Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Katedra technické a informační výchovy

Vás ve spolupráci s
Českou pedagogickou společností
(ČPdS)

zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci

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:
Robotizace a digitalizace výroby jako výzva pro inovaci technického
vzdělávání.
Obsah vzdělávání předmětu informatika aneb koho, co a jak učit?
Význam osobnosti učitele v době expanze digitálních vzdělávacích
technologií do škol.
Inovace ve vzdělávání napříč obory – podněty pro pedagogickou teorii
i praxi.

Termín konání: 16. - 18. 5. 2018
Místo konání: Slatinice u Olomouce

Instituce participující na pořádání konference:
Katedra matematiky, fyziky
a technické výchovy
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita
v Plzni

Katedra technické
a informační výchovy
Pedagogická fakulta
Masarykova univerzita
v Brně

Zakład Dydaktyki
i Systemów Edukacyjnych
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Rzeszowski

Katedra techniky
a informačných technológií
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre

Katedra techniky
a technológií
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Katedra predprimárnej
a primárnej pedagogiky
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského
v Bratislavě

Ústav pedagogiky
a sociálních studií
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého
v Olomouci

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

Mezinárodní vědecký výbor konference:
Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SK
Prof. UR Dr. hab. Waldemar Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, PL
Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SK
Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk, Uniwersytet Slaski, Katowice, 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. 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. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., Západočeská univerzita, Plzeň, 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. Zoltán Póor, PhD., Szécsenyi University, Győr, HU
Doc. Dr. Judit Robu, PhD., Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, RO
Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP, Univerzita Palackého, Olomouc, CZ
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., Univerzita J. Selyeho, Komárno, SK
Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., Jihočeská univerzita, České Budějovice, CZ
Doc. Dr. László Zsakó, PhD., Eötvös Loránd University, Budapest, HU
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, CZ
PaedDr. Ján Stebila, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SK

Garanti konference:
Doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. – garant konference a předseda České pedagogické
společnosti – pobočky Olomouc.
Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. – garantka zaměření na informatiku a informační technologie.
Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP – garant zaměření na technické vzdělávání.
Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. – garantka zaměření na technologie vzdělávání.
Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. – garant zaměření na inovace ve vzdělávání.
Organizační výbor:
Mgr. Martin Havelka, Ph.D. – hlavní kontaktní osoba martin.havelka@upol.cz
Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.
Cíl konference:
Sekce, v nichž bude konference po plenární části probíhat, budou tematicky odpovídat
zaměření konference. Cílem je vytvořit interdisciplinární prostor pro prezentování řešených
problémů, výzkumných výsledků a podnětů pro inovace ve vzdělávací teorii i praxi. Důraz je
kladen na networking a vytváření výzkumných týmů. Konference je primárně určena nejen
pro pracovníky dlouhodobě bádající v oblasti vzdělávání, ale i začínající vědecké pracovníky
(Ph.D. studenty). Vítáni jsou účastníci z příbuzných oborů a disciplín.
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 v tištěné verzi na adresu organizátora zajistí autor,
vyvěšení v místě konference zajistí organizátoři),
4) virtuální účast (on-line).
Abstrakty všech příspěvků, jakkoliv prezentovaných na konferenci, budou publikovány
v tištěném sborníku abstraktů, který bude vydán do data konání konference.
Příspěvky budou publikovány v časopisech JTIE (ISSN 1803-537X) a Trendy ve
vzdělávání (ISSN 1805-8949). Všem, v časopisech publikovaným příspěvkům, bude v rámci
poplatku přidělen tzv. identifikátor digitálního objektu DOI. Vydány budou v roce 2018
v online podobě. Články zařazené do časopisů mohou být publikovány v jakémkoliv jazyce.
Rozsah jednoho článku je stanoven na 3 – 10 s.
Další informace budou uvedeny na webu Katedry technické a informační výchovy PdF
UP (zde budou rovněž dostupné šablony pro psaní abstraktů a článků do časopisů):
https://www.pdf.upol.cz/ktiv/
Předběžný rámcový program:
Úterý 15. 5. 2018
Od 16:00 neformální přivítání účastníků, diskuse klíčových oborových témat
Středa 16. 5. 2018
10:00 - 12:00 zahájení konference, plenární přednášky
13:30 - 17:00 jednání v sekcích
19:00 - ??? networking, posterová sekce, společenský večer
Čtvrtek 17. 5. 2018
10:00 - 12:00 jednání v sekcích
13:30 - 17:00 jednání v sekcích
Pátek 18. 5. 2018 (v tento den bude jednání probíhat na Pedagogické fakultě UP,
Žižkovo nám. 5., Olomouc)
9:00 - 11:30 jednání v sekcích

