
 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Pedagogická fakulta  

Vás ve spolupráci  

s  

 

Českou pedagogickou společností 

(ČPdS) 

 

zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci 

 

TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 
INOVACE VE ŠKOLSTVÍ – UČITEL  

JAKO AKTÉR ZMĚNY  
 

 

Záštitu nad konferencí převzali 

 

rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D. 

a 

děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. 
 

 

Zaměření konference:  

• Učitel jako iniciátor změn ve vzdělávání a reflexe inovačního úsilí. 

• Změny vyvolané vnějšími činiteli a jejich důsledky ve vazbě na výkon 
profese učitele. 

• Digitalizace ekonomiky a společnosti, jako výzva k proměnám 
vzdělávání. 

• Inovace ve vzdělávání napříč obory – podněty pro pedagogickou teorii 
i praxi. 

 
 

Termín konání: 15. - 17. 5. 2019  
 

Místo konání: Wellness hotel Diana, Termální lázně Velké Losiny 

 

 



Instituce participující na pořádání konference: 

 

Fakulta pedagogická 

Západočeská univerzita  

v Plzni 
 

Pedagogická fakulta 

Masarykova univerzita  

v Brně 

    

 

Wydział Pedagogiczny 

Uniwersytet Rzeszowski 

 

Pedagogická fakulta 

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

    

 

Fakulta prírodných vied 

Univerzita Mateja Bela  

v Banskej Bystrici  
 

Pedagogická fakulta 

Univerzita Komenského 

v Bratislavě 

 

Wydział Pedagogiki  

i Psychologii  

Uniwersytet Śląski w 

Katowicach  

Univerzita J. E. Purkyně  

v Ústí nad Labem 

 

Garant konference: 

doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. – garant konference a předseda České pedagogické 

společnosti – pobočky Olomouc.  
 

Mezinárodní vědecký výbor konference: 
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha, CZ 

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, CZ 

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SK 

prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SK 

prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., Západočeská univerzita, Plzeň, CZ 

prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk, Uniwersytet Slaski, Katowice, PL 

prof. dr. hab. Antonina Kalinichenko, Uniwersytet Opolski, Opole, PL 

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., Univerzita Komenského, Bratislava, SK 

prof. UP Dr. hab. Henryk Noga, Uniwersytet Pedagogiczny Krakow, PL 

prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., Prešovská univerzita, Prešov, SK 

prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc., emeritní profesor, Univerzita Palackého, Olomouc, CZ 

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., Univerzita Palackého, Olomouc, CZ 

prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, CZ 

prof. UR Dr. hab. Wojciech Walat, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, PL 

doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc., Univerzita Komenského, Bratislava, SK 

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc., Univerzita Karlova, Praha, CZ 

doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SK 

doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, CZ 

doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D., Ostravská univerzita, Ostrava, CZ 

doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, CZ 

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, CZ 

doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, CZ 

doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D., Ostravská univerzita, Ostrava, CZ 

doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc., Univerzita Palackého, Olomouc, CZ 

doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava, SK 

doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SK 

doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP, Univerzita Palackého, Olomouc, CZ 

doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, CZ 

dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., Univerzita J. Selyeho, Komárno, SK 

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc., Univerzita Palackého, Olomouc, CZ 

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, CZ 

PaedDr. Ján Stebila, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SK 

 



Cíl konference:  

Ročník 2019 je orientován na řešení obecných otázek spojených s osobností učitele, a dále 

v rámci jednotlivých oborových didaktik (didaktika techniky, informatiky, pěstitelství, 

praktických činností, chemie, výtvarné výchovy, fyziky, hudební výchovy, přírodopisu, 

geografie, matematiky, cizích jazyků…) na vytvoření interdisciplinárního prostoru pro 

prezentování řešených problémů, výzkumných výsledků a podnětů pro inovace ve vzdělávací 

teorii i praxi. Přijímány jsou, jakkoliv tematicky zaměřené příspěvky ve vazbě na vzdělávání, 

školství a pedagogiku. Jednotlivé sekce budou tematicky odpovídat oborově-didaktickému 

zaměření konference. Důraz je kladen na networking a vytváření mezioborových výzkumných 

týmů. Konference je primárně určena nejen pro pracovníky dlouhodobě bádající v oblasti 

vzdělávání, ale i začínající vědecké pracovníky (Ph.D. studenty). Vítáni jsou rovněž účastníci 

působící ve vzdělávací praxi. 

