
 

 
AEDUCA 2016 „RE/START VZDĚLÁVÁNÍ“ 

12. ročník konference o vzdělávání dospělých 
8. – 9. září 2016 

PROGRAM  
8. 9. 2016 čtvrtek 
 
8.00 – 9.00  

 
REGISTRACE 
ATRIUM  

 
9.15  

 
Zahájení konference AEDUCA a zahájení Týdne vzdělávání 
dospělých 
 

 
 
 
 
9.30 – 12.30 

 
Nové příležitosti pro instituce ve vzdělávání dospělých  
Sekce vedená partnerem konference AIVD ČR se zaměří na 
nové a inovativní možnosti vzdělávacích institucí jak uspět  
a udržet se na vzdělávacím trhu. Diskutovány budou 
zkušenosti s novými projektovými výzvami, nové vzdělávací 
trendy či aktuální vzdělávací technologie, které pomáhají 
uspokojit nejnáročnější zájemce o vzdělávání.  
 
Pozváni mj. jsou: Mgr. Jana Brabcová (prezidentka AIVD ČR / 
Grafia), Mgr. Tomáš Langer (viceprezident AIVD ČR / EPALE), 
zástupci komerčních vzdělávacích institucí i veřejné správy 
(MŠMT ČR, MPSV ČR, FDV, ÚP). 
 

 
13.00 – 15.00 

 
Setkání manažerů vzdělávacích institucí 
vedené prezidentkou AIVD ČR Janou Brabcovou. Více 
informací v programu na www.aeduca.cz.  
 

 
15.30 – 17.00 

 
Komentovaná prohlídka Uměleckého centra UP  
a procházka historickým centrem Olomouce 
 

 
 
18.00 –  

 
Neformální posezení se křtem knihy Moderní lektor 
Tomáše Langera  
 
Restaurace Konvikt (http://konviktrestaurant.cz/). Drobné 
občerstvení a víno zajištěno  



 

9. 9. 2016 pátek 
 
9.00 – 9.30 

 
REGISTRACE 
ATRIUM  

 
 
 
 
 
 
 
 
9.30 – 15.00 

 
Re/Start vzdělávání –  absolventská problematika 
Konference se bude věnovat problematice absolventů a jejich 
návratu ke vzdělávání. Tematicky se zaměří např. na nabídku 
vzdělávacích institucí pro vlastní absolventy, ale i absolventy 
v obecném smyslu, tedy na účastníky zažívající vzdělávací či 
profesní restart iniciovaný určitou životní (profesní) změnou  
a tedy i potřebou vzdělávání. Dalším dílčím tématem je restart 
vzdělávání (vzdělávací instituce, studijních programů a oborů) 
prostřednictvím zapojení absolventů. Důraz bude kladen 
zejména na zkušenosti a know-how v oblasti absolventské 
politiky a alumni programů na VŠ.  
Pozváni mj. jsou:  
Eva Blažková – specialistka komunikace, eventmanager 
(absolventi) oddělení komunikace Univerzity Palackého 
v Olomouci. 
 Jitka Janečková Moťková – ředitelka Krajské hospodářské 
komory Olomouckého kraje a vedoucí Studentského kariérního 
a poradenského centra Univerzity Palackého v Olomouci  
– „Teorie versus praxe? Aneb jak plynule přejít z teorie do 
praxe“. 
 Markéta Pešťáková – kariérní a sociální poradkyně, koučka, 
mediátorka, lektorka, Kariérní centrum a sociální poradna, 
Poradenské centrum Univerzity Hradec Králové – „Dlouhodobá 
podpora absolventů – přínos pro alma mater, její studenty  
i absolventy“. 
 Richard Vít – HR Manager Czech Republic, Slovakia and Poland, Metso Czech Republic, s.r.o. – „Proč stojí za to být 
personalistou (…a proč se bez nás firmy stále neobejdou)“. 
 Vojtěch Kořen – Senior Consultant, TREXIMA, spol. s r.o.  
– „Odměňování vysokoškoláků, sny, přání a realita“. 
 Soňa Vávrová – docentka na Katedře sociální práce, Fakulta 
sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě  
– „Absolventská síť jako cesta k propojování vědy, výzkumu  
a vzdělávání s aplikační sférou aneb proč je dobré pravidelně 
aktualizovat sociální kapitál“. 
 Jan Kalenda – ředitel Centra výzkumu Fakulty humanitních 
studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – „Absolventův průvodce 
po českém kapitalismu“. 
 



 

Pavel Bořil – dlouholetý ředitel oddělení řízení lidských zdrojů 
Citibank Europe, nyní na volné noze – „Budujeme beztřídní 
společnost – Příklad radikální změny řízení vzděláváni  
a rozvoje v globální korporaci“. 
 Braňo Frk – expert v oblasti vzdělávání dospělých, University 
of Presov, Õppus – „Learning Desing, aneb jak na inovace ve 
vzdělaváni“. 
 

15.00 Zakončení konference AEDUCA 
 
Navazuje program v rámci Absolventského setkání UP vč. kulturního 
programu. 


