KONFERENCE SHARABLE CONTENT OBJECTS
(SCO) 2005

Jednotlivé příspěvky referujících byly provázeny
odbornými diskusemi, které se týkaly jak elektronické
podpory výuky, tak i vlastních zkušeností realizátorů
s takto uskutečňovanou výukou, konzultovány byly
také problémy, které tato forma výuky s sebou přináší,
i zkušenosti s jejich řešením. Jednání tak mělo skutečně
pracovní charakter, který aktivizoval účastníky k zajímavým diskusním příspěvkům.

Druhý ročník mezinárodní odborné konference
SCO 2005 uspořádala Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně (MU) ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové (UHK) ve dnech 25. a 26.
května 2005.
Jak vyplývá již z názvu tohoto odborného setkání,
obsah konference byl zaměřen na výukové systémy,
zvláště na elektronickou podporu výuky a její standardy, včetně systémů pro její správu a organizaci
(LMS), dále na využití multimédií při tvorbě kurzů,
na současnou situaci v akademické i komerční sféře
i na výhled do budoucna.

Každý zaregistrovaný účastník konference obdržel
dobře zpracovaný sborník o 240 stránkách (vydaný
MU v Brně), který obsahuje 42 recenzovaných příspěvků včetně 3 plenárních přednášek, které programový
výbor konference vybral z více než 60 došlých příspěvků a rozdělil do 10 tematických oblastí. Součástí
sborníku je i CD příloha, která obsahuje sborník abstraktů všech přihlášených příspěvků na konferenci,
elektronickou verzi článků a sborníku, tematický
a autorský rejstřík a řadu dalších informací o Fakultě
informatiky MU.1)

Výborně odvedená práce organizátorů zvládla
i více než 160 účastníků z České republiky, Slovenské
republiky a Rakouska.
Bohatý program konference uvedli oba rektoři pořádajících univerzit prof. Petr Fiala z „domácí“ Masarykovy univerzity a doc. Jaroslava Mikulecká z Univerzity
Hradec králové. Ta ve svém zahajovacím projevu také
upozornila účastníky konference na možnost prezentovat svoje diskusní odborné náměty a výukové produkty na konferenci a v soutěži eLearning 2005, která
se bude již pošesté konat začátkem listopadu v rámci
mezinárodního festivalu Techﬁlm na UHK.

Příjemné prostředí Fakulty informatiky MU umožnilo také průběžné občerstvení všech účastníků. Organizátoři se dokázali výborně přizpůsobit nezvykle
velmi teplému počasí konferenčních dnů a poskytnout
účastníkům výborné zázemí také pro neformální rozhovory a přátelská posezení. Celé jednání působilo neokázalým, přátelským a příjemně pracovním dojmem,
bylo užitečné a přínosné pro každého, kdo měl zájem
se o dané problematice dozvědět něco nového.

Pro velký počet přihlášených příspěvků se program konference realizoval v paralelně probíhajících
sekcích, kterých bylo během dvoudenní konference
celkem deset. Druhý jednací den navíc v dopoledních
hodinách probíhal workshop věnovaný spolupráci
vysokých škol při tvorbě standardizovaných vzdělávacích pomůcek, projektu VIRTUNIV a informačnímu
systému Masarykovy univerzity v Brně.

- jmo -

1)

Sojka, Petr, Pitner, Tomáš (ed.). Sharable Content Objects 2005:
2. ročník konference o elektronické podpoře výuky Brno, Česká republika, 25.–26. května 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 247 s. ISBN 80-210-3699-0.

45
AULA, roč. 13, 03 / 2005

