
Pozvánka 

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, 

 

katedra biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

pořádá 2. ročník pracovní konference „Trendy v didaktice biologie 2016“. Konference se 

bude konat v termínu 22.–23. 9. 2016 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v 

Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1 pod záštitou děkana fakulty paní doc. PaedDr. Radky 

Wildové, CSc.  

Hlavními tématy konference jsou: 

 Přípravné vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie,  

 Výzkum v oblasti didaktiky biologie. 

Rádi bychom Vás a Vaše kolegy z řad vysokoškolských pedagogů, postgraduálních studentů a 

absolventů co nejsrdečněji pozvali na tuto konferenci a těšíme se na Vaši aktivní účast ve formě 

přednášky nebo posteru. Přihláška a předběžný program konference jsou přiloženy k této 

pozvánce a jsou také k volně k dispozici na webových stránkách katedry 

(http://kbes.pedf.cuni.cz/). Pro účely konference bude připraven tištěný sborník abstraktů 

přednášek a posterů (s ISBN).  

Konferenční poplatek 500,- Kč bude vybírán při registraci (účastníci obdrží na požádání 

potvrzení). 

Za přípravný výbor konference a KBES, PedF UK v Praze 

doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. 

http://kbes.pedf.cuni.cz/


Předběžný program konference 

22. září 2016 (čtvrtek): 

Odpoledne:  

I. blok: Zahájení konference, plenární zvané přednášky 

II. blok: Příprava a vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie – přednášky v sekcích 

Posterová sekce 

Diskuze, podvečerní pohoštění a setkání v prostorách fakulty 

23. září 2016 (pátek) 

Dopoledne: 

III. blok: Výzkum v didaktice biologie (a souvisejících oborech tvořících vyučovací předměty 

přírodopis a biologie) – přednášky v sekcích  

IV. blok: Slavnostní zakončení konference 

Odpoledne: 

V. blok: navazující aktivity (pro předem přihlášené – viz cirkulář) – exkurze do Botanické 

zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ul. Na Slupi, Praha 2  

 

Délka ústních prezentací (příspěvků) je stanovena na 15 minut s následnou 5minutovou diskuzí. 

K dispozici bude standardní projekční technika (dataprojektor, notebook). Postery jsou 

akceptovány pouze ve formátu A1. Přípravný výbor si vyhrazuje možnost (v případě velkého 

množství příspěvků) přesunu přednášky do posterové sekce, popř. odmítnutí příspěvku 

souvisejícího s tématem konference jen okrajově. V obou případech budou autoři včas 

informováni. Příspěvky mohou být pouze v českém a slovenském jazyce. 

Prezentované příspěvky mohou být publikovány i v internetovém periodiku Scientia in 

Educatione, který je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik a do 

databáze ERIH. Příspěvek se podává standardně přes webovou aplikaci časopisu 

http://www.scied.cz/index.php/scied. 

V příloze naleznete výběr ubytovacích možnosti v různých cenových relacích; v případě zájmu 

o ubytování kontaktujte vybrané zařízení co nejdříve, kapacity bývají omezené. 

 

Přípravný výbor konference: 

Dr. Lenka Pavlasová, doc. Lubomír Hrouda, doc. Vasilis Teodoridis, Ing. Dana Kalistová 

 

 

 

http://www.scied.cz/index.php/scied


Přihláška – 1. cirkulář 

2. ročník konference „Trendy v didaktice biologie 2016“ 

22. – 23. září 2016 

Pedagogická fakulta UK v Praze 

Katedra biologie a environmentálních studií 

Příjmení, jméno, titul* 

 

 

Kontaktní email/emaily 

 

 

Pracoviště 

 

 

Aktivní účast (vyberte) Ano – Ne 

Forma účasti (vyberte) 

 

Přednáška v tematickém bloku II,  III – Poster** 

Název příspěvku (max. 

15 slov) 

 

Název příspěvku 

v anglickém jazyce 

 

Abstrakt příspěvku 

(max. 1500 znaků včetně 

mezer) 

 

Účast na exkurzi do 

Botanické zahrady (ul. 

Na Slupi, Praha 2)  

Ano – Ne 

Poznámka 

 

 

*uveďte všechny autory příspěvku 

**v případě účasti ve více blocích, vyplňte prosím pro každý příspěvek zvláštní přihlášku 

 

Přihlášku včetně abstraktu příspěvku zašlete prosím na e-mailovou adresu 

lenka.pavlasova@pedf.cuni.cz do 30. června 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lenka.pavlasova@pedf.cuni.cz


 

 

Možnosti ubytování v Praze 

Výčet ubytovacích kapacit v různých cenových kategoriích je orientační; ubytování si prosím 

zajistěte sami, organizační výbor konference je nezajišťuje. 

                     Levné ubytování na kolejích UK 

 
Cena: cca 200–400 na osobu a noc 

Katalog kolejí se všemi kontakty: http://www.kam.cuni.cz/KAM-321.html 

Objednávky též přes rezervační portál Kolejí a menz UK: https://rehos.cuni.cz/crpp/ 

Doporučené:  

Kolej Arnošta z Pardubic, Voršilská 144/1, Praha 1 

Kolej Komenského, Parléřova 6, Praha 6 (tram 22 – Pohořelec) 

 

                           Dražší ubytování v hotelu 

 
Rektorátní hotel v Celetné, Celetná 14, Praha 1 

Objednávka: Veronika Bínová (organizační odd. RUK), 224 491 252, 

veronika.binova@ruk.cuni.cz 

 

Kolej UK Jinonice, U kříže 8, Praha 5-Jinonice 

Objednávka: Veronika Bínová (organizační odd. RUK), 224 491 252, 

veronika.binova@ruk.cuni.cz 

 

Novoměstský hotel, Řeznická 4, Praha 1  

Web: http://www.novomestskyhotel.cz/  

Tel.: +420 221 419 911; E-mail: info@novomestskyhotel.cz  

 

Hotel Merlin, Gorazdova 22/331, Praha 2 

Web: www.hotel-merlin.cz 

Tel: +420 224 916 555; Mobil: +420 739 565 137; E-mail: info@accommerlin.cz 

 

Hotel Ibis Praha Wenceslas Square 

Kateřinská 1476/36, Praha 2 

Web: http://www.firmy.cz/detail/449707-hotel-ibis-praha-nove-mesto.html 

Tel. 222 865 777; E-mail: h3195@accor.com 
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