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E-mail: kvizda@econ.muni.cz
Katalogizace v knize – Národní knihovna ČR
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Předmluva

V letošním roce pokračuje konference SCO na Masarykově univerzitě již svým čtvrtým
ročníkem. Pořadatelskou štafetu tentokráte převzala Ekonomicko-správní fakulta. Zatímco
pořadatelé předchozích ročníků – Fakulta informatiky, Pedagogická fakulta a Filozofická
fakulta – měli k tématu konference blízko skrze tvorbu e-learningu, technologii, metodologii
a didaktiku, letošní pořadatel má k tématu blízko především masovým využitím nových
technologií ve výuce. Věříme, že v tradičních diskusích při prezentacích jednotlivých
příspěvků přijdou letos ke slovu také poznatky z praktické aplikace „sdílených výukových
objektů“ (SCO) ve studijních programech a z jejich využití při vzdělávání zvláštních
sociálních skupin jinak z výuky vyloučených, zkušenosti se zvyšováním počtu studentů
obsluhovaných fakultou (zejména v distančních studijních programech), dojmy z paralelní
výuky v několika místnostech či městech nebo údaje o ekonomické efektivností užití e-learningových aplikací ve výuce.
Programový výbor letos vybíral z 54 přihlášených příspěvků. Na základě trojího recenzního posudku vybral k prezentaci a publikaci v tomto sborníku 37 článků. Letos jsme také
vedle přehlídky kursů a technických řešení v e-learningu poprvé zařadili zvláštní sekci zaměřenou na prezentace vybraných e-learningových aplikací. Věříme, že se příspěvky uchované
v tomto sborníku, na přiloženém CD-ROMu a na stálých internetových stránkách konference
SCO stanou zdrojem inspirace pro rozvoj moderních vzdělávacích technologií.
Květen 2007

Martin Kvizda, Petr Sojka
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Organizace
Konference SCO 2007 byla organizována Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity spolu s Fakultou informatiky MU. Webové stránky konference jsou k nalezení na
http://sco.muni.cz/2007/.

Programový výbor
Danuše Bauerová, EkF VŠB-TU, Ostrava
Maria Bieliková, Fakulta informatiky STU v Bratislavě
Miroslava Černochová, Pedagogická fakulta UK, Praha
Nina Hrtoňová, Ústav výpočetní techniky MU, Brno
Erika Mechlová, Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava
Renate Motschnig, Institut für Informatik und Wirtschaftsinformatik, Universität Wien
Jaroslav Nekuda, Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno
Tomáš Pitner, Fakulta informatiky MU, Brno
Jiří Poláček, Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno
Petra Poulová, Fakulta informatiky a managementu UHK, Hradec Králové
Jiří Rambousek, Filozofická fakulta MU, Brno
Petr Sojka, Fakulta informatiky MU, Brno
Petr Šaloun, Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava
Tamara Váňová, Pedagogická fakulta MU, Brno
Leonard Walletzký, Ekonomick-správní fakulta MU, Brno
Stanislav Zelenda, Matematick-fyzikální fakulta UK, Praha

Organizační výbor
Předseda: Martin Kvizda, proděkan ESF MU
Roman Horňák, ESF MU
Nina Hrtoňová, ÚVT MU
Hynek Julínek, ESF MU
Daniel Mikšík, FF MU
Tomáš Pitner, FI MU
Adam Rambousek, FI MU
Jan Slezák, ESF MU
Petr Sojka, FI MU
Anna Váňová, ÚVT MU
Tamara Váňová, PdF MU
Partneři
Konference je pořádána s laskavou podporou generálního partnera BELL (Bringing
E-learning to Life) a hlavních partneů Digital Media a CNC. Partnery konference jsou také
firmy CS1 a C.B.C. CZ, spol. s r.o.
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