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UČITELÉ PŘEDNÁŠELÍ BUDOUCÍM UČITELŮM  
ANEB MEZINÁRODNÍ DEN UČITELŮ NA PF 
 
Dne 5. 10. 2018 se na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem  uskutečnil již třetí ročník oslavy Mezinárodního dne učitelů. 
Akce se konala na počest stejně pojmenovaného celosvětového dne. 
Navštívili ji téměř tři stovky hostů,  převážně studentů fakulty. 
 
Letošní ročník oslavy Mezinárodního dne učitelů byl určen hlavně studentům 
nastupujícím do prvních ročníků, kteří tvořili naprostou většinu publika. Podívat se 
přišli i studenti z Gymnázia a Střední odborné školy dr. V. Šmejkala v Ústí nad 
Labem, kteří uvažují o budoucím studiu na UJEP. 
 
Zájem byl především o blok půlhodinových přednášek jak vyučujících, tak  
i odborníků z různých organizací. „Přednášky obsahovaly informace, které se jistě 
budou hodit všem studentům prvních ročníků,“ uvedla Markéta Flenerová, 
studentka 2. ročníku aprobace anglický jazyk – tělesná výchova a sport. 
 
S úvodní přednáškou na téma „Jak přežít vejšku“ vystoupili pracovník pro vztah 
s veřejností PF UJEP Alec Mindák a Mgr. David Bauer z katedry pedagogiky. 
„Přednáška se zaměřila na informování studentů prvních ročníků o chodu fakulty. 
Její poutavý obsah měl tu správnou odezvu v publiku, což více než oceňuji. Přeji 
si, aby elán a nadšení neopustily naše studenty ani v budoucnosti,“ řekl jeden 
z účastníků Ing. Mgr. Martin Černý, MSc. 
 
Na akci se prezentovalo také několik dalších institucí jako např. ICUK (Inovační 
centrum Ústeckého kraje), Edhance (inovace ve vzdělávání), Spirála (krizové 
centrum) a Junior Achievement (motivační společnost pro mladé). 
 
Kontakt: Alec Mindák, pracovník pro vztah s veřejností PF UJEP, 
alec.mindak@ujep.cz, 736 168 679 
 
Odkaz na fotografie k volnému využití: FB PF UJEP 
 
https://www.facebook.com/PF.UJEP/photos/pcb.10156805825213179/101568
05822753179/?type=3&theater 
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