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Zahájení konference

Souralová, E.

Moderuje O. Muller

Úvodní přednáška

Michalík, J.  Speciální pedagogika
v současnosti – směry, tendence
možnosti a úskalí
Popova, T. A. Methods
logoАrt-therapy and
logoАrt-prevention work with
adolescents in the context of
inclusion

(v ruském jazyce s překladem)

10:00-10:15

Garanti M. Valenta, O. Müller, M.
D. Polínek

Garanti J. Langer, D. Finková Garanti K. Vitásková, J. Kantor

Garcia-Martinéz, I., El Homrani,
M., Ubago Jiménez, J. L.
Intellectual disability. Design of
an intervention project to
promote self-determination

Těthalová, L.
Postavení jedinců se specifickými
vzdělávacími potřebami v
intaktní vrstevnické skupině z
pozice pedagogických pracovníků

Petrová, N.
Subjektivní zdraví a životní
spokojenost u osob s tělesným
postižením

Bernoldová, J.; Adamčíková, Z.;
Strnadová, I. 
Faktory ovlivňující úsilí žen s
mentálním postižením být
zodpovědným a úspěšným
rodičem

Remešová, Z. Vliv výtvarné
výchovy na sociální status
integrovaného žáka se zrakovým
postižením

Tabachová, J.
Péče o novorozence s poruchou
sání z pohledu logopeda

Štěpán, A. 
Zaměstnanci sociálních služeb
jako součást dramaterapeutické
intervence

Kmentová, S. 
Spolupráce odborníků v rané
intervenci z pohledu poradce
rané péče

Schwarzová, L.
Analýza lexikálně - sémantické
roviny u žáků s&nbsp;mentálním
postižením

Palová, K.
Program Druhý krok jako nástroj
postojové výchovy

Zvědělíková, J. 
Psychomotorická úroveň dětí se
sluchovým postižením

Šteffková, K.
Potenciál výuky hry na hudební
nástroj u žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami

Holinka, M.
Motivační faktory u vybrané
skupiny sebeobhájců

Hrubešová, I.
Fenomén mentální jinakosti v
českém hraném filmu filmu:
Analýza filmu Fany  (1995)

Hrbáčová, L.
Osoby s poruchou sexuální
identifikace ve společnosti

Mužná, V.
Obraz člověka s postižením ve
vybraných dílech španělské
literatury

Melounová, Z.
Specifika elektronické
komunikace pedagogických
pracovníků s rodinnými
příslušníky dětí s narušenou
komunikační schopností

Štěpničková, N.
Neverbální komunikace u osob s
vícečetným postižením

V. Konference mladých věděckých pracovníků

9:00-10:00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Přestávka

10:15-11:45 xxx xxx xxx xxx xxx



11:45-12:00

Garanti M. Valenta, O. Müller, M.
D. Polínek

Adamčíková, Z.; Bernoldová, J.;
Strnadová, I.
Formální podpora rodičů s
mentálním postižením: Analýza
znalostí, zkušeností a postojů
sociálních pracovníků
podporujících rodiče s mentálním
postižením v rámci terénní práce
Strašáková, V.
Role třídního učitele a
výchovného poradce v kontextu
ukončování povinné školní
docházky u žáků základních škol
speciálních
Dokoupilová, I.
Spolupráce dětských zařízení a
pěstounských rodin v péči o dítě
raného věku
Čačková, N.
Vplyvy dramaterapeutických
prostriedkov na osobnosti
klientov závislých na alkohole a
pervitíne
Houšková, T.
Jak může být příroda
terapeutická: Wilderness therapy
a její potenciál ve speciální
pedagogice

13:00

Přestávka

12:00-13:00 xxx xxx xxx

Ukončení konference                  doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.      (ředitelka ÚSS PdF UP v Olomouci)
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