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Roční zpráva o činnosti pobočky vědecké společnosti

Jednota českých matematiků a fyziků:
FPS

za rok 2016

PŘEHLED VÝSTUPŮ

• Publikační činnost

Sborník

1. Mgr. Věra Koudelková: Veletrh nápadů učitelů fyziky 20
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 52,
Počet slovenských příspěvků: 2, Počet zahraničních příspěvků: 3, Jazyky: český, slovenský, anglický,
Náklad: 200, Počet stran: 306, Recenzováno: ANO, ISBN: 978-80-87343-58-6, WWW:
http://vnuf.cz/sbornik/rocniky/Veletrh_20_(Praha_2015).pdf, Pobočka: FPS
Sborník vydán v elektronické podobě na CD. Vydalo Nakladatelství P3K s.r.o.

• Konference a semináře

Konference, kongres (50 a více účastníků) česko-slovenský

1. doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.: Veletrh nápadů učitelů fyziky 21
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba
konání: 26.-28.8.2016, Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet příspěvků: 62, Počet
slovenských příspěvků: 1, Poznámka k počtu příspěvků: z toho 8 posterů; 1 vystoupení a 1 poster byly z
Polska (prezentovány anglicky), Celkový počet všech účastníků: 137, Počet všech aktivních účastníků: 76,
Počet všech slovenských účastníků: 1, Počet aktivních slovenských účastníků: 1, Počet všech zahraničních
účastníků (mimo SR): 5, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 5, Poznámka k počtu účastníků:
navíc 17 žáků ZŠ a 7 studentů PedF MU, WWW: http://vnuf.cz/2015/cz/, Pobočka: FPS
Z konference bude vydán sborník v elektronické podobě

Konference, kongres (50 a více účastníků) národní

1. doc.RNDr. Leoš Dvořák, CSc.: Konference regionálních center projektu Elixír do škol
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Hradec
Králové, Doba konání: 13.-15.5.2016, Jazyky: český, Počet příspěvků: 27, Poznámka k počtu příspěvků: 4
plenární přednášky, 23 dílen, většina opakovaně (celkem proběhlo 40 bloků dílen), Celkový počet
všech účastníků: 180, Počet všech aktivních účastníků: 23, WWW: http://nadacedb.cz/elixir-do-
skol/konference-2016, Pobočka: FPS
Konferenci organizovala a financovala Nadace Depositum Bonum, FPS JČMF byla spolupořadatelem.

• Pořádané akce

Soutěž
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1. doc. PaedDr, Jiří tesař, CSc.: Celostátní soutěž diplomových, rigorózních a bakalářských
prací z didaktiky fyziky

Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání:
PedF JU České Budějovice, Doba konání: 16.6.2016, Jazyky: český, Počet účastníků: 12, Poznámka k
počtu účastníků: plus členové poroty, Pobočka: FPS
Soutěž probíhala ve třech sekcích: bakalářská (5 prací), magisterská (6 prací) a disertační práce (přihlášena
jen 1 práce). V bakalářské a magisterské sekci byly vyhodnoceny 3 práce, vítězové obdrželi knižní ceny. Soutěž
byla podpořena z RVS částkou 9 tisíc Kč.

==> Celkový počet výstupů: 4 <==
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