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   ____________________________________________________________________ 
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 Hlavní referáty/ Keynote speeches 

Virtual co-teaching and future teachers 
Virtuální co-teaching a budoucí učitelé  
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA; doc. PhDr. Martin Kursch, Ph.D.; prof. PhDr. Jaroslav 
Veteška, Ph.D. 
 
Slovak teachers and their teaching needs 
Slovenské učiteľstvo a jeho učebné potreby  
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.; prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. 
 
Will someone or something replace the teacher in a digital and post-digital world? 
Nahradí někdo nebo něco učitele v digitálním a postdigitálním světě? 
Dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ 
 
Adult education system in ukraine: retrospective review, current state, tasks for 
the future 
Systém vzdělávání dospělých na Ukrajině: retrospektivní přehled, současný stav, úkoly 
do budoucna 
Prof. Dr. Larysa Lukianova  
 
Training of novice teachers – „Lehrwerkstatt" project 
Vzdělávání začínajících učitelů – projekt "Lehrwerkstatt" 
Dr. Christiane Wienand; Lia Oberhauser; Margherita Maulella  
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Professional success as a "modern designation" of life success 
Profesní úspěch jako „moderní označení“ životního úspěchu 
Tomasz Łączek Ph. D 
 
School climate in the context of wellbeing 
Školní klima v kontextu wellbeingu 
Mgr. Danuše Dvořáková 
 
Burn (out)syndrome 
Syndróm (vy)horenia 
Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.; doc. PaedDr. Marianna Müller de Morais, PhD. 
 
E-education as support for Slovaks living abroad in the field of teaching the Slovak 
language 
E-vzdelávanie ako podpora Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti výučby slovenského 
jazyka 
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. 
 
The quality of the educational process in Slovak educational centers in Great 
Britain and possibilities for its improvement 
Kvalita procesu vzdelávania v slovenských vzdelávacích centrách vo Veľkej Británii a 
možnosti jej zlepšovania 
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. 
 
Training of future teachers on classroom management in a virtual learning 
environment 
Trénink managementu třídy ve virtuálním prostředí pro začínající učitele 
doc. Ing. David Vaněček, Ph.D.; Murat Sumer 
 
Electronic education and digitalisation in further professional mandatory 
education in selected types of organisation 
Elektronické vzdelávanie a digitalizácia v ďalšom profesijnom normatívnom vzdelávaní vo 
vybraných typoch organizácií 
doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. 
 
Health literacy and adult health education in Ukraine 
Zdravotná gramotnosť a edukácia k zdraviu dospelých v Ukrajine 
prof. Olena Voliarska 
 
Digital literacy of marginalised groups of adults: a tool for social and digital 
inclusion 
Digitální gramotnost marginalizovaných skupin dospělých: nástroj sociálního a digitálního 

začleňování 

PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž, MBA 
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Impact of Quality Management Systems on the satisfaction of secondary school 
students  
Vliv systémů řízení kvality na spokojenost žáků středních škol 
PhDr. Mgr. Roman Liška, Ph.D., MBA 
 
Analysis of the Application and Meaning of Critical Thinking Strategies from the 
Teachers’ Point of View 
Analýza aplikovania a významu stratégií kritického myslenia z pohľadu učiteľov 
doc. PaedDr. Nina Bodoríková, PhD. 
 
Current trends in further education of the attorneys  
Současné trendy v dalším vzdělávání advokátů 
Mgr. Jan Maginec 
 
Vocational Subject Teachers In-Service Training in the Context of the 
Requirements of Green and Digital Transformation of Economy 
Vzdelávanie učiteľov odborných predmetov v kontexte požiadaviek zelenej a digitálnej 
transformácie hospodárstva 
doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD., MBA; doc. JUDr., PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD. et 
Ph.D.; doc. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M 
 
Model of further education of teachers in the field of personal-social development 
Model dalšího vzdělávání učitelů v oblasti osobnostně-sociálního rozvoje 
PaedDr. Adriana Pavlikovská 
 
Incorporating Safety and Risk Issues into Education 
Začleňování problematiky bezpečnosti a rizik do vzdělávání 
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 
 
Innovations in the educational process in the context of contemporary society 
Inovácie vo výchovno-vzdelávacom procese v kontexte súčasnej spoločnosti 
prof. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD., MBA 
 
Key competences of academic staff reflecting the current Strategic Plan for Higher 
Education 
Klíčové kompetence akademických pracovníků reflektující Strategický záměr pro oblast 
vysokých škol 
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.; Mgr. David Kryštof, Ph.D. 
 
