
    

 

 

 

 

Závěrečná konference projektu Virtual Reality for 

Education Network (VReduNet ATCZ256) 

 

30. listopadu 2022, 10:00 – 13:00, Pedagogická Fakulta Jihočeské univerzity  

 

 

Celý program bude probíhat v českém resp. v německém jazyce a bude simultánně tlumočen. 

 

 

Místo konání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Pedagogická fakulta 

Jeronýmova 10 

371 15 České Budějovice 

 

Registrace: https://forms.office.com/r/cvgZZd0mAh 

 

Parkování: Parkování zdarma pro účastníky akce je zajištěno v areálu bývalých 

Žižkových kasáren na adrese Žižkova tř. 28. Prostor pro parkování je 

vlevo po průjezdu bránou a na obrázku je označen modrým 

obdélníkem. 

 

 
 

 

Pro další informace 

jsme vám k dispozici:  

 

 

 

 

Tomáš Jakubec: jakubec@jvtp.cz, Lenka Chrobočková: ekonom@jvtp.cz 

 

 
 Akce je organizovaná v rámci projektu “VReduNet - Virtual Reality for Education Network (ATCZ256)” 

a je spolufinancovaná z programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Účast je bezplatná. 

https://forms.office.com/r/cvgZZd0mAh


    

 

 

 

 

 

Závěrečná konference projektu Virtual Reality for 

Education Network (VReduNet ATCZ256) 

 

30. listopadu 2022, 10:00 – 13:00, Pedagogická Fakulta Jihočeské univerzity  

 

 

 

10:00 - 10:10 Zahájení 

Mgr. František Mlčák – ředitel Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.  – děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích 

10:10 - 10:55 Představení a zhodnocení projektu VReduNet 

  Souhrn projektu, realizované aktivity, networking, pilot 

10:55 - 11:10 Coffeebreak  

11:10 - 11:30 Keynote 

  • Výhody učení ve virtuální realitě 

             Prof.(FH) Mag. Michael Reiner 

11:30 - 11:55 Budoucnost VR na školách a v přeshraniční spolupráci 
 

• Přeshraniční projekty a jejich dopad 

             Ing. Jitka Hrodějová - administrace programů a projektů EÚS 

 • VR/AR budoucnost na českých školách 

              Mgr. Jana Rychlíková 

              Ing. Petr Lamač 

11:55 - 12:05 Coffeebreak  

12:05 - 12:45 Příklady využití VR/AR ve firmách a školách 

  • Prezentace řešení využití VR/AR ve firemním prostředí 

• Prezentace řešení využití VR/AR ve vzdělávacím prostředí 

Doprovodný 

program 

Ukázky jednotlivých řešení využití VR/AR 

  VR ukázky, volná diskuze se zástupci firem a škol  

 

během konference, +30 min, může být prodlouženo 

 

 

Celý program bude probíhat v českém resp. v německém jazyce a bude simultánně tlumočen. 
 

 

 

 

 

 


