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Pedagogický pub-kvíz  
 

Soutěží se v týmech dvou až tří studentů a jednoho vyučujícího. 
 

Jména a UČa (až 4 v týmu): ______________________________ 
 

_____________________________________________________ 
 

Rada pro studenty: nezapomeňte svého vyučujícího motivovat nějakým pivním 

koktejlem. ;-)   

 1.   Jak se jmenuje web vedený studenty ÚPV?  

 

 2.   Kdo dříve pořádal Neformální Setkání? (Před rokem 2014)  

  

 3.   Kdo je považován za zakladatele České sociální pedagogiky? Je to Adolf …  

 

 4.   Kdo byl vedoucí ústavu před doc. Petrem Novotným? V jaké funkci je na fakultě 

nyní?  

 

 5. Který z následujících autorů nepatří mezi ostatní? Velínský, Chlup, Lindner 

 

 6. Kdo byl obávaným gangsterem na posledním Neformálním Setkání (v „městečku 

Palermo“)? Bonus - zjistěte, jaká byla jeho/její strategie?  

 

 7. Který vyučující z ÚPV má terapeutický výcvik “Léčba vnitřního dítěte”?  

             

 8. Kterému odbornému asistentovi (či asistentce) na ÚPV psal oponentský posudek 

na dizertační práci autor Moderní pedagogiky Jan Průcha?  

 

 9. Co znamenají písmena v názvu Akademického centra osobnostního rozvoje?  
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10. Který francouzský představitel preromantismu dal všechny svoje děti “do 

děcáku”?  

 

11. Kdo z ÚPV byl v letech 1995 až 2000 na Pedagogické fakultě vedoucím Oddělení 

sociální pedagogiky?  

 

12. Kdo z ÚPV byl účastníkem rozhlasového vysílání z Číny, aniž by se dostalo kvůli 

rušičkám na území dnešní ČR?  

 

13. Doc. Šeďová často ve výuce mluví o svých dětech. Jak se jmenuje její syn?  

             

14. Televizní hvězdou Ústavu se v pořadu ČT stal:  

 

15. Který z vyučujících musel po předchozím nájemníkovi deratizovat celý byt?  

 

16. Kdo sdílí kancelář s dr. Brücknerovou?  

 

17. Každý vedoucí je závislý na svojí sekretářce. Kdo je touto „šedou eminencí“ na 

ÚPV?  

18. Co bavilo dr. Sedláčka na minulém (jaro 2015) Neformálním setkání víc? 

a) Opičí dráha  

b) Střílení z luku do křoví  

 c) Nebyl tam  

 

19. V jakém roce byl založen ACOR a jaké projekty zajišťuje?  
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20. Zvlášť hodnocený úkol - Záhada ztracené kytky: Vymyslete příběh o tom, 

co se stalo s kytkou, která se ztratila při stěhování ÚPV z budov K a L do budovy 

B.  

  

 