Educational aspects of online teaching of university students of the Faculty of 
Education 
Edukační aspekty online výuky vysokoškolských studentů pedagogické fakulty 
Mgr. Milan Chmura, Ph.D. 
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Changes in population development in the Czech Republic and their impact on the 
education of students at the University of Defense 
Změny vývoje populace v České republice a jejich dopad na vzdělávání studentů Univerzity 
obrany 
Ing. Libor Jílek; Ing. Monika Davidová, Ph.D.; PhDr. Ľubomír Kubínyi, Ph.D. 

Opportunities of education of seniors in houses of seniors 
Možnosti vzdělávání v domovech seniorů 
PhDr. Jiří Vronský 
 
ADHD issues in adulthood in the context of professional life 
Problematika ADHD v dospelom veku v kontexte profesijného života 
doc. PhDr. Petra Jedličková, PhD. 
 
Health and education to health 
Zdravie a edukácia k zdraviu 
doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. 
 
Lifelong professional development of educators in children's homes. Necessity, 
commitment, obligation. 
Celoživotní vzdělávání vychovatelů v dětských domovech. Potřeba, závazek, povinnost. 
PhDr. Alois Daněk, Ph.D. 
 
Curriculum trends in the education of penitentiary workers 
Kurikulárne trendy vo vzdelávaní penitenciárnych pracovníkov 
doc. PhDr. Dominika Temiaková, PhD. 
 
Analysis of the educational needs of seniors 
Analýza vzdelávacích potrieb seniorov 
PhDr. Andrea Kováčová 
 
Feeling of safety from the perspective of seniors in the Ústí region  
Pocit bezpečí z pohledu seniorů v Ústeckém kraji 
PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. 
 
Social disadvantage in education from the teachers' pespective 
Sociální znevýhodnění ve vzdělávání z pohledu učitelů 
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 
 
School drop out prevention in Ústi region 
Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání v Ústeckém kraji 
Mgr. Kristýna Volfová 
 
Professional characteristics of employees of Body for social and legal protection of 
children 
Profesní charakteristiky pracovníků sociálně právní ochrany dětí 
PaedDr. Ing. Jan Tirpák 
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Motivating students to learn using active learning methods 
Motivácia žiakov k učeniu pomocou aktivizujúcich vyučovacích metód 
Mgr. Lucia Baránková; doc. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M 
 
An empathic environment and openness of the teacher on the way to inclusion 
Empatické prostredie a otvorenosť učiteľa na ceste k inklúzii 
PaedDr. Jana Balážová, PhD.; Mgr. Miroslava Tagar 
 
Education of pre-service biology teachers in scientific skills: a pilot study 
Vzdělávání budoucích učitelů biologie v oblasti vědeckých dovedností: pilotní studie 
Mgr. Adam Nejedlý; PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. 
 
From education for performance to the meaning of education: a challenge for 
contemporary education 
Od vzdelávania pre výkon k zmyslu vzdelávania: výzva pre súčasnú edukáciu 
doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.; doc. PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD. 
 
Intergenerational learning and its application in the Czech educational 
environment  
Mezigenerační učení a jeho uplatnění v prostředí českého školství 
Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D. 
 
Adult education in the context of enviromental justice and enviromental 
(in)equality 
Edukácia dospelých v kontexte enviromentálnej spravodlivosti a enviromentálnej 
(ne)rovnosti 
prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. MBA 
 
Reverse transfer of knowledge. Young adults in the new, digital reality of social 
life 
Obrácený přenos znalostí. Mladí dospělí v nové, digitální realitě společenského života   
PhD. Anna Marianowska, PhD. Zuzanna Wojciechowska 
 
IT needs of seniors at the University of the third age 
IT potřeby seniorů na Univerzitě třetího věku 
Mgr. Bc. Kateřina Pevná 
 
University support system for students with specific needs in Slovakia and in The 
Czech Republic 
Systém podpory študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách na Slovensku a v 
Českej republike 
PaedDr. Barbora Sender, PhD., PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD., Bc. Kateřina 
Benýrová 
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Reflection on the activities of the secondary school principal in connection with 
the creation of the middle support article  
Reflexe činností ředitele střední školy v souvislosti se vznikem středního článku podpory 
RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA 
 
Interdisciplinary approach to well-being and its application in educational 
management  
Interdisciplinární přístup k wellbeingu a jeho aplikace v managementu vzdělávání 
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA 
 
The development of digital competences of teachers in the context of strategic 
changes 
Rozvoj digitálních kompetencí učitelů v kontextu strategických změn 
PhDr. Mgr. Vlastimil Hubert, MBA 
 


