
VÝZVA K PODÁVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ 
Výzkum a aplikace 

PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ 
a dalších interaktivních metod 

 
25. mezinárodní konference pořádaná Napier University Business School 

Edinburgh, Skotsko 
29. června – 2. července 2008 

VÝUKA A VZDĚLÁVÁNÍ SVĚTOVÉ TŘÍDY 
včetně distančního a celoživotního vzdělávání 

Případové studie, multimédia, simulace a další interaktivní metody 
 

Případové studie mohou hrát důležitou roli v řešení problémů a ve výuce této oblasti, stejně jako v iniciaci a 
řízení změn. Tato konference poskytuje účastníkům příležitost dozvědět se více o výuce s použitím 
případových studií a souvisejících přístupů k výuce v rozmanitých vzdělávacích podmínkách. Účastníci budou 
mít bohaté možnosti setkat se s kolegy z celého světa, s nimiž budou moci navázat výzkumnou spolupráci. 
Konference WACRA® jsou interdisciplinárními mezinárodními fóry pro učitele různých disciplín a oborových 
zaměření (např. ekonomika a podnikání, komunikace, vzdělávání, strojírenství, historie, právo, medicína, 
psychologie, veřejná správa, sociologie) a praktiků v oblasti průmyslu a podnikání, vzdělávání a státní správy. 

Příspěvky by měly být zaměřeny na analýzu teorie a praxe použití případových studií, simulací, videa a 
dalších souvisejících metod vzdělávání zaměřeného na řešení problémů, řízení změn a inovací. Preferovány 
budou interdisciplinární, mezinárodní a/nebo komparativní příspěvky. Zvláště vítány jsou příspěvky zaměřené 
na popis aplikace případových studií v univerzitních a odborných vzdělávacích programech v různých 
prostředích a příspěvky hodnotící případové studie a související formy výuky a vzdělávání. Příspěvky 
zkoumající výzvy (a navrhující jejich řešení), před nimiž stojí firmy jsou rovněž velmi vhodné. Návrhy na psaní a 
vývoj případových studií a skutečné případy z různých prostředí jsou vítány. Přestože hlavním zaměřením 
konferencí WACRA je využívání případových studií ve výuce a řešení problémů, vědecké příspěvky popisující 
výzkum s využitím případových studií jsou rovněž velmi vhodné. WACRA se zvláště zajímá o vědecké 
příspěvky, které přispívají k pochopení a spolupráci mezi disciplínami a mezinárodními partnery. Nejvíce 
inovativní prezentace a nejlepší příspěvek budou oceněny. 

Podávané příspěvky by měly obsahovat (1) titulní stranu obsahující název, jméno, pracoviště, adresu, 
telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu autora(ů), (2) charakteristiku příspěvku (nepřesahující 4 strany) 
nebo kompletní příspěvek (nepřesahující 12 stran). Uložte si pokyny pro psaní příspěvků umístěné na 
webových stránkách WACRA. Charakteristika příspěvku by měla jasně uvést cíle, kostru a povahu 
navrhovaného příspěvku a měla by odpovídat kritériím oponentního řízení. Jméno autora(ů) by se nemělo 
objevit na stejné stránce jako příspěvek/návrh, aby bylo možné anonymní oponování příspěvků. 

Rozhodnutí o přijetí návrhů/příspěvků bude oznámeno stejně jako výsledky oponentního řízení 
prostřednictvím elektronické pošty. Všechny návrhy a příspěvky je třeba dodat do 15. ledna 2008. 
K publikaci v oponovaném International Journal for Case Method Research & Application budou přijaty 
pouze kompletní příspěvky doručené do 31. března 2008. Konferenčním jazykem je angličtina s tím, že 
některé sekce budou vedeny v češtině, francouzštině a španělštině. Další podrobnosti naleznete na stránkách 
organizace WACRA, případně nás můžete přímo kontaktovat: 
 

W A C R A ® 
WORLD ASSOCIATION FOR CASE METHOD RESEARCH & APPLICATION 

23 Mackintosh Ave NEEDHAM (BOSTON) MA 02492-1218 U.S.A. 
Tel. +1-781-444-8982   wacra@rcn.com   Fax: +1-781-444-1548 

website   www.wacra.org 
Konferenční kancelář: 4340 River Birch Loop 2A GREENSBORO, NC 27409-8014, U. S. A. 

Tel. +1-336-218-0090 E-mail smithdmwacra@tiad.rr.com Fax +1-336-292-3635 
 
 

Prosíme, předejte tuto pozvánku také svým kolegům! 


