-11:50h. 

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Olbertová (KSIP) 

Volně přístupné 

 

PÁTEK 26.10.2018 

Workshop "Výuka ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením" – KRJaL PdF MU (Brno) 

Přednáška o výuce ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením. Workshopu se zúčastní Mgr. 
Martina Baláková, slabozraká absolventka MU, která tři roky studovala ruštinu. Na workshopu budou 
představeny metodické rady a praktické postupy přípravy studijních materiálů pro slabozraké 
studenty. Účastníci se seznámí s počítačovými nástroji, softwary a pomůckami, které umožňují 
slabozrakým studentům pracovat s tištěnými texty a textovými editory. 

Místo a čas: Poříčí 9, Ruské centrum, 5. patro; od 8-9:30h. 

Kontaktní osoba: Mgr. Anastasia Sokolova, Ph.D. (KRJaL) 

Volně přístupné 

 

Přednáška „Radosti a strasti osobní asistence" – IVIV PdF MU a Domov pro mne, z.s. (Brno) 

Přednáška seznámí se zkušenostmi s realitou osobní asistence, pozornost bude věnována vztahu 
mezi asistentem a klientem a možným rizikům, která v tomto vztahu nastávají. Také se však bude 
mluvit o tom, co krásného práce osobního asistenta může přinášet. V rámci přednášky bude prostor 
pro otázky a diskusi. 

Přednáší: Ing. Bc. Jarmila Vokálová, Domov pro mne, z.s. 

Místo a čas: Poříčí 31, uč. 34; od 16-17:30h. 

Kontaktní osoba: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (IVIV) 

Volně přístupné  
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AKCE PRŮBĚŽNÉ A/NEBO DOPLŇUJÍCÍ 

Pedagogická orientace - "Být jiný v české základní škole", Vol 28, No 2 (2018) 

Monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace se věnuje jinakosti v kontextu školního 
vzdělávání. Impulsem k volbě tohoto tématu byla vyhrocená společenská debata o inkluzi, která podle 
oponentů (po)vede ke zhoršení vzdělávání tím, jak se jiné děti zapojí do běžných škol. V této 
perspektivě je zahrnutí jinakosti do běžné školy vykreslováno především jako ohrožení a je redukováno 
na politické téma inkluze žáků s oficiálně uznanými speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). 
Přítomnost jiné jinakosti ve škole z této debaty zcela vypadává, ačkoliv přitom by mohla sloužit jako 
užitečný srovnávací příklad, který by nám vyjevil možné příčiny postojů k odmítané inkluzi žáků se SVP 
i její možné dopady. 

Cílem monotematického čísla je přispět k diskusi o jinakosti ve vzdělávání nabídnutím textů 
využívajících makro-perspektivu a spíše normativní optiku a textů stojících na mikro-perspektivě 
učitelských a zejména žákovských zkušeností s jinakostí. To ukazuje jinakost jako každodenní žitou 
realitu žáků a jako prostor vyjednávání jejich identity v pedagogických vztazích. 

Editoři: Irena Smetáčková, Kateřina Lojdová, David Doubek 
https://journals.muni.cz/pedor 

Místo a čas: vychází v týdnu od 22.-26.10.2018 

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (KPed MU, Brno) 

 

https://journals.muni.cz/pedor

