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MUDr. Martin Gregora, primář dětského oddělení nemocnice ve Strakonicích, je autorem řady populárně-naučných knih o péči o kojence a malé děti a o problematice jejich výživy.

Pravidelně přispívá do časopisů pro rodiče, na internetové portály, ale i do odborných periodik. V textech zúročuje své profesní... Zobrazit více informací o autorovi
MUDr. Martin Gregora, primář dětského oddělení nemocnice ve Strakonicích, je autorem řady populárně-naučných knih o péči o kojence a malé děti a o problematice jejich výživy.

Pravidelně přispívá do časopisů pro rodiče, na internetové portály, ale i do odborných periodik. V textech zúročuje své profesní i rodičovské zkušenosti.

V rámci poslaneckého mandátu působil jako člen Zdravotního výboru a Komise pro rodinu a rovné příležitosti Parlamentu ČR. Občasně píše básně a tvoří dřevěné skulptury. 

Kropáčková Jana
Vystudovala magisterský obor Předškolní pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Pracovala jako učitelka mateřské školy, 1. stupně základní školy a krátce i na střední škole. Po interním doktorandském studiu v oboru Pedagogika u doc. PhDr. Evy Opravilové, CSc.... Zobrazit více informací o autorovi
Vystudovala magisterský obor Předškolní pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Pracovala jako učitelka mateřské školy, 1. stupně základní školy a krátce i na střední škole. Po interním doktorandském studiu v oboru Pedagogika u doc. PhDr. Evy Opravilové, CSc. nastoupila na katedru primární pedagogiky, kde v současné době působí jako odborná asistentka a v letech 2009 - 2016 zastávala funkci proděkanky pro studijní záležitosti. Podílí  se na výuce studentů Učitelství pro mateřské školy, Pedagogiky předškolního věku a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ i oborových studentů Pedagogiky. Za hlavní odborný zájem i svou srdeční záležitost považuje téma návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání, problematiku raného dětství, pedagogickou praxi a  výchovu dítěte v rodině.

Aktivně pracuje ve výboru profesní organizace Asociace předškolní výchovy, je členkou České asociace pedagogického výzkumu, členkou poradní skupiny pro předškolní vzdělávání Národního ústavu vzdělávání, členkou poradního sboru MŠMT pro předškolní vzdělávání a členkou výboru pražské pobočky České pedagogické společnosti.

Je autorkou knihy Budeme mít prvňáčka, spoluautorkou publikace Vzdělávání dětí od dvou let (s Hana Splavcovou) a Předškolní pedagogika (s Evou Opravilovou). Její publikační činnost zahrnuje velké množství nejenom odborných statí, ale mnoho článků a rozhovorů např. v Učitelských novinách, časopise Poradce ředitelky mateřské školy atd.

Žije v Kosmonosích, je vdaná a má dvě dcery. Mezi její zájmy patří četba, hra na klavír, výtvarné umění, tenis, lyžování, jízda na kole, na kolečkových bruslích, plavání a v poslední době i péče o zahradu a pejska.

S MUDr. Martinem Gregorou spolupracuje v rámci akvitit Asociace předškolní výchovy a pravidelně se společně setkávají na vyhodnocení soutěže Správná hračka. 


