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CÍLE A ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE 
 

Hlavním cílem konference je vytvořit účastníkům mezinárodní prostor pro 
získání nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti využívání moderních 
informačních a komunikačních technologií ve výuce. Konference je určena zejména 
pedagogicko-vědeckým pracovníkům vysokých škol zajišťujícím výuku v oblasti ICT, 
ale taktéž i pro pedagogy základních, středních a speciálních škol. Vítáni jsou rovněž 
účastníci z řad studentů magisterských a doktorských studijních programů. 

Smyslem konference je podpořit aktivní spolupráci sesterských pracovišť v ČR  
i zahraničí a umožnit navázat kontakty mezi pedagogickými pracovníky na různých 
úrovních vzdělávání. Konference poskytuje prostor pro diskusi aktuálních problémů, 
jejich analýzu a vymezení dalších postupů a cest jejich řešení. Díky finanční podpoře 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky jsou vytvořeny 
unikátní podmínky nejen pro účast pedagogů a vědeckých pracovníků z evropských a 
mimoevropských zemí, ale zejména i studentů doktorských studijních programů.  

Z konference bude vydán lektorovaný sborník s ISBN s výtahy přednášek 
pozvaných přednášejících a příspěvky účastníků konference. Ve sborníku mohou 
publikovat své příspěvky i účastníci, kteří nemají možnost zúčastnit se konference 
osobně. Sborník bude pro registrované účastníky po konání konference k dispozici 
volně ke stažení na webu konference (http://infotech.upol.cz). Dále bude v tištěné 
formě k dispozici prostřednictvím hlavních knihoven v ČR.   
 
Konference je zaměřena na následující tematické okruhy: 

� aktuální trendy ve využívání ICT ve výuce,  
� využívání ICT při výuce jednotlivých vyučovacích předmětů na základních  

a středních školách (matematika, biologie, chemie, fyzika, dějepis, český 
jazyk, cizí jazyky, výtvarná výchova, technická výchova, hudební výchova, 
informatika, elektrotechnika, ekonomie, strojírenství…), 

� využívání ICT ve vysokoškolském vzdělávání (technické, přírodní, ekonomické, 
společensko-vědní, lékařské aj. obory), 

� informačně-administrativní systémy pro základní, střední a vysoké školy, 
� e-Learning a tvorba distančních opor, 
� přínosy programu e-Twinning, 
� projektové vyučování s využitím ICT,  
� Internet a multimédia, 
� využití ICT ve volném čase,  
� rozvoj informační gramotnosti v 21. století, 
� Linux a open source software ve vzdělávání, 
� ICT v podnikovém vzdělávání, 
� knihovnické informační systémy, 
� recenze nových publikací a učebnic z oblasti ICT. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 

VĚDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE 
 

Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc. 
Prof. Ing. Jiří Herynk, CSc. 
Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. 
Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. 
Doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. 
Doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc. 
Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. 
PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. 
PhDr. Milan Klement, Ph.D. 
RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA. 
Dr. Ing. Čestmír Serafín, Ing-Paed. IGIP 
Mgr. Silvie Válková, Ph.D. 
 
PROGRAM 
 

11. 9. 2007 
 8:00 – 9:30 
10:00               
10:30 – 12:00   
13:30 – 18:30   
 

 
Prezentace 
Zahájení konference 
Přednášky pozvaných přednášejících 
Vystoupení pozvaných přednášejících a ostatních účastníků 
konference v paralelních sekcích podle počtu a zaměření příspěvků 

 
Účastníci konference obdrží při prezentaci program s přesným rozpisem místa a času 
jednotlivých přednášek. 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

Účastníci konference musí: 
� Vyplnit a odeslat závaznou přihlášku do 1. 7. 2007. 
� Nechat posoudit příspěvek oponentem, který má vzdělání alespoň na stejné 

úrovni jako autor.  
� Odeslat příspěvek, který odpovídá předepsaným pokynům do 1. 7. 

2007 (příspěvek je nutné odeslat elektronickou poštou a na datovém nosiči 
spolu s jedním výtiskem příspěvku a oponentským posudkem). 

 
Přijetí závazné přihlášky nepotvrzujeme, zprávu obdržíte pouze v případě, když 
nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. 
 
Závaznou přihlášku, příspěvek a oponentský posudek zašlete na následující adresu: 
PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.  
Katedra technické a informační výchovy 
Pedagogická fakulta  
Univerzita Palackého v Olomouci 
Žižkovo náměstí 5 
771 40 Olomouc 
Česká republika 
 

E-mail: dostalj@mvso.cz 



                                                                                 

Jednací jazyky: 
Český, slovenský, anglický, polský, ruský a německý. 
 
Doprava: 
10 min pěšky od vlakového nádraží (směr centrum) a nebo tramvají č. 2, 4, 6 (druhá 
zastávka – Žižkovo náměstí). Konference bude probíhat v budově Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Žižkovo náměstí 5). 
 
Ubytování a stravování: 
Organizátoři konference ubytování nezajišťují. Doporučujeme si v přiměřeném 
předstihu zajistit ubytování. Je možné využít například následujících ubytovacích 
zařízení: 

HOTEL SIGMA http://www.sigmahotel.cz 
VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE http://skm.upol.cz/ubytovani.htm 
HOTEL FLORA http://www.hotel-flora.cz 
HOTEL NÁRODNÍ DŮM http://www.volny.cz/hotel.narodni.dum/index.htm 
PENZION NA HRADĚ http://www.penzionnahrade.cz 
PENZION U SEMPRY http://www.sergo.cz 
 

Organizátoři konference stravování nezajišťují. Lze využít přilehlých restaurací. 
 
Úprava příspěvku: 
Příspěvek je nutné zpracovat v souladu s přiloženými pokyny, jinak nebude 
publikován. Příspěvky musí svým obsahem splňovat požadavky na vědeckou nebo 
odbornou publikaci. Za uveřejnění příspěvku ve sborníku nebude poskytnut honorář. 
Příspěvek je možné psát v libovolném jednacím jazyce, musí být ovšem doplněn 
názvem a klíčovými slovy v anglickém jazyce. Délka vystoupení účastníků konference 
je stanovena na 10 – 15 minut, podle počtu účastníků v sekci. 
 
Konferenční poplatky: 

OSOBNÍ ÚČAST NA KONFERENCI I PUBLIKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU VE 
SBORNÍKU JE DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO 
FONDU ZCELA ZDARMA.  
 

MAPY MÍSTA KONÁNÍ 

 



                                                                                 

 
 

 
 
PARTNEŘI KONFERENCE 
 

 
 

 

         
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM 

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 