 

Způsoby prezentace příspěvků a publikační výstupy: 

Příspěvky lze na konferenci prezentovat následujícími způsoby: 

1) prezenční přednáška, 

2) poster s osobní účastí, 

3) poster bez osobní účasti (doručení posteru v tištěné verzi na adresu organizátora zajistí 

autor, vyvěšení v místě konference zajistí organizátoři), 

4) virtuální účast (video-prezentace nebo powerpointová prezentace zavěšená online). 

 

Abstrakty všech příspěvků, jakoukoliv formou prezentovaných na konferenci, budou 

publikovány v tištěném sborníku abstraktů, který bude vydán do data konání konference. 

  

 Vybrané příspěvky budou publikovány v monografii Inovace ve školství – učitel jako aktér 

změny, která bude vydána ve Vydavatelství Univerzity Palackého a následně předložena 

k indexaci do Web of Science. Kapitoly do monografie budou přijímány výhradně v českém 

jazyce, překlad a jazykovou korekturu zajišťují sami autoři. První verzi kapitoly je možné 

předložit i v cizím jazyce a překlad zajistit až po finalizaci na základě připomínek hlavního 

autora. Je pravidlem, že každá kapitola je podrobována úpravám. Doporučený rozsah jedné 

kapitoly je 20 a více normo stran/jeden autor. Z hlediska výběru kapitol do monografie bude 

klíčovým pojem UČITEL, na jenž lze nahlížet z jakéhokoliv úhlu pohledu, a ve vazbě na 

libovolnou oborovou didaktiku. Předpokládané vydání monografie: začátek roku 2020. 

   

Další příspěvky budou publikovány v časopisech JTIE (ISSN 1803-537X; indexován 

v ERIH+) a Trendy ve vzdělávání (ISSN 1805-8949). Všem, v časopisech publikovaným 

příspěvkům, bude v rámci konf. poplatku přidělen tzv. identifikátor digitálního objektu DOI. 

Vydány budou v roce 2019 v online podobě. Články zařazené do časopisů mohou být 

publikovány v jakémkoliv jazyce. Rozsah jednoho článku je stanoven na 3–10 s. dle šablony.  

 

Další informace budou uvedeny na webu (zde budou rovněž dostupné šablony pro psaní 

abstraktů a článků do časopisů):  

https://www.pdf.upol.cz/ktiv/ 
 

 
 

Hlavní kontaktní osoba pro dotazy a další informace:  
 

PhDr. Pavlína Částková, Ph.D.; pavlina.castkova@upol.cz  
 

https://www.pdf.upol.cz/ktiv/
mailto:pavlina.castkova@upol.cz


Předběžný rámcový program:  

 

Úterý 14. 5. 2019 

Od 16:00 registrace, neformální přivítání účastníků, diskuse klíčových oborových témat 

 

Středa 15. 5. 2019 

10:00 - 12:00 zahájení konference, plenární přednášky 

13:30 - 17:00 jednání v sekcích 

19:00 – 20:00 organizovaná exkurze (večerní prohlídka Státního zámku Velké Losiny) 

 

Čtvrtek 16. 5. 2019 

10:00 - 12:00 jednání v sekcích               

13:30 - 17:00 jednání v sekcích, individuální exkurze do Ruční papírny Velké Losiny  

19:00 - ???     networking, společenský večer  

 

Pátek 17. 5. 2019  

            9:00 - 11:30 jednání v sekcích, ukončení konference             

 

 

 

Mezní termíny: 

 

1. 4. 2019 – závazná přihláška na konferenci a odeslání abstraktu. 
 

5. 4. 2019 – potvrzení o akceptaci abstraktu. 
 

6. 4. 2019 – rezervace ubytování ve Wellness hotelu Diana (rezervaci si provádí účastníci 

samostatně v hotelu – kontakt: Monika Peloušková, info@diana-losiny.cz, tel: + 420 725 

879 834; uveďte, že jste účastníky konference). 
 

