Mezioborová konference

Život ve zdraví 2018
Konference pořádaná pod záštitou doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., děkana Pedagogické fakulty MU, se řadí mezi tradiční
akce pořádané fakultou v rámci vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Cílem konference je mezioborová výměna
poznatků z oblasti ochrany a podpory zdraví.
Datum a místo konání:
➢ 6. – 7. září 2018
➢ Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9.
➢ Zahájení konference: čtvrtek 6. 9. 2018 v 10:30, Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 - suterén.
➢ Ukončení konference: pátek 7. 9. 2018 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 15. 8. 2018 na této adrese:
https://docs.google.com/forms/d/10LO6n1-QZGH_TOgoERwopZt7W0wmOWHwepwT4asNX9E/viewform?edit_requested=true

Konferenční poplatek:
➢ Konferenční poplatek bude hrazen v hotovosti při prezenci.
➢ Základní poplatek: 500,- Kč, studenti 250,- Kč.
➢ Poplatek se nevztahuje na pracovníky nebo studenty MU.
➢ Poplatek zahrnuje konferenční materiály, přípravu a vydání recenzovaného sborníku a občerstvení podávané
během konference.
Konferenčními jazyky a příspěvky:
➢ Čeština, angličtina, slovenština.
➢ Přihlásit je možné maximálně dva příspěvky jednoho účastníka konference.
Program konference:
➢ Program bude zaslán přihlášeným účastníkům konference a zveřejněn po uzávěrce přihlášek.
Sborník z konference:
➢ Předpokládaným výstupem z konference bude recenzovaný postkonferenční elektronický sborník s příspěvky
v anglickém jazyce s přiděleným ISBN a DOI.
➢ Odevzdání příspěvků z konference: do 15. 9. 2018 (pokyny budou uvedeny v programu konference).
➢ Prezentace aktivních účastníků budou se souhlasem autorů zveřejněny na webových 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.
Pořadatelské pracoviště:
➢ Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU
➢ Konference je příspěvkem k řešení projektu Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
(MUNI/A/0877/2017)
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

