
 

  
 

                                                                   

 

  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 zu c astnit obc ane  Č eske  republiky nebo cizí  sta tní  pr í slus ní ci 

studují cí  na u zemí  Č R. 

2.Konferenci obesí lají  jednotlive  historicke  u stavy (katedry) vysoky ch s kol Č eske  

republiky nejví ce dve ma za stupci – studenty bakala r ske ho c i magisterske ho 

vzde la vací ho programu v oboru historie. Pra ce doktorandu  nejsou pr ijí ma ny. 

Pr ihla s ena  pra ce smí  mí t pouze jednoho autora. 

3.Pr í spe vky prezentovane  na konferenci nejsou tematicky ani c asove  vymezeny. 

4.Vy be r prací  na celosta tní  konferenci je plne  v kompetenci vysí lají cí ho pracovis te  

(u stavu, katedry).  
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5.Na konferenci jsou prezentova ny dosud nepublikovane  pu vodní  studentske  

ve decke  pra ce, ktery mi mohou by t pra ce semestra lní  c i roc ní kove , ale te z  c a sti 

obha jeny ch bakala r sky ch prací  nebo diplomovy ch prací . 

6.Pr ijí ma ny jsou pra ce max. rozsahu 30 normostran – tj. 1800 znaku  na stra nku 

vc etne  pozna mkove ho apara tu. Do celkove ho poc tu normostran se nezapoc í ta va  

seznam pramenu  a literatury, ani pr í padne  tabulky, grafy, obra zky c i edice textu . 

Pra ce musí  by t opatr ena c esky m resume  (max. 1 normostrana) a nejme ne  jední m 

odborny m posudkem, jehoz  vyhotovení  zabezpec uje vysí lají cí  u stav (katedra). 

Pra ce je tr eba zaslat v trojí m pí semne m vyhotovení  a da le v elektronicke  verzi (na 

ČD-ROM c i emailem v forma tech rtf, doc, docx, pdf). Elektronicka  verze musí  by t 

totoz na  s verzí  tis te nou. Tis te na  forma musí  by t opatr ena vlastní m podpisem.  

7.Ke kaz de  soute z ní  pra ci musí  by t pr iloz en posudek vedoucí /vedoucí ho s explicitne  

vyja dr eny m hodnocení m pr edloz ene ho dí la a s doporuc ení m k jeho prezentaci. Bez 

tohoto posudku nebude studentska  pra ce pr ijata do soute z e. 

8.Soute z ní  pra ce jsou ve sve  konec ne  podobe  registrova ny do konce února 2018. 

Pra ce je nutno zaslat doporuc ene  c i odevzdat osobne  vy hradne  na adresu: Katedra 

dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény 

Rettigové 4, 116 39 Praha 1 ( Na oba lku prosí m pr ipis te „ČSVK“). V pr í pade  

zpoz de ne ho pos tovní ho doruc ení  rozhoduje datum odesla ní , tj. razí tko pos ty , z ní z  

je za silka odesla na. Soute z í cí  obdrz í  od por a dají cí  instituce potvrzení  o pr evzetí  

pra ce. 

 

Článek III. 

Hodnocení předložených prací 

1.Pra ce jsou na konferenci prezentova ny vy hradne  autorkou/autorem 

v patna ctiminutove m vystoupení , na ne z  navazuje rovne z  patna ctiminutova  

diskuse k dane mu te matu. Zastoupení  není  moz ne . Doporuc ujeme elektronickou 

prezentaci (ppt).  



 

  
 

2.Por a dají cí  instituce vystaví  na svy ch webovy ch stra nka ch celou pra ci 

studentky/studenta, vc etne  oponentsky ch posudku . Tyto posudky obdrz í  soute z í cí  

nejpozde ji 3 dny pr ed kona ní m ČSVK. Soute z ní  pra ce, vc . posudku , budou 

k dispozici take  po celou dobu kona ní  konference v tis te ne  podobe . 

3.Kaz dy  zu c astne ny  u stav (katedra) ma  pra vo vyslat jednoho vysokos kolske ho 

uc itele do hodnotí cí  komise. Jme no pedagoga sde lí  u stav (katedra) por adateli 

do 31. 1. 2018. V pr í pade , z e por adatel do tohoto data neobdrz í  jme no pedagoga do 

budoucí  hodnotí cí  komise, bude se mí t za to, z e u stav (katedra) nema  za jem o 

mí sto v hodnotí cí  komisi. 

4.Hodnotí cí  komise volí  ze sve ho str eduv den zaha jení  konference 

pr edsedkyni/pr edsedu, ktera /ktery  bude r í dit její  pra ci. Funkce je c estna , 

nehonorovana  a nena rokovatelna . 

5.Hodnotí cí  komise rozhoduje o ocene ní  prezentovany ch studentsky ch ve decky ch 

prací  a jejich por adí  tajny m hlasova ní m. Je usna s ení schopna  v pr í pade , z e jsou 

pr í tomny alespon  dve  tr etiny c lenu  hodnotí cí  komise. 

6.Komise rozhoduje nadpolovic ní  ve ts inou pr í tomny ch hlasu . V pr í pade  rovnosti 

hlasu  rozhoduje stanovisko pr edsedy hodnotí cí  komise. 

7.O jedna ní  komise je por í zen za pis podepsany  pr í tomny mi c leny komise, ktery  bude 

zver ejne n.  

 

Článek IV. 

Publikování výsledků studentské vědecké konference 

1.Vy stup z konference pr edstavuje sborní k vybrany ch studentsky ch prací . O vy be ru 

prací  do sborní ku rozhoduje hodnotí cí  komise. Nejleps í  studentske  pra ce budou 

publikova ny v cele m rozsahu, ostatní  pouze v resume . Redakcí  a zver ejne ní m 

sborní ku je pove r en por adatel konference. 

2.Rukopisy prací  pr edloz eny ch na konferenci se na vyz a da ní  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.     doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. 

vedoucí KDDD PedF UK      garant CSVK 2018 

 

 

                                                                 

                                                                     