1. 5. 2019 – provedení bezhotovostní platby konferenčního poplatku (poslední možné datum 

pro odeslání platby). 
 

31. 5. 2019 – dodání finálních verzí plných textů do monografie (není šablona, pouze 

předložení rukopisu k posouzení v jakékoliv formě) nebo článků do časopisů (v příslušné 

šabloně). 

 
 

Platební údaje pro bankovní převod budou zveřejněny na webu Katedry technické  

a informační výchovy (sekce Konference TVV; https://www.pdf.upol.cz/ktiv/). 

Přihlašování na konferenci probíhá výhradně prostřednictvím elektronického 

přihlašovacího systému.  

Abstrakty zasílejte na: pavlina.castkova@upol.cz (v kopii na j.dostal@upol.cz). 

Doplňující informace o postupu odesílání finálních verzí článků a realizaci recenzních 

řízení budou zveřejněny na webu KTEIV.  

 
 

Neprovádějte žádné platby před obdržením akceptačního dopisu  

od organizátorů konference!  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@diana-losiny.cz
https://www.pdf.upol.cz/ktiv/
mailto:pavlina.castkova@upol.cz


Poplatky: 
 

Konferenční poplatek 1 (osobní účast na konferenci – přednáška, poster nebo 

účast bez příspěvku, publikování abstraktu ve sborníku, společenský večer, 

konferenční materiály a služby – velký balíček zahrnující mj. různé publikace 

z oboru). 

4880 Kč 

188 EUR 

Konferenční poplatek 2 (osobní účast na konferenci – přednáška, poster nebo 

účast bez příspěvku, publikování abstraktu ve sborníku, společenský večer, 

konferenční materiály a služby – malý balíček). 

3880 Kč 

149 EUR 

Konferenční poplatek 3 (bez osobní účasti na konferenci – vyvěšení autorem 

dodaného posteru organizátory konference nebo online sekce). 

1350 Kč 

51 EUR 

Konferenční poplatek 4 (dotováno; osobní účast na konferenci – povinná 

přednáška, povinné publikování abstraktu ve sborníku, společenský večer, 

konferenční materiály; určeno pouze pro mladé nebo začínající vědecké 

pracovníky a Ph.D. studenty s přednáškou do věku 39 let; nezahrnuje společnou 

exkurzi, zahrnuje pouze coffe breaky). 

1700 Kč 

65 EUR 

Konferenční poplatek 5 (dotováno; osobní účast na konferenci – povinná 

přednáška, povinné publikování abstraktu ve sborníku, společenský večer, 

konf. materiály; nezahrnuje společnou exkurzi, zahrnuje pouze coffe breaky). 

1950 Kč 

75 EUR 

Publikační poplatek 1 (publikování příspěvku v časopise JTIE nebo Trendy 

ve vzdělávání). 

0 Kč 

0 EUR 

Publikační poplatek 2 (publikování kapitoly v monografii). 1500 Kč 

58 EUR 
 
 

Místo konání konference:  

Wellness hotel Diana, Termální lázně Velké Losiny 
 

Vzhledem k dlouholeté historii již od 16. století patří mezi nejstarší a nejznámější moravské 

lázně. Svůj věhlas si lázně získaly jak pro léčebné výsledky a jedinečné sirné termální prameny, 

tak pro svou příjemnou polohu v podhůří Hrubého Jeseníku. Termální lázně jsou zasazeny do 

nádherného prostředí 40ha lázeňského lesoparku se stoletými stromy a vzácnými dřevinami.  

V jarním období jsou rozkvetlé azalky a rododendrony. Komplex lázní tvoří celkem 4 lázeňské 

domy, 1 wellness hotel a unikátní termální park TERMÁLY LOSINY.  

