
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

 

Katedra společenských věd  
 
 

si Vás dovoluje pozvat na 
 

 
vědeckou konferenci 

 
 

studentů doktorských studijních programů v oblasti  
společenských věd, 

 
 

pořádanou dne 
 
 

22. května 2012 
 
 

v prostorách PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc 
 
 
 
 

Aktuální informace viz http://ksv.upol.cz 
 
 

 



Konference je určena především studentům doktorských studijních programů humanitního 
zaměření. Na základě jednotlivých přihlášek budou vytvořeny tematické sekce, v nichž budou 
moci účastníci konference přednést své příspěvky. Po každém vystoupení bude prostor pro 
odborné dotazy. Příspěvky následně projdou anonymním recenzním řízením,  
a budou-li kladně posouzeny, budou publikovány v elektronickém sborníku příspěvků. 
Vybrané texty budou otištěny v odborné revue pro společenské vědy CIVILIA. Konference je 
ideální příležitostí zejména pro mladé vědecké pracovníky, kteří mohou prezentovat výsledky 
své tvůrčí činnosti před odbornou veřejností. 
 
 
Předpokládané společenskovědní tematické celky konference: 
 
Politologie 
Filozofie 
Religionistika 
Etika 
Psychologie 
Sociologie 
Ekonomie 
Dějiny – obecné i regionální 
Didaktika společenských věd 
Výzkum edukační reality ve společenských vědách* 
 
* Počet sekcí může být upraven v závislosti na počtu přihlášených účastníků.  
 
 
Vědecký výbor konference: 
 
doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc. 
 
Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. 
 
ThMgr. Dušan Špiner, Ph.D. 
 
Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Dr.h.c. 
 
Prof. PhDr. Josef Oborný, Ph.D. 
 
Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. 
 
PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. 
 
 
Organizační výbor konference: 
 
Mgr. Tomáš Hubálek 
 
Mgr. Pavel Krákora 
 
Mgr. Gabriela Medveďová  
 
Pavlína Liendlová 



 
 
Předběžný program: 
 
  9:00 – 10:00   - prezence 
10:00 – 10:15   - zahájení konference 
10:15 – 11:15   - hlavní referáty  
11:15 – 11:30   - pauza 
11:30 – 13:00   - jednání v sekcích I 
13:00 – 14:00   - pauza na oběd 
14:00 – 18:00*  - jednání v sekcích II 
 
* Čas ukončení může být pozměněn dle počtu přihlášených účastníků. 
 
 
Důležité termíny: 
  
 Zaslání přihlášky     - do 30. dubna 2012 
 Termín konání konference    - 22. května 2012 
 Odeslání písemné verze příspěvku  - do 15. června 2012 
 Recenzní řízení    - červenec, srpen 2012 
 Odeslání upravených verzí příspěvků  - do 21. září 2012  
 Publikační výstupy    - listopad 2012 
 
 
 
Organizační pokyny: 
Podmínkou pro aktivní vystoupení na konferenci a případné publikování příspěvku je 
uhrazení konferenčního poplatku ve výši 400 Kč. Tuto částku je nutno uhradit nejpozději 
v den konání konference při prezenci.  
 
Délka aktivního vystoupení na konferenci bude upravena podle počtu přihlášených účastníků, 
minimálně však garantujeme 10 minut pro jednotlivé vystoupení. K dispozici bude 
dataprojektor a další technické vybavení (své požadavky sdělte v přihlášce). 
 
Jednotlivé sekce organizační výbor připraví podle povahy přihlášených příspěvků. 
 
Jednacími jazyky budou: čeština a slovenština. 
 
Konference se bude konat na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, 774 41  Olomouc 
 
 
Pokyny pro vypracování příspěvku: 
Rozsah příspěvku musí být 5–15 normostran formátu A4 včetně poznámkového aparátu 
a seznamu použité literatury. Příspěvek musí dále obsahovat informace o autorovi, kontaktní 
údaje, anotaci (stručný abstrakt příspěvku) v českém a anglickém jazyce, klíčová slova 
v českém i anglickém jazyce. Autor musí dodržovat citační normu ČSN ISO 690 a ČSN ISO 
690-2. 
 

 

 



Stravování:  
Během konference bude zajištěno drobné občerstvení. Konferenční poplatek nezahrnuje oběd, 
který si účastníci hradí individuálně. Organizátoři nabízejí možnost zajistit oběd: 
a) v menze (cca 5 minut od fakulty, doprovod bude zajištěn) – cena 90 Kč 
b) v restauraci SCHNIETZELHOUSE (cca 5 minut od fakulty, doprovod bude zajištěn) 
– cena 110 Kč 
 
 
 
Přihláška: 
Přihlášku s názvem příspěvku a anotací (v českém a anglickém jazyce) je třeba zaslat do 
30. 4. 2012, a to buď e-mailem na adresu hubalek.tom@seznam.cz, anebo poštou (Katedra 
společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc). Přihlášku naleznete na 
webových stránkách Katedry společenských věd v sekci AKTUALITY.  
Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách katedry 
společenských věd v sekci aktuality – Studentská vědecká konference– Olomouc 2012. 
 
Kontakt: Mgr. Pavel Krákora (e-mail: pavel.krakora@upol.cz) 
 
 
 
 
 


