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• Anglický jazyk - uznána SZZ - 25. 9. 2007

• Orální koncepce komunikace u sluchově postižených - doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 

(PdF UP v Olomouci) - splněno 29. 7. 2008

• Vizuálně pohybové komunikační systémy u sluchově postižených - doc. PhDr. Eva Souralová, 

Ph.D. (PdF UP v Olomouci) - splněno 26. 8. 2008

• Kresba – vývojové hledisko – PaedDr. et Mgr. Anna Kucharská (Pedfa Univerzita 

Karlova Praha) - splněno 1. 4. 2009

• Aktuální  problematika  sluchového  postižení  -  doc.  Ing.  Jaroslav  Hrubý,  CSc.   (Pedfa 

Univerzita Hradec Králové) - splněno 3. 4. 2009

• Speciálně pedagogická podpora vývoje dítěte v raném a předškolním věku – doc. PhDr. Lea 

Květoňová, PhD. (Pedfa Univerzita Karlova Praha) – splněno 12.3.2010

• Filosofická a pedagogická antropologie – doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (Pedfa Univerzita 

Karlova Praha) – splněno 30.4.2010

• Závěrečná doktorská zkouška – vykonána v červnu 2010

Publikační výstupy (řazeno chronologicky)

• PTÁČKOVÁ, K. odborná recenze na publikaci Specifika tlumočení ve vzdělávání   od 

autorek ZAHUMENSKÁ, J.; DINGOVÁ, N. ; HORÁKOVÁ, R.(Praha: Česká 

komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 157 s.), In Speciální pedagogika, č. 4, 

roč. 18, 2008,

• PTÁČKOVÁ, K. Rozvoj čtenářství u neslyšících žáků. In Sborník z X . Mezinárodní 

konference – Olomouc: Univerzita Palackého, 2009
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• SOURALOVÁ, E. ; MICHALÍKOVÁ, M. ; PTÁČKOVÁ, K. Veselé čtení I. Praha: Fortuna, 

2009

• SOURALOVÁ, E. ; MICHALÍKOVÁ, M. ; PTÁČKOVÁ, K. Veselé čtení II. Praha: Fortuna, 

2010

• PTÁČKOVÁ, K. Rodinné čtení u malých neslyšících dětí. Olomouc: E-pedagogium – 

Univerzita Palackého v Olomouci. 2. mimořádné číslo/2010

• PTÁČKOVÁ, K. (spoluautorka textové části) In PETRÁŇOVÁ, R.: Čtení nás baví - Úvod 

do studia literatury Praha: Jazykové centrum Ulita, 2010

• PTÁČKOVÁ, K.  Rodinné čtení u malých neslyšících dětí.  In Sborník z XI. Mezinárodní 

konference – Olomouc: Univerzita Palackého, 2010 

• PTÁČKOVÁ,  K.  odborná recenze na zahraniční  publikaci  Children with hearing loss:  

Developing Listening and Talking – Birth to Six od autorek Cole, B. E.,  Flexer,  C.,  (San 

Diego, Plural Publishing, Inc., 2007, 351 s.), In Speciální pedagogika, 2010

• PTÁČKOVÁ, K.; SOURALOVÁ, E.; MICHALÍKOVÁ, M.; KUČERA, P. Veselé čtení III. Praha: 

Fortuna, 2011.

Další aktivity 

odborné přednášky

• "Problematika  zaměstnávání  a  pracovního  uplatnění  sluchově  postižených  osob"-  kurz 

Surdopedie-speciální  didaktika  I.  pro  5.  ročník  SPPG-učitelství  a  kurz  Speciální  pedagogika 

adolescence a dospělého věku-surdopedie pro 5. ročník SPPG-obor (říjen 2007) - Pedfa UK Praha