 

Vřídla v Termálních lázních Velké Losiny 

Vřídlo Žerotín – A 

Patří k nejznámějším přírodním léčivým zdrojům v České republice a je nejbohatším zdrojem 

sirné vody u nás. Byl vybudován v letech 1979–1980. Vrt je hluboký 1 001 m a sirné termální 

vody přijímá v prostředí krystalických hornin masivu Hrubého Jeseníku. Voda je čirá, bezbarvá 

se zřetelným sirovodíkovým pachem. Celková vydatnost činí cca 17,4 l/s a teplota vody se 

pohybuje od 35,4 – 36,3 °C. Tato termální voda přispívá k relaxaci svalstva, ohebnosti kloubů, 

uvolňuje spasticitu končetin, přispívá k posilování svalstva formou plavání a pomáhá 

termoregulaci. Termální lázně tento pramen využívají ve formě vířivých, perličkových  

a sirných koupelí a k napájení i venkovního termálního bazénu. 

 

Vřídlo Dobra – B 

Jeho hydraulická situace odpovídá pozici mezi zřídlem Žerotínem a zřídlem Petr. Hydraulické 

prameny tohoto zdroje nebyly po vybudování zřídla Žerotín a likvidaci průzkumných vrtů dále 

ověřovány. Vybudován byl v roce 1976, hloubka vrtu 200 m, vydatnost 0,5 l/s, teplota  

22 °C, zdroj je tlakově uzavřen. 



Vřídlo Petr – E 

Vybudováno bylo v roce 1973, hloubka 150 m, úsek 49, 75 – 150 m je zasypán štěrkem, 

vydatnost 1,5 l/s, teplota 29 °C; zřídlo je tlakově uzavřeno. Tyto vody jsou bezprostředně 

ovlivňovány vřídlem Eliška. 

 

Vřídlo Eliška – F 

Představuje původní zdroj termální vody Termálních lázní Velké Losiny. Zatímco do roku 1970 

bylo vřídlo Eliška nejvydatnějším zdrojem v celé vřídelní struktuře. Po vyhloubení 

strukturálních vrtů Petr a zejména Žerotín, klesla jeho vydatnost až pod 0,2 l/s. Nyní má funkci 

stabilního přírodního odvodnění zřídelní struktury v zóně primárního rozptylu, stabilizuje 

úroveň hladiny podzemních vod, voda je odváděna do kanalizace. Zřídlo bylo vybudováno  

v roce 1903, rekonstrukce v roce 1994, teplota 26.5 °C. 

 

Vřídlo Karel – C 

Je tradiční zdrojem studené sirné minerální vody a je geneticky svázáno s termálními sirnými 

vodami Elišky a Žerotínu. Přírodní pramen sirné vody zde jistě vyvěral již před založením 

lázeňské tradice Velkých Losiny. V roce 1903 v období významného rozvoje lázeňství byl 

podchycen studnovou jímkou z hloubky 4 m. Při hydrogeologickém průzkumu sirných vod  

v roce 1974 ustal prakticky výběr studených sirných vod, což vedlo k zániku vřídel Karel  

a Marie Terezie. Proto v roce 1975 byl proveden vrt do hloubky 25 m a oživeno vřídlo Karel. 

Jeho vydatnost je dnes závislá na stupni využívání zejména vřídla Žerotín. Pitná minerální voda 

je bohatá na nejrůznější kationty a z nich je v největším množství zastoupen vápník, sodík, 

hořčík, draslík a železo. Z aniontů jsou to téměř výhradně hydrogenuhličitany a pak sírany. Je 

studená, čirá, bez barvy, a má sirovodíkový pach bez sedimentu. 
 

https://www.lazne-losiny.cz  

 

 
 

   

https://www.lazne-losiny.cz/


   
 

   
 

 
 

V okolí se nachází: 
 

1) Státní zámek Velké Losiny       https://www.zamek-velkelosiny.cz  
 

   

https://www.zamek-velkelosiny.cz/


2) Ruční papírna Velké Losiny      https://www.rucnipapirna.cz  

 

https://youtu.be/41yKhsUxWu0   - doporučujeme shlédnout video 
 

 
 

 

3) Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně   https://www.dlouhe-strane.cz  

 

 
 

 

 

 

 

Další propozice budou zveřejměny na webu: 

https://www.pdf.upol.cz/ktiv/  

https://www.rucnipapirna.cz/
https://youtu.be/41yKhsUxWu0
https://www.dlouhe-strane.cz/
https://www.pdf.upol.cz/ktiv/

