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v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerz ity 

 



Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

problematika kurikula a učebnic je v období probíhajících vzdělávacích 

reforem v České republice a na Slovensku aktuální a živá. Kurikulum se také více 

dostává do centra pozornosti pedagogického výzkumu. I díky tomu se v souvislosti 

s výzkumem kurikula objevují některé nezodpovězené otázky, které si například 

v případě učebnic kladou zejména jejich autoři, vydavatelé, výzkumníci a 

v neposlední řadě také jejich nejčastější uživatelé – učitelé a žáci. Dovolujeme si 

vás pozvat na konferenci, která chce přispět k ujasnění těchto otázek.   
 

Cílem konference je:  

a) poskytnout prostor pro prezentaci výsledků výzkumů a teoretických 

studií týkajících se problematiky kurikula a učebnic; 

b) vytvořit příležitost k výměně zkušeností a podnítit diskusi nad aktuálními 

problémy teorie, tvorby a výzkumu kurikula se zvláštním zřetelem 

k učebnicím; 

c) zprostředkovat navázání profesionálních kontaktů v  odborné komunitě 

zabývající se výzkumem kurikula. 
 

Rámcový program konference (bude upřesněn): 

Úterý 24. června 2008  

• dopoledne hlavní referáty 

• odpoledne jednání v sekcích  

Středa 25. června 2008  

• dopoledne hlavní referáty, jednání v sekcích 
 

Konference bude uspořádána v souvislosti s řešením výzkumného 

projektu MŠMT ČR LC 06046 Centrum základního výzkumu školního 

vzdělávání. 
 

Příspěvky je možné prezentovat formou:  

• vyžádaného referátu (délka 20-30 minut) 

• referátu (délka 10-15 minut) 

• posteru 



 

Výstupy z konference: 

a) tištěný sborník anotací a CD-ROM obsahující plné znění příspěvků, 

postery a multimediální prezentace;  

b) tištěná monografie k problematice teorie, výzkumu, tvorby a hodnocení 

učebnic obsahující vyžádané referáty a vybrané nejlepší příspěvky 

upravené dle pokynů redakce. 

 

Příspěvky budou do publikací zařazeny na základě vyjádření 

recenzentů. Redakce si vyhrazuje právo uveřejnit pouze příspěvky ve 

stanoveném rozsahu (viz pokyny k psaní příspěvků) a odpovídající zaměření 

konference, případně je redakčně upravit nebo zkrátit.  

Pokyny k psaní p říspěvků:  

Anotaci v rozsahu do 200 slov zašlete současně s přihláškou nejpozději 
do 30. 4. 2008.  

Příspěvek v rozsahu maximálně 27 000 znaků zašlete nejpozději do  
24. 6. 2008. Struktura příspěvku (prosíme o dodržení pořadí):  

• Název příspěvku  
• Jméno autora (bez titulů)  
• Jméno autora s tituly, pracoviště, adresa, e-mail  
• Anotace česky/slovensky (maximálně 200 slov)  
• Klíčová slova česky/slovensky  
• Abstract (anglicky)  
• Key words (anglicky)  
• Text příspěvku  
• Literatura (pouze citovaná v textu)  
• Příp. poznámka (příslušnost k projektu apod.)  

 



 

Organiza ční pokyny 
 

Místo konání: PdF MU, Poříčí 31, Brno 
Konferenční poplatek nebude vybírán. 
Technika: k dispozici bude dataprojektor a zpětný projektor, ostatní 
požadavky upřesněte v přihlášce. 
Stravování nebude zajištěno, lze využít nabídky restauračních zařízení 
v okolí fakulty.  
Ubytování organizátoři nezajišťují. Účastníci si mohou zajistit ubytování:   

• Hotel Pyramida v bezprostřední blízkosti PdF MU   
 (1200 Kč/osoba, 1200 Kč/2 osoby; www.hotelpyramida.ic.cz, 

tel. +420 543 427 310);  
• Hotel Omega v blízkosti PdF MU (950 Kč/osoba; 1450 Kč/2 

osoby; www.hotelomega.cz, tel. +420 543 213 876) 
• VŠ koleje – Hotel Garni (790 Kč/osoba, 980 Kč/2 osoby; 

www.skm.muni.cz/ubytovani.php, tel. +420 549 49 2757) 
 
 
 

Přihlášky s názvem příspěvku, stručnou anotací 
v českém/slovenském jazyce a abstraktem v anglickém jazyce zašlete 
do 30. 4. 2008 na e-mailovou adresu cpv@ped.muni.cz, nebo na 
poštovní adresu CPV PdF MU, Poříčí 31, Brno, 603 00. Příspěvky 
(rozsah maximáln ě 27 000 znaků včetně literatury a p říloh ) zašlete 
nejpozději v den konání konference (24. 6. 2008 na e-mailovou adresu 
cpv@ped.muni.cz, popřípadě je odevzdejte v elektronické podobě při 
prezenci na konferenci. 
 

Aktuální informace ke konferenci jsou k dispozici na internetových 
stránkách http://www.ped.muni.cz/weduresearch.  
  

Všechny zájemce o danou problematiku srdečně za organizační 
tým zvou  

 
 

      Tomáš Janík 
                                    vedoucí Centra pedagogického výzkumu PdF MU, Brno 

 
      Július Hauser 

ředitel Štátného pedagogického ústavu, Bratislava 



Přihlášky zašlete do 30. 4. 2008 na e-mailovou adresu cpv@ped.muni.cz, nebo na 
poštovní adresu CPV PdF MU, Poříčí 31, Brno, 603 00. 

 
Závazná přihláška na konferenci 
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Jméno a příjmení (vč. titulů): ……………………………………..………………………... 

Kontaktní adresa: ……………….…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

E-mailová adresa: …………………………………………………..……………………….. 

Vystoupím s příspěvkem:  □ ano □  ne 

Vystoupím s posterem:  □ ano □  ne 

Název příspěvku/posteru (v českém/slovenském jazyce): ……………….……………… 

…………………………………………………………………..……………………………… 

Název příspěvku/posteru (v anglickém jazyce): …………….…..………………………… 

…………………………………………………………………..……………………………… 

Požadavky na techniku: ……….…………………………………………………………….. 

 

Anotace v českém/slovenském jazyce (maximálně 200 slov): 

 

 

 

 

 

Abstract v anglickém jazyce (maximálně 200 slov): 

 

 

 

 

 


