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10. mezinárodní 

konference DisCo

Praha 22. – 24. 6. 2015

Ve dnech 22. – 24. 6. 2015 se usku-
tečnil již 10. ročník mezinárodní 
konference DisCo, která se věnuje 
využívání informačních technologií 
ve vzdělávání. Jak se stalo v posled-
ních letech tradicí, konferenci pořá-
dalo Centrum pro studium vysokého 
školství v.v.i. ve spolupráci s Ústavem 
informačních studií a knihovnictví 
Filozofické fakulty Univerzity Karlo-
vy. 10. ročník nesl podtitul „From ana-
log education to digital education“. Nově 
se konference konala v atraktivních 
prostorách Paralelní polis v Praze 7.

Konference byla určena zájemcům 
o využívání moderních informačních 
technologií ve vzdělávacím procesu: 
učitelům, vzdělavatelům dospělých 
či personalistům z oblasti privátní-
ho, veřejného i neziskového sektoru. 
Na letošním ročníku bylo přítomno 
přes 40 účastníků z 9 zemí – z České 
republiky, Slovenska, Maďarska, Pol-
ska, Německa, Rakouska, Španělska, 
Albánie, Nového Zélandu, Turecka.

První den konference byl věnován 
workshopům na téma využití table-
tů ve vzdělávání, které vedla Veronika 

Neničková z Masarykovy univerzity; 
její kolegyně Irina Matusevich před-
stavila aplikace Voki a Sock Puppets. 
Workshop věnovaný Mahaře, nástroji 
na budování e-portofolií, lektorova-
la Sigi Jakob Kühn z Německa. Večer 
nám v Makers Labu představili mož-
nosti využití 3D tisku.

Konferenci otevřela zvanou před-
náškou Mar Camacho z Universitat 
Rovira i Virgili in Tarragona ve Špa-
nělsku na téma m-learningu a jeho 
roli ve vysokém školství. Následo-
valy sekce věnované m-learningu. 
Lucie Rohlíková v rámci jedné ze sek-
cí představila svoji knihu Učíme se 
s tabletem: Využití mobilních tech-
nologií ve vzdělávání (spoluauto-
ři Ondřej Neumajer, Jiří Zounek). 
Po přestávce na oběd nám Sigi Jakob 
Kühn během zvané přednášky pre-
zentovala možnosti využití e-port-
folií. Z odpolední sekce bych zmínil 
jako jednu z nejzajímavějších skypo-
vou přednášku Mari-Carmen Calde-
iro-Pedreira na téma vývoj MOOC 
podporující kompetence ve využí-
vání medií. Úterní program zakon-
čil workshop věnovaný bitcoinům. 
Po něm následoval společenský večer.

Druhý den zahájil konferenci zva-
nou přednášku Wolfie Christl na téma 
soukromí v době digitálního sledo-
vání a „internetu věcí“ (Internet of 
Things). Na jeho přednášku navázala 
panelová diskuse na téma analýza dat 
versus soukromí a bezpečnost. Spo-
lu s Wolfiem Christlem stála na stra-
ně obezřetných Daniela Kmentonyo-
vá z Institutu kryptoanarchie, stranu 
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optimistů, kteří hájili využívání dat, 
zastupovali Lukáš Paleček z Web-
school s.r.o. a Jakub Štogr z Navre-
me s.r.o. V diskusi padlo mnoho 
argumentů na obě strany, ale ke vět-
ší shodě oponenti nedošli. Z dalších 
prezentací bych zmínil představení 
využití digitálních odznaků na Uni-
verzitě Pardubice v rámci jazyko-
vých kurzů, které prezentovali Lin-
da Pospíšilová a Pavel Brebera. Další 

zajímavou prezentací bylo vystoupe-
ní Kristýny Szabó z Budapešti, která 
se zabývala otázkou, zda je digitální 
čtení podobné čtení komiksů.

Celkově bych zhodnotil program 
jako pestrý a prezentující řadu zají-
mavých a podnětných informací.

Další informace najdete na webo-
vých stránkách www.disconference.eu.

Jan Beseda

Organizátoři:

Partneři:
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