Pozvánka na 3. ročník konference MITAV
MITAV 2016
Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), pobočka Brno Vás srdečně zve na konferenci
MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy),
kterou pořádá ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně,
Přírodovědeckou fakultou, Pedagogickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou
Masarykovy univerzity a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.
Konference MITAV 2016 proběhne v Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4
ve dnech 16.-17. června 2016.

Určení a cíle konference
Konference MITAV 2016 je třetím ročníkem konference MITAV. Je určena především pro
učitele všech typů škol a je zaměřena jak na nejnovější poznatky v matematice, informatice
a dalších vědách, tak na problematiku výuky těchto oborů na všech typech a stupních škol,
a to včetně e-learningu a dalších aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu.
Pořadatelé chtějí soustředit pozornost zejména na vzdělávání v oblastech, které jsou pro
současnou společnost nezbytné a velmi žádané. Cílem konference je vytvořit prostor pro
prezentaci dosažených výsledků v různých vědních oborech a současně poskytnout možnost
pro setkání a vzájemnou diskusi pracovníků různých typů škol a zaměření. Uvítáme také
vystoupení studentů (diplomantů, doktorandů) a začínajících učitelů, jejichž nové pohledy
a přístupy mohou být pro účastníky velmi zajímavé a přínosné.

Předpokládáme, že jednání bude probíhat v následujících sekcích:
1. Nejnovější výsledky v jednotlivých vědních oborech
2. Obecné otázky vzdělávání (ZŠ, SŠ, VŠ).
V případě většího zájmu a širšího spektra příspěvků uvažujeme o rozšíření počtu sekcí,
abychom umožnili vystoupit každému zájemci.
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Jednací jazyky konference
čeština, slovenština, angličtina.

Předběžný program konference
Čtvrtek 16. 6. 2016
12:00-14:00 Prezentace účastníků
14:00-15:30 Zvaná přednáška č. 1
15:30-16:00 Přestávka
16:00-17:30 Zvaná přednáška č. 2
19:00-22:00 Společenský večer (na Klubu Univerzity obrany – zajištěno vystoupení
folklórního souboru Lučina s cimbálem)
Pátek 17. 6. 2016
9:00-12:00
Jednání v sekcích
12:00
Ukončení
V případě většího zájmu o vystoupení může jednání konference MITAV 2016 pokračovat
i v odpoledních hodinách.
Konferenční poplatek
Vložné na konferenci MITAV 2016 je 800 Kč, členové JČMF 600 Kč.
Studenti včetně doktorandů platí vložné v poloviční výši, tedy 400 Kč, členové JČMF 300 Kč.
Platba poplatku probíhá na účet:
Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Brno
Janáčkovo nám 2a, 611 37 BRNO, Czech Republic
IČ: 64327141
Kontaktní osoba: RNDr. Jan VONDRA, Ph.D.
Telefon: +420 549 494 263
e-mail: vondra@math.muni.cz
Bankovní převod do: 30. dubna 2016 (bankovní poplatky hradí účastník)
Bank name: Fio banka, a.s.
BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX
Purpose of Payment: MITAV2016
Information for Beneficiary: Name of Participant
Account Name: JČMF pobočka Brno
IBAN (Account No.): CZ6920100000002700604074
Účastníci z ČR:
Číslo účtu: 2700604074/2010
VS: bude přidělen a zaslán po obdržení vyplněného formuláře přihlášky

Daňový doklad bude připraven a vydán na konferenci.
Ubytování
V případě zájmu o zajištění ubytování můžeme nabídnout rezervace v ubytovacím prostoru
Univerzity obrany (ulice Dobrovského 27) cca 5 minut pěšky od místa konference. Předběžná
cena je 220 Kč za osobu a noc ve dvojlůžkovém pokoji. Rezervace je možné zabezpečit na 1
až 3 noci od středy 15. 6. do soboty 18. 6. 2016. Organizátoři zabezpečí rezervaci ubytování
podle obdržených požadavků účastníků. Platbu za ubytování hradí účastník v hotovosti na
ubytovně.

Každý účastník konference MITAV 2016 obdrží tištěný Sborník abstraktů MITAV 2016
s ISBN. CD příloha tohoto tištěného sborníku abstraktů bude obsahovat všechny přijaté
příspěvky konference.
Post-konferenční CD sborník rozšířených verzí příspěvků konference MITAV 2014 i
MITAV 2015 (viz http://mitav.unob.cz ) byl zaslán k posouzení na Web of Science
společnosti Thomson Reuters. Na výsledek čekáme.

Pokyny pro účastníky konference
 Vyplněný formulář závazné přihlášky na konferenci MITAV 2016 zašlete prosím
na adresu vondra@math.muni.cz (kopie: mitav2016@seznam.cz)
nejpozději do 31. 3. 2016. Abstrakt, který bude zaslán v této přihlášce, bude
zveřejněn v tištěném sborníku abstraktů.
 Příspěvky v libovolném jednacím jazyce konference zašlete prosím
na adresu mitav2016@seznam.cz) nejpozději do 15. 4. 2016.
Použijte šablonu (MITAV_template) a příspěvky zašlete ve formátu pdf.
 Za obsahovou a formální úroveň zaslaných příspěvků jsou plně odpovědni jejich
autoři. Všechny příspěvky budou recenzovány, úpravy jejich obsahu budou výhradním
právem jejich autorů.
 Konečné verze příspěvků ve formátu pdf zaslané do 15. 5. 2016 budou součástí
konferenčního CD.
 Čas vyhrazený pro prezentaci příspěvku na konferenci je 15 minut včetně diskuse.
V konferenční místnosti bude k dispozici notebook a datový projektor.
 Program konference bude zveřejněn do 8. června 2016.
Rozšířená anglická verze příspěvku konference MITAV 2016 může být následně publikována
v italském časopise Ratio Mathematica, ISSN 2282-8214, resp. Science & Philosophy, ISSN
2282-7765.

Web konference MITAV
http://mitav.unob.cz/

Děkujeme Vám za zájem o konferenci MITAV 2016 a těšíme se na setkání v Brně.

