
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o. ve spolupráci s Univerzitou Śląskim – Katowice a 

Vysokou školou zdravotnickou, o.p.s. v Praze pořádají 3. ročník mezinárodní vědecké konference 

„Sport a zážitková pedagogika  2016“ 

Konference pod záštitou rektora VŠTVS PALESTRA, s.r.o. prof. PhDr. Václava Hoška, DrSc. se uskuteční ve 

čtvrtek 20. 10. 2016 od 9.30 do 17 hodin v prostorách VŠTVS PALESTRA. 

Konference byla podpořena z prostředků programu “Praha hlavní evropské město sportu 2016”. 

Konference je rozdělena do tří základních sekcí: 

• využití prožitku v aktivizačních programech pro konkrétní cílové skupiny se

sportovním a pohybovým zaměřením;

• využití prožitku v preventivních a resocializačních programech se sportovním

a pohybovým zaměřením;

• využití prožitku v programech edukace a podpory ke zdravému životnímu

stylu se sportovním a pohybovým zaměřením.

Účast na konferenci přislíbili přední odborníci v oboru pedagogiky a kinantropologie: prof. PhDr. Václav 

Hošek, prof. PhDr. Alena Vališová, CSc., prof. dr. hab. Wiesława A. Sacher , prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., 

Dr. hab. Beata Pitula, Ph.D. , doc. PhDr. Jan Neuman, CSc., a další. 

Program konference bude průběžně aktualizován podle přihlášených přednášejících na webových 

stránkách www.palestra.cz/zp/ a www.palestra-conference.cz. 

Přihlášky k aktivní účasti, včetně krátké anotace příspěvku, posílejte prosím nejpozději do 30. 6.  2016, 

přihlášky k pasivní účasti do 30. 9. 2016. Bližší informace k přihláškám a pokyny pro autory  příspěvků 

lze zjistit na webových stránkách konference (www.palestra.cz/zp/). 

Příspěvky je nutné odevzdat nejpozději do 30. 9. 2016, po úspěšném 

recenzním řízení budou publikovány v kolektivní monografii. 

Odbornými garanty konference jsou: doc. PhDr. Markéta Švamberk 

Šauerová, Ph.D., doc. PhDr. Jan Neuman, CSc., Dr. hab. Beata Pitula, 

Ph.D. 

Ve dnech 18. a 19. 10. proběhnou v rámci doprovodných aktivit 

workshopy pro odborníky i širokou veřejnost. 

Přihlášky a případné dotazy zasílejte, prosím, na adresu doc. Markéty 

Švamberk Šauerové – svamberk.sauerova@palestra.cz. 

V průběhu konference je zajištěno pohoštění a polední raut. 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci a příjemnou tvůrčí atmosféru. 
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