
Mezioborová konference 

Život ve zdraví 2019 

Konference se koná pod záštitou doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., děkana Pedagogické fakulty MU, a řadí se mezi tradiční 

akce pořádané fakultou v rámci vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Cílem konference je mezioborová výměna 

výzkumných, didaktických a praktických poznatků z oblasti ochrany a podpory zdraví. Konference je příspěvkem k řešení 

projektu Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pro předškolní a mladší školní věk (MUNI/A/1037/2018). 

Datum a místo konání: 

➢ 5. – 6. září 2019 

➢ Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9. 

➢ Zahájení konference: čtvrtek 5. 9. 2019 v 10:30, Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 - suterén. 

➢ Ukončení konference: pátek 6. 9. 2019 v odpoledních hodinách. 

Tematické okruhy: 

➢ Výzkum v oblasti ochrany a podpory zdraví 

➢ Projekty a programy ochrany a podpory zdraví 

➢ Vzdělávání v oblasti ochrany a podpory zdraví 

Přihláška:  

➢ Elektronickou přihlášku vyplňte nejpozději do 20. 8. 2019 na této adrese: 

https://docs.google.com/forms/d/1HPm3qp9BxFflLI4faQnZcNH1irIWFQ4OB7reiCBwd4A/viewform?edit_requested=true#responses  

Konferenční poplatek: 

➢ Konferenční poplatek bude hrazen v hotovosti při prezenci. 

➢ Základní poplatek: 500,- Kč, studenti a důchodci 250,- Kč. 

➢ Poplatek se nevztahuje na pracovníky nebo studenty MU. 

➢ Poplatek zahrnuje konferenční materiály, přípravu a vydání recenzovaného sborníku a občerstvení podávané 

během konference.  

Program konference: 

➢ Program bude po uzávěrce přihlášek zaslán přihlášeným účastníkům konference a zveřejněn na stránkách 

Pedagogické fakulty MU. 

Konferenční jazyky a příspěvky během konference: 

➢ Čeština, angličtina, slovenština. 

➢ Účastník konference může přihlásit pouze jeden příspěvek v délce do 15 minut. 

➢ Na další příspěvky je možné se během vystoupení odkázat a publikovat je v postkonferenčním sborníku nebo 

je prezentovat na posteru. 

Sborník z konference: 

➢ Výstupem z konference bude recenzovaný postkonferenční elektronický sborník s příspěvky v anglickém 

jazyce s přiděleným ISBN a DOI. 

➢ Odevzdání příspěvků v elektronické formě zpracovaných podle pokynů na následující straně bude u prezence. 

➢ Elektronické prezentace aktivních účastníků budou se souhlasem autorů zveřejněny na stránkách konference. 

Ubytování a stravování: 

➢ Pořadatelé nezajišťují ubytování a stravu s výjimkou občerstvení v průběhu konference a při diskusním setkání 

v závěru prvního jednacího dne. Ubytování a stravování je dostupné v nejbližším okolí fakulty. 

Organizační výbor konference: 

➢ doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (předseda): muzik@ped.muni.cz, tel.: 54949 5719 

➢ PhDr. Lenka Procházková, Ph.D. (tajemnice): prochazkova@ped.muni.cz, tel. 54949 4137 

➢ Andrea Špačková (sekretariát): spackova@ped.muni.cz, tel. 54949 1642 

➢ PhDr. Leona Mužíková, Ph.D.: muzikova@ped.muni.cz 

➢ PhDr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.: reissmannova@ped.muni.cz  

➢ PhDr. Petr Vlček, Ph.D.: vlcek@ped.muni.cz  

Příloha: 

➢ Pokyny pro autory příspěvků do sborníku z konference 
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Pokyny pro autory příspěvků do sborníku z konference 
Život ve zdraví 2019 

 
Odevzdání příspěvků v elektronické formě: 

• zašlete před zahájením konference na adresu tajemnice konference: prochazkova@ped.muni.cz, 

• nebo přineste na flash disku k prezenci při zahájení konference. 
 
Sborník bude mít podobu loňského elektronického sborníku: 

https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1145 
 
Formální požadavky na úpravu příspěvku (příspěvek upraví do konečné podoby editoři!): 

• Rozsah: do 15 stran včetně seznamu literatury. 

• Celý text včetně všech nadpisů a zvýraznění v MS WORD: 
o písmo Calibri (Základní text), řádkování 1, velikost písma celého příspěvku: 12 (včetně nadpisů), 
o hlavní nadpisy nebo nezbytné zvýraznění textu: velikost 12, tučně, 
o zarovnání odstavců do bloku, vynechat řádek jen před základními nadpisy, 
o všechny okraje stránky 2 cm. 

• Tabulky, grafy a obrázky v základním upravitelném provedení s odpovídajícím názvem. 

• Referenční seznam podle APA (American Psychological Association). Podrobnější stručné instrukce jsou např. 
na této adrese:  
https://telesnakultura.upol.cz/artkey/inf-990000-2500_Informace_pro_autory.php  

 
Obsahové požadavky pro příspěvek v angličtině: 
Příspěvek musí mít charakter výzkumného sdělení nebo teoretické studie: 

• Název příspěvku v angličtině 

• Jméno a příjmení prvního autora, jméno a příjmení druhého autora, atd. 

• Instituce prvního autora 

• Instituce druhého autora 

• atd. 

• Abstrakt v angličtině v tradičním členění výzkumného zaměření (východiska, cíl příspěvku, metodika výzkumu, 
výsledky výzkumu, závěry), nebo abstrakt teoretického zaměření (východiska, cíl/záměr příspěvku, hlavní 
obsah sdělení, závěry) 

• Klíčová slova v angličtině 

• Text v angličtině v obvyklém členění: úvod, východiska, cíl, metodika, výsledky, diskuze, závěry, referenční 
seznam, případně dedikace projektu; u teoretické studie: úvod, hlavní část (členěná na podkapitoly), závěry, 
referenční seznam, případně dedikace projektu. 

 
Struktura textu: 
The Situation and Perspectives of the Body Mass Index Development in Preschool-Aged Children 
 
Isabella Matić, Vilko Petrić, Iva Blažević, Vesna Štemberger 
 
University of Rijeka, Croatia, Faculty of Teacher Education 
University of Rijeka, Croatia, Faculty of Teacher Education 
Juraj Dobrila University of Pula, Croatia, Faculty of Educational Sciences 
University of Ljubljana, Slovenia, Faculty of Education 
 
Abstract 
Background: text… 
Objective(s): text… 
Method(s): text… 
Results: text… 
Conclusions: text… 
 
Key words: children, body mass index, early and preschool age 
 
Introduction 
Text… 
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Objective(s): 
Text… 
 
Method(s) 
Text… 
 
Results 
Text… 
 
Conclusions 
Text… 
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(Dedication) 
 
 
Upozornění: 
Předem se omlouváme, ale pokud nebude příspěvek splňovat formální nebo obsahové požadavky přijatelné pro 
recenzenty, nebude přijat k publikování. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci. 
 
Za organizační výbor konference 
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. 
 