Mezní termíny:
17. 2. 2018 – závazná přihláška na konferenci a odeslání abstraktu (včasná registrace).
24. 2. 2018 – potvrzení o akceptaci abstraktu (včasná registrace).
28. 2. 2018 – rezervace ubytování v lázeňských domech Balnea nebo Majorka (rezervaci si
provádí účastníci samostatně v lázních - kontakt: concepcionova@lazneslatinice.cz;
upozorňujeme na omezené ubytovací kapacity, v okolí jsou však další možnosti ubytování).
2. 4. 2018 – závazná přihláška na konferenci a odeslání abstraktu (pozdní registrace).
15. 4. 2018 – závazná přihláška na konferenci a odeslání abstraktu (pozdní registrace).
10. 4. 2018 – potvrzení o akceptaci abstraktu (pozdní registrace).
17. 4. 2018 – potvrzení o akceptaci abstraktu (pozdní registrace).
5. 5. 2018 – závazná přihláška na konferenci a odeslání abstraktu (registrace účastníků,
kteří nepožadují uveřejnění abstraktu ve sborníku abstraktů).
5. 5. 2018 – provedení bezhotovostní platby konferenčního poplatku (poslední možné datum
pro odeslání platby).
průběžně – provedení bezhotovostní platby publikačního poplatku v závislosti na zvoleném
výstupu.
31. 5. 2018 – dodání finálních verzí plných textů článků do časopisů.
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).
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!
Poplatky:
Konferenční poplatek 1 (osobní účast na konferenci – přednáška, poster,
nebo účast bez příspěvku, společenský večer, konferenční materiály a služby
– velký balíček). Pro mladé nebo začínající vědecké pracovníky s přednáškou
do věku 39 let a registrací po 5. 4. 2018 snížen na 1600 Kč (80 EUR).
Konferenční poplatek 2 (osobní účast na konferenci – přednáška, poster,
nebo účast bez příspěvku, společenský večer, konferenční materiály a služby
– malý balíček). Pro mladé nebo začínající vědecké pracovníky s přednáškou
do věku 39 let a registrací po 5. 4. 2018 snížen na 600 Kč (24 EUR).
Konferenční poplatek 3 (bez osobní účasti na konferenci – vyvěšení autorem
dodaného posteru organizátory konference nebo online sekce).
Publikační poplatek 1 (publikování příspěvku v časopise JTIE, hradí se až
po přijetí článku k publikování – po recenzním řízení).
Publikační poplatek 2 (publikování příspěvku v časopise Trendy ve
vzdělávání, lze uhradit v případě kladných recenzních posudků).

4900 Kč
188 EUR
3500 Kč
135 EUR
1200 Kč
46 EUR
2800 Kč
108 EUR
1200 Kč
46 EUR

Ubytování je do výše volné kapacity zajištěno v pokojích v lázeňském domě Balnea**** (24x
1/2 pokoj) nebo penzionu Majorka*** (7x 1/2 pokoj). Ubytovat se lze i mimo lázeňské domy

– volba je plně ponechána na účastníkovi konference. Města Olomouc a Prostějov jsou
v dojezdové vzdálenosti.

* Ilustrační foto.

