STATUTA CELOSTÁTNÍ STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCE HISTORIE 2018

Článek I.
Termín a místo konání
1. Celostátnístudentská vědecká konference – Historie 2018 se uskuteční ve dnech 11.-12.
dubna 2018 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4,
Praha 1.
2. Pořadatelem je Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK, tamtéž. Garantem je doc.
PhDr. Jana Kepartová, CSc., tel. 721675136, e-mail jana.kepartova@pedf.cuni.cz.
Článek II.
Podmínky účasti
1.Konference se mohou zucastnit obcane Česke republiky nebo cizí statní príslusníci
studující na uzemí ČR.
2.Konferenci obesílají jednotlive historicke ustavy (katedry) vysokych skol Česke
republiky nejvíce dvema zastupci – studenty bakalarskeho ci magisterskeho
vzdelavacího programu v oboru historie. Prace doktorandu nejsou prijímany.
Prihlasena prace smí mít pouze jednoho autora.
3.Príspevky prezentovane na konferenci nejsou tematicky ani casove vymezeny.
4.Vyber prací na celostatní konferenci je plne v kompetenci vysílajícího pracoviste
(ustavu, katedry).

5.Na konferenci jsou prezentovany dosud nepublikovane puvodní studentske
vedecke prace, kterymi mohou byt prace semestralní ci rocníkove, ale tez casti
obhajenych bakalarskych prací nebo diplomovych prací.
6.Prijímany jsou prace max. rozsahu 30 normostran – tj. 1800 znaku na stranku
vcetne poznamkoveho aparatu. Do celkoveho poctu normostran se nezapocítava
seznam pramenu a literatury, ani prípadne tabulky, grafy, obrazky ci edice textu.
Prace musí byt opatrena ceskym resume (max. 1 normostrana) a nejmene jedním
odbornym posudkem, jehoz vyhotovení zabezpecuje vysílající ustav (katedra).
Prace je treba zaslat v trojím písemnem vyhotovení a dale v elektronicke verzi (na
ČD-ROM ci emailem v formatech rtf, doc, docx, pdf). Elektronicka verze musí byt
totozna s verzí tistenou. Tistena forma musí byt opatrena vlastním podpisem.
7.Ke kazde soutezní praci musí byt prilozen posudek vedoucí/vedoucího s explicitne
vyjadrenym hodnocením predlozeneho díla a s doporucením k jeho prezentaci. Bez
tohoto posudku nebude studentska prace prijata do souteze.
8.Soutezní prace jsou ve sve konecne podobe registrovany do konce února 2018.
Prace je nutno zaslat doporucene ci odevzdat osobne vyhradne na adresu: Katedra
dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény
Rettigové 4, 116 39 Praha 1 ( Na obalku prosím pripiste „ČSVK“). V prípade
zpozdeneho postovního dorucení rozhoduje datum odeslaní, tj. razítko posty , z níz
je zasilka odeslana. Soutezící obdrzí od poradající instituce potvrzení o prevzetí
prace.

Článek III.
Hodnocení předložených prací
1.Prace

jsou

na

konferenci

prezentovany

vyhradne

autorkou/autorem

v patnactiminutovem vystoupení, na nez navazuje rovnez patnactiminutova
diskuse k danemu tematu. Zastoupení není mozne. Doporucujeme elektronickou
prezentaci (ppt).

2.Poradající

instituce

vystaví

na

svych

webovych

strankach

celou

praci

studentky/studenta, vcetne oponentskych posudku. Tyto posudky obdrzí soutezící
nejpozdeji 3 dny pred konaním ČSVK. Soutezní prace, vc. posudku, budou
k dispozici take po celou dobu konaní konference v tistene podobe.
3.Kazdy zucastneny ustav (katedra) ma pravo vyslat jednoho vysokoskolskeho
ucitele do hodnotící komise. Jmeno pedagoga sdelí ustav (katedra) poradateli
do 31. 1. 2018. V prípade, ze poradatel do tohoto data neobdrzí jmeno pedagoga do
budoucí hodnotící komise, bude se mít za to, ze ustav (katedra) nema zajem o
místo v hodnotící komisi.
4.Hodnotící

komise

volí

ze

sveho

streduv

den

zahajení

konference

predsedkyni/predsedu, ktera/ktery bude rídit její praci. Funkce je cestna,
nehonorovana a nenarokovatelna.
5.Hodnotící komise rozhoduje o ocenení prezentovanych studentskych vedeckych
prací a jejich poradí tajnym hlasovaním. Je usnaseníschopna v prípade, ze jsou
prítomny alespon dve tretiny clenu hodnotící komise.
6.Komise rozhoduje nadpolovicní vetsinou prítomnych hlasu. V prípade rovnosti
hlasu rozhoduje stanovisko predsedy hodnotící komise.
7.O jednaní komise je porízen zapis podepsany prítomnymi cleny komise, ktery bude
zverejnen.

Článek IV.
Publikování výsledků studentské vědecké konference
1.Vystup z konference predstavuje sborník vybranych studentskych prací. O vyberu
prací do sborníku rozhoduje hodnotící komise. Nejlepsí studentske prace budou
publikovany v celem rozsahu, ostatní pouze v resume. Redakcí a zverejnením
sborníku je poveren poradatel konference.
2.Rukopisy prací predlozenych na konferenci se na vyzadaní vracejí. Posudky se
nevracejí.

Článek V.
Odměna autorkám či autorům vítězných prací
1. První tři nejlépe hodnocení obdrží od pořádající instituce ocenění v podobě hmotného
daru. Toto ocenění není nárokovatelné.
2. Po vyhlášení výsledků soutěže následuje tradiční vyhlášení ceny Josefa Šusty za nejlepší
studentskou práci prezentovanou a obhájenou na CSVK.
doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
vedoucí KDDD PedF UK

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
garant CSVK 2018

