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II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením 

 

Společenské vědy ve vzdělávání 
 

II. mezinárodní vědecká konference s oborově didaktickým zaměřením navazuje na 
konferenci „Výchova k občanství pro 21. století“ pořádanou v roce 2008 v Olomouci a 
následná oborově didaktická symposia v Dolních Dunajovicích pořádaná Katedrou 
společenských věd PdF UP v Olomouci 

 

 

Konference je zaměřena na oborovou didaktiku společenských věd a její souvislost 
s pedagogikou a příslušnými společenskovědními obory 

Aktuální informace o konferenci naleznete na adrese 

http://ksv.upol.cz/index.php?page=aktuality 

 

 



Pro vědecký výbor konference byli osloveni: 

Univerzita Komenského v Bratislavě 

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., prof. PhDr. Jozef Oborný, Ph.D., doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. 

Uniwersytet Opolski, Pécs University 

Univerzita Karlova v Praze 

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 

Masarykova univerzita Brno  

Ostravská univerzita v Ostravě 

doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc., Doc. PhDr. Jaroslav Pavlíček, CSc. 

Univerzita Palackého v Olomouci 

doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc., Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.  

Organizační výbor konference: 

Mgr. Pavel Krákora 

Mgr. Tomáš Hubálek 

Mgr. Pavlína Vašátová 

Pavlína Liendlová 

Přihlášku s názvem příspěvku a anotací (v českém a anglickém jazyce) je třeba zaslat do 15. 
4. 2012, a to buď e-mailem na adresu pavel.krakora@upol.cz, anebo poštou (Katedra 
společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc). Přihlášku naleznete na 
webových stránkách Katedry společenských věd v sekci AKTUALITY. Kontaktní osoba: Mgr. 
Pavel Krákora 

 

Témata konference 

Možnosti výzkumné práce v oborově didaktickém výzkumu 

Společenské vědy v obsahu kurikula současné školy 

Proměny diskurzu společenskovědných obsahů v kontextu kurikula výchovy k občanství 

Didaktické znalosti obsahu a vzdělávací oblast Člověk a společnost ve školních vzdělávacích 
programech 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost a koncepce oborově didaktické části pregraduální 
přípravy učitelů základních a středních škol 

 



Výstup z konference 

Účastníkům konference nabízíme tři varianty publikačních výstupů: 

1. Uplatnění příspěvku v monografii s názvem Společenské vědy ve vzdělávání (kolektiv 
autorů povede Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., člen pracovní skupiny pro oborové 
didaktiky AK MŠMT ČR, monografie projde recenzním řízením a bude splňovat 
požadavky RIV) 

2. Uplatnění příspěvku ve speciálním čísle odborné revue pro oborové didaktiky 
společenských věd CIVILIA, případně následných číslech dle charakteru příspěvku. 
Časopis zahajuje svůj III ročník, má přidělené ISSN a je redakční radou připravován 
k zařazení do vybraných recenzovaných časopisů pro RIV. 

3. Elektronický recenzovaný konferenční sborník Oborová didaktika společenských věd: 
výstupy z II. oborově didaktické konference. 

Věříme, že účastníci konference uvítají rozšířené publikační možnosti uplatnění svých 
výstupů. Pokyny pro úpravu příspěvků podle charakteru publikačního výstupu naleznete na 
webových stránkách katedry společenských věd v sekci aktuality – II. oborově didaktická 
konference – Olomouc 2012. 

 

Termín odevzdání příspěvku je v den konference nebo nejpozději do 11. května 2012. 

Publikační výstupy jsou vázány na zaplacení konferenčního příspěvku a splnění případných 
připomínek recenzentů, osobní účast na konferenci není podmínkou pro publikování 
příspěvku. Aktivní vystoupení je však vítáno, včetně přínosných diskusí jak během 
konference, tak i při neformálních setkáních v rámci konference. 

 

Organizační pokyny 

Délka aktivního vystoupení na konferenci bude upravena podle počtu přihlášených 
účastníků, minimálně však garantujeme 10 minut pro jednotlivé vystoupení. K dispozici bude 
diaprojektor a další technické vybavení (své požadavky sdělte v přihlášce). 

Jednotlivé sekce organizační výbor připraví podle povahy přihlášených příspěvků, 
předpokládá se samostatná historická sekce.  

Jednacími jazyky budou: čeština, slovenština, polština, angličtina, němčina. 

 

 

 

 

 



Konferenční poplatek 

Konferenční poplatek (včetně DPH) pro účastníka, který se konference zúčastní po oba dny, 
byl stanoven na 900 Kč (nebo 40 Eur). Pro účastníka, který se konference zúčastní pouze 
jeden den, byl stanoven na 600 Kč (nebo 25 Eur). Částku je nutno uhradit do 15. dubna 2012 
(číslo účtu a variabilní symbol naleznete na webových stránkách katedry společenských věd 
v sekci aktuality – II. oborově didaktická konference – Olomouc 2012). 

Z konferenčního poplatku budou hrazeny publikační výstupy, drobné občerstvení během 
konference a další náklady spojené s organizací konference. U účastníků, kteří se konference 
zúčastní po oba dny, ještě společenská večeře ve čtvrtek 25. 4. 2012. 

 

Stravování a ubytování 

Během konference bude zajištěno drobné občerstvení. Konferenční poplatek nezahrnuje 
oběd, který si účastníci hradí individuálně.  

Organizátoři nabízejí možnost zajistit oběd: 

a) v menze (cca 5 minut od fakulty, doprovod bude zajištěn) – cena 90 Kč 

b) v restauraci SCHNIETZELHOUSE (cca 5 minut od fakulty, doprovod bude zajištěn) – cena 
110 Kč 

Tuto volbu je nutné uvést v přihlášce a platba bude realizována při prezenci. 

Nocleh si účastníci zajišťují individuálně. K výběru ubytování doporučujeme využít například 
nabídku dostupnou na http://www.olomouc.com/ubytování/ nebo na www.skm.upol.cz  

Telefonický kontakt na koleje UP: 585 638 016, 585 638 017. Doporučujeme včasnou 
rezervaci. 

 

Předběžný časový harmonogram konference 

středa 25. 4. 2012 

09:00–09:30 prezence 

09:30–09:45 zahájení konference 

10:00–10:30 úvodní plenární přednáška 

10:45–12:45 jednání v sekcích 

13:00–14:00 oběd, občerstvení 

14:00–16:30 jednání v sekcích (přestávka 15:15–15:30) 

16:45–17:00 oficiální zakončení prvního jednacího dne, od 19:00 společenská večeře 



čtvrtek 26. 4. 2012 

09:00–09:30 prezence 

09:30–09:45 zahájení druhého dne konference 

10:00–12:00 jednání v sekcích 

12:00–13:00 oběd, občerstvení 

13:30–16:00 jednání v sekcích (přestávka 14:45–15:00) 

16:00–16:15 oficiální ukončení jednání v sekcích 

Od 16:15 do 17:00 bude pro zájemce připraveno neformální setkání na katedře 
společenských věd. 

 

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách katedry 
společenských věd v sekci aktuality - II. oborově didaktická konference – Olomouc 2012. 

Kontakt: Mgr. Pavel Krákora (e-mail: pavel.krakora@upol.cz) 

Za pořadatele srdečně zvou 

 

Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.           Doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc. 

     zástupce vedoucího          vedoucí Katedry společenských věd 

   KSV PdF UP v Olomouci                       PdF UP v Olomouci 