• "Kultura a komunita Neslyšících" - kurz Surdopedie-speciální didaktika I. pro 5. ročník SPPG-

učitelství a kurz Speciální pedagogika adolescence a dospělého věku-surdopedie pro 5. ročník SPPG-

obor (říjen 2007) - Pedfa UK Praha

• "Tlumočení pro sluchově postižené a organizace pro sluchově postižené" - kurz Surdopedie-

speciální  didaktika  I.  pro  5.  ročník  SPPG-učitelství  a  kurz  Speciální  pedagogika  adolescence  a 

dospělého věku-surdopedie pro 5. ročník SPPG-obor (listopad 2007) - Pedfa UK Praha

• "Special Education for Hearing Impaired People in Czech Republic" pro zahraniční studenty 

programu Socrates (listopad 2007) - Pedfa UK Praha



• "Počáteční čtení u sluchově postižených" - kurz Surdopedie II. pro 4. ročník SPPG-učitelství a 

kurz Speciální pedagogika adolescence a dospělého věku-surdopedie pro 4. ročník SPPG-obor (duben 

2008) - Pedfa UK Praha

• "Znakový jazyk"- kurz Speciální pedagogika školní věk - surdopedie pro 4. ročník SPPG-

obor - Pedfa UK Praha (27. 4. 2009)

• "Počáteční čtení u sluchově postižených" - kurz Surdopedie II. pro 4. ročník SPPG - 

učitelství a kurz Speciální pedagogika adolescence a dospělého věku - surdopedie pro 

4. ročník SPPG-obor - Pedfa UK Praha (14. 5. 2009)

• „Speciální  pedagogika  školního  věku  –  Surdopedie“  pro  studenty  bakalářského  programu 

Speciální pedagogiky (LS 2011) - Pedfa UK Praha

• „Edukační  specifika  u  sluchově  postižených  žáků“  pro  studenty  bakalářského  programu 

Speciální pedagogiky (LS 2011) - Pedfa UK Praha

• „Specifika  přístupu  k sluchově  postiženým  žákům  studujícím  VŠ“  pro  zástupce  kateder 

Pedagogické fakulty UK (LS 2011) - Pedfa UK Praha

aktivní účast na konferencích

• X. Mezinárodní konference na téma Aktuální problémy metodologie a 

metodiky ve speciální pedagogice - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 

Olomouc (4. – 5. 3. 2009)

• XI. Mezinárodní konference na téma Rodina a její místo ve speciální 

pedagogice - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc (4. – 5. 3. 

2010)

pasivní účast na konferencích

• Psychopedická konference - Pedagogická fakulta UK Praha (2008)

• "DVD  a  výukové  materiály  pro  tlumočníky  znakového  jazyka"  -  Česká  komora 

tlumočníků znakového jazyka ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy (2008)

• konference Včasná diagnostika – předpoklad včasné následné péče o děti se sluchovým 

postižením – Praha (2011)

• konference projektu OPPA Brána k jazykům – Praha (2011)



účast na projektech

• Práce na projektu "Veselé čtení I." (nakladatelství Fortuna)

• Práce na projektu "Veselé čtení II." (nakladatelství Fortuna)

• Práce na projektu „Čtení nás baví - Úvod do studia literatury v souboru Brána 

jazyků“ (Jazykové centrum Ulita při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené 

Výmolova, Praha 5) 

• Práce na projektu "Veselé čtení III." (nakladatelství Fortuna)

• Práce na projektu - kurz Český znakový jazyk pro pedagogické pracovníky na 

školách pro sluchově postižené (Pedagogická fakulta UK Praha ve spolupráci 

s organizacemi Pevnost – České centrum znakového jazyka a Českou komorou 

tlumočníků znakového jazyka) 2008-2011

• Práce v Poradně  pro  studenty  VŠ  s handicapem při  Pedagogické  fakultě  UK 

Praha - 2011

Doktorandka Mgr.  Klára Ptáčková v průběhu celého studia  plnila všechny své studijní  povinnosti 

podle  stanoveného  harmonogramu,  ke  svému  studiu  přistupovala  velmi  zodpovědně,  pravidelně 

konzultovala  postup  při  zpracování  dílčích  kapitol  dizertační  práce  a  kreativně  se  podílela  na 

aktivitách v souvislosti s projekty Veselé čtení I. – III.

V Olomouci 13.3. 2012              

                                                                  doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

                                                                                 školitelka




