
PROGRAM PŘEHLÍDKY 

STŘEDA 26.4.  

7:30 – 8:30 registrace účastníků 

8.30 -  9.00 zahájení přehlídky  

9.00 - 10.15 první soutěžní příspěvek / Michaela Sehnalová  

10.15 - 10.30 pauza  

10.30 - 12.00 druhý soutěžní příspěvek / Václava Medalová  

12.00 - 12.15 pauza  

12.15 - 13.15 třetí soutěžní příspěvek / Tomáš Fiurášek  

13.15 - 13.45 průběžné hodnocení poroty  

13.45 - 15.30  polední pauza  

15.30 - 17.00 odpolední workshopy, exkurze * 

 

ČTVRTEK 27.4.  

8.30 - 9.45 čtvrtý soutěžní příspěvek / Vladimír Kraft  

9.45 - 10.00 pauza  

10.00 - 11.00 pátý soutěžní příspěvek / Petr Krumpolc  

11.15 - 11:30 průběžné hodnocení poroty  

11.30 - 12.30 pauza  

12.30 vyhlášení výsledků  

 

26. 4. od 15.30 *ODPOLEDNÍ WORKSHOPY, EXKURZE 

Místo konání:  Pobočka Vítkovice, Kutuzovova 14, Ostrava - Vítkovice  

Dostupnost: z místa konání konference jsou to dvě zastávky – tramvaj č.1: nástup na 

zastávce Dolní Vítkovice Hlubina, výstup zastávka Český dům. 

 

Zastávka Český dům - tramvaj: 1                                zastávka Mírové náměstí - tramvaj: 2, 3, 12 



Program odpoledních workshopů: 

Mgr. Lukáš Látal, metodik programu primární prevence, vedoucí lektor Nebuď oběť 

Aktuální témata, které hýbou virtuálním světem dětí a dospívajících: sharenting (sdílení 

materiálů rodiči), rizikové výzvy, Netolismus - zaměření na pornografii (mám k ní i nové 

knížky vhodné do knihoven), sexting (řeší se v poradnách 80 % ze všech dotazů klientů), 

mediální gramotnost (dle vašich představ).   

V současné době se v Nebuď oběť se věnuje aktuálním tématům spojených s riziky internetu 

a komunikačních technologií (kyberšikana, sexting, kybergrooming, netolismus, hoaxy, 

sociální sítě aj.). Pro program primární prevence Řidičský průkaz internetového surfaře je 

certifikovaným lektorem MŠMT i garantem, zastřešuje taktéž akreditovaný kurz dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků od MŠMT a několik dalších vzdělávacích programů.  

Kapacita 35 lidí, délka trvání: 60 - 90 minut 

 

Lektoři Fakespace - všechno, co je na internetu, není nutně pravda. Původně brněnský 

spolek FakeScape pomocí her rozvíjí u žáků a studentů jednotlivé kompetence mediální 

gramotnosti - kritické myšlení a ověřování informací. Absolventi jejich workshopů si 

uvědomují mediální nástrahy, které na ně (nejen) v online prostředků číhají. Zároveň 

poskytují učitelům jednoduchou pomůcku pro zatraktivnění výuky mediální výchovy v podobě 

napínavé a zábavné únikové hry, která všechny tyto kompetence kvalitně rozvíjí a podporuje. 

Díky jejich workshopu si únikovou hru můžete vyzkoušet i vy sami a zjistit tak, jak dobře 

dokážete s dezinformacemi a hoaxy sami bojovat.   

Kapacita: 35 lidí, délka trvání: 60 - 90 minut  

 

Ing. Zuzana Sýkorská, produkční a koordinační pracovnice, Národní zemědělské muzeum, 

s. p. o. 

Komentovaná prohlídka výstavou Zemědělství 4.0 

Hlavním cílem výstavy je srozumitelně přiblížit návštěvníkům podstatu probíhajících změn v 
zemědělství, prezentovat vybrané technologie a představit novou generaci zemědělských 
strojů a systémů.  
Co znamená zemědělství 4.0 
V souladu s jednotlivými revolucemi v průmyslu docházelo k významným technologickým 
změnám také v zemědělství. Zemědělství postavené na živé síle až do 19. století 
zaměstnávalo velkou část populace. Průmyslová revoluce umožnila výrobu a vývoj 
zemědělských strojů a významně umenšila počet osob nutných pro zajišťování obživy 
společnosti. Ve 20. století došlo k rozsáhlé mechanizaci i chemizaci zemědělství a do 
sektoru pronikla také výpočetní technika. Poslední dvě dekády 21. století jsou vyvíjeny a 
zaváděny senzorové technologie, autonomní stroje a digitální platformy, které dále umožňují 
snížit podíl rutinní a namáhavé práce, ušetřit čas, zvýšit výnos a současně snížit ekologickou 
stopu zemědělství v krajině. Tyto platformy jsou někdy označovány jako zemědělství 4.0 
popř. precizní zemědělství. 
 

délka trvání: 60- 90 minut 

 


