
 
Ondřej Hník 

 

 

     Narozen v Praze. Je docentem v oboru pedagogika, jeho profesním zaměřením je didaktika 

literatury. V současné době je zaměstnán na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, mezi roky 

2004 a 2018 působil na Pedagogické fakultě UK v Praze. V letech 2006 - 2009  působil také jako ZŠ 

učitel, byl rovněž dlouholetým lektorem domu dětí a mládeže. Je zastáncem zážitkového přístupu ve 

výuce na všech typech a stupních škol.  

     Je členem Obce spisovatelů ČR a členem rady Obce spisovatelů ČR, v oblasti literatury se věnuje 

poezii i próze, v posledních letech také hojně poezii pro děti. Publikuje v literárních časopisech a 

almanaších, pravidelně předčítá na autorských čteních a vystupuje na různých literárních pořadech pro 

děti i dospělé. Působí v autorské dvojici Ondřej Hník & Radovan Rybák, v poslední době vystupuje 

s básníkem Aloisem Marhoulem. Spolu pořádají již několikátým rokem pravidelný literární pořad 

Deset deka štěstí (kavárna Duše v peří v Praze) a pravidelný kulturní pořad Česko-slovenské dotyky 

(Slovenský dům v Praze).  

      

Beletristické knihy: 

 

Přijel jsem zasadit strom, 2006 – sbírka básní pro dospělé 

Myší výprodej! 2009 – sešitek básní pro děti 

Můj Betlém, 2012 – sbírka básní pro dospělé 

Malý pražský chodec, 2013 – sbírka básní pro děti 

Poslední noc s M. a jiné prózy, 2013 – sbírka mikropovídek pro dospělé a dospívající mládež 

Malý český poutník, 2014 – sbírka básní pro děti 

O Snížkovi, 2015 - leporelo 

Můj atlas Česka, 2017 – kniha pro děti na pomezí beletrie a naučné literatury 

Proč tygr nenosí kravatu, 2017 – sbírka básní pro děti 

Disney – Barvy, 2018 - leporelo 

Disney - Čísla, 2018 - leporelo 

Disney - Dobrou chuť!, 2018 - leporelo 

Disney – Od jara do zimy, 2018 - leporelo 

Disney – Tvary, 2018 - leporelo 

Disney - Zvířata, 2018 - leporelo 

Můj atlas Evropy, 2019 – kniha pro děti na pomezí beletrie a naučné literatury 

 

Ocenění: 

 

Výroční cena nakladatelství Albatros za rok 2013 – vítěz kategorie literární text pro starší děti za 

sbírku básní Malý pražský chodec (Praha: Albatros, 2013) 

 

Výroční cena nakladatelství Albatros za rok 2017 – počin v oblasti populárně-naučné literatury pro 

děti za knihu Můj atlas Česka (Praha: Albatros, 2017) 

 

 

 

 