Lázně Slatinice u Olomouce – obecné informace
Lázně Slatinice jsou první léčebné lázně v České republice, které
získaly akreditaci pro zdravotnická zařízení. Akreditace je oficiálním
potvrzením vysoké kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb.
Pramen středně mineralizované vody s obsahem sirovodíku
využíváme k léčbě pohybového ústrojí, oběhového ústrojí, nemocí
nervových, kožních a onkologických. Klienti do lázní přijíždějí na komplexní a příspěvkovou
lázeňskou péči hrazenou z prostředků zdravotních pojišťoven. Připraveny jsou i pobyty pro
širokou veřejnost. Vybrat si lze z pestré nabídky speciálních léčebných nebo relaxačních
programů a přijet do sirných lázní.
Na špičkové úrovni je poskytována péče v oblasti rehabilitace. V Odborném léčebném
ústavu rehabilitačním léčíme pacienty po totálních endoprotézách, po těžkých úrazech, po
operacích páteře nebo s revmatologickými a neurologickými onemocněními.
Léčivé sirné prameny ve Slatinicích
Pramen svatý Václav
Situován u křižovatky silnic Slatinice – Lutín – Prostějov. Nachází se přímo pod sokolovnou.
Dnešní podobu získal až v roce 2004 a jeho pramen vyvěrá z hloubky 165 metrů. Tento
pramen čerpaly Lázně Slatinice po dobu několika let.
Pramen svatý Jan Adam z Lichtenštejna
Pramen Jana Adama z Lichtenštejna je nejmladším v Lázních Slatinice, nahradil v lázních
pramen svatý Václav. Do provozu byl uveden v roce 2011, objeven byl o dva roky dříve. Jeho
vývěr je pro veřejnost vyveden do lázeňského parčíku před hlavní budovou. Vrt má hloubku
372 m a ve 180 m se nachází hlubinný zlom. Tím je možné využívat minerální vodu z obou
ložisek.
Pramen svatý Vít
Pramen vyvěrá z hloubky 150 metrů. Přístřešek nad tímto pramenem byl vybudován v roce
2004. Zároveň došlo i k úpravě jeho okolí.
Pramen Zdeněk
Vyvěrá z hloubky 13 metrů. Je situován ve mlýně.
Pramen svatý Jiří
Byl otevřen v roce 2001. Pramen vyvěrá vedle lázeňské budovy Morava z hloubky 92 metrů
a teplota se pohybuje kolem 17 °C
Lázeňská fontána
V roce 2010 je před léčebným domem "Morava" otevřena nová fontána z názvem "Lázeňská
květina" a pítko, kterým protéká léčivý pramen sv. Jiří. Vše navrhl a realizoval výtvarník
Pavel Surma z hořického pískovce.
Více informací o ubytování a konferenčním hotelu naleznete na: http://www.lazneslatinice.cz

Rezervace ubytování
V souvislosti s rezervací jsou ubytovací kapacity v Lázních Slatinice pro učastníky
konference vyčleněny pouze do 28. 2. 2018. Poté budou nabízeny i jiným klientům, nicméně
i přesto je možné se dotázat, zda je ještě volná ubytovací kapacita.
Objednávky ubytování pro účastníky konference zajišťuje:
Ing. Hana Concepcionová
obchodní manažerka
Lázně Slatinice a.s.
783 42 Slatinice č.p.29
tel: +420 734 572 022
e-mail: concepcionova@lazneslatinice.cz
V objednávce ubytování prosím uvést požadovaný objekt:
- lázeňský dům Balnea**** (www.lazenskydumbalnea.cz)
nebo
- penzion Majorka*** (www.penzion-majorka.cz)
Cena ubytování dle nabídky: 870,- Kč/os/noc s bufetovou snídaní v LD Balnea****
650,- Kč/os/noc s bufetovou snídaní v penzionu Majorka***
Konferenční sál se nachází v lázeňském domě Balnea.
___________________________________________________________________________

Případné dotazy Vám rád zodpoví hlavní organizátor konference:
Mgr. Martin Havelka, Ph.D.

- martin.havelka@upol.cz

Další propozice budou zveřejměny na webu
Katedry technické a informační výchovy PdF UP:

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

