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Vysoká škola polytechnická Jihlava 

si Vás dovoluje pozvat 
k účasti  

na konferenci 
 

Tvorba e-learningových opor na VŠ 
 

Termín konference:      9. a 10. února 2012 

 

Témata konference 

Cílem konference je vytvořit prostor pro sdílení myšlenek, zkušeností a výsledků výzkumu 

s využíváním LMS Moodle ve výuce na vysokých školách. 

Konference přinese výměnu zkušeností při tvorbě elektronických podkladů a interaktivních 

testů. Konferenci mohou využít i studenti (nejen VŠPJ, ale i středních škol) pro získání 

přehledu o e-learningové výuce v prostředí Moodle. 

Zaměření konference bude orientováno na: 

 Tvorbu e-learningových kurzů v prostředí LMS Moodle 

 Zkušenosti s testováním studentů v prostředí LMS Moodle 

 Možnosti zefektivnění výuky s pomocí LMS Moodle 

 Hodnocení e-learningových opor vytvořených v prostředí LMS Moodle 

 

Důležité termíny 

 Termín pro odevzdání příspěvku: 31. ledna 2012 

 Potvrzení o přijetí příspěvku 4. února 2012 

 Registrace: od 20. ledna 2011 do 5. února 2012 

 Termín konference: 9. a 10. února 2012 
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 Termín pro odevzdání příspěvku: do 31. ledna 2012 

 Potvrzení o přijetí příspěvku do 4. února 2012 

 Registrace: do 5. února 2012 

 Termín konference: 9. a 10. února 2012 

 

Publikování přijatých příspěvků  

Přijaté příspěvky budou publikovány v elektronické formě (CD) sborníku konference s ISBN.  

Příspěvky je možné posílat na adresu: machovcova@vspj.cz.  

Prosíme autory o zaslání plného textu příspěvku v délce nepřesahující šest stran B5. 

Prezentace přijatého příspěvku na konferenci je dána doporučením recenzentů. Další 

informace naleznete od 15. 1. 2012 na stránkách projektu Zavedení e-learningového 

systému do výuky a vytvoření e-learningových opor na Vysoké škole polytechnické 

Jihlava https://elearning.na.vspj.cz.    

Přijímány jsou příspěvky v jazyku českém, slovenském a anglickém. Účast na konferenci 

není podmíněna předložením či prezentováním příspěvku.  

Program první den:  

8:00-9:00 registrace účastníků 

9:00-10:30 úvodní blok přednášek 

10:30-11:00 přestávka 

11:00-12:30 přednášky 

12:30-13:30 oběd 

13:30-15:00 workshopy, prezentace 

15:00-15:30  přestávka 

15:30-17:00 workshopy, prezentace 

17:00-21:00 raut 
 

Program druhý den:  

9:00-10:30 přednášky 

10:30-11:00 přestávka 

11:00-12:30 závěrečný blok přednášek a ukončení konference 

12:30-13:30 oběd 
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Aktuální podoba programu bude zveřejňována na stránkách konference. 

Garant konference: rektor VŠPJ Ing. Jakub Novotný, Ph.D. 

Organizační a programový výbor 

Ing. Martina Kuncová, Ph.D. 

Mgr. Hana Vojáčková 

Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. 

PaedDr. František Smrčka, Ph.D. 

PaedDr. Emanuel Hurych, Ph. D. 

Mgr. Martina Benešová 

Mgr. Irena Točíková 

Michaela Machovcová 

 

Místo konference 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tolstého 16 
586 01 Jihlava 
Administrátor konference: machovcova@vspj.cz 
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