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Konference je určena především studentům doktorských studijních programů
humanitního zaměření, ale i mladým a začínajícím vědeckým pracovníkům.
Na základě jednotlivých přihlášek jsou vytvořeny tematické sekce, v nichž přednesou
účastníci konference své příspěvky. Po každém vystoupení bude následovat prostor pro
odborné dotazy. Příspěvky následně projdou anonymním recenzním řízením a budouli kladně posouzeny, budou publikovány v elektronickém sborníku příspěvků.
Autorům nejlepších příspěvků v každé kategorii bude nabídnuta možnost publikování
jejich textů v recenzovaném časopise Civilia, který je zařazen do seznamu
recenzovaných časopisů Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace
a v databázi ERIH. O doporučení k publikování v časopise rozhoduje vědecký výbor
konference a recenzent textu. Článek nemůže být publikován zároveň ve sborníku
a časopise.

Tematické vymezení konference
Vítány jsou příspěvky, které analyzují vybranou problematiku zejména v těchto
společenskovědních disciplínách: politologie, ekonomie, filozofie, etika,
religionistika, historie, sociologie, psychologie, didaktiky společenských věd.
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Důležité termíny
Zaslání přihlášky

- do 10. dubna 2018

Termín konání konference

- 25. dubna 2018

Odeslání písemné verze příspěvků

- do 15. května 2018

Recenzní řízení

- květen, červen 2018

Odeslání upravených verzí příspěvků

- do 31. července 2018

Publikační výstupy

- listopad 2018

Organizační pokyny
Zájemci o účast na konferenci zašlou spolu s přihláškou anotaci svého příspěvku
v českém jazyce. Organizační a vědecký výbor konference následně příspěvek
tematicky zařadí do připravovaných sekcí. Pořadatelé konference si vyhrazují právo
odmítnout příspěvky, které na základě zaslané anotace nebudou odpovídat
tematickému zaměření konference.
Podmínkou pro aktivní vystoupení na konferenci v tematické sekci
a případné publikování příspěvku je uhrazení konferenčního poplatku. Ten je
v letošním roce stanoven na 600 Kč a je třeba jej uhradit v den konání konference
při prezenci. Konferenční poplatek není možné uhradit v jiné měně než v českých
korunách.
Po zahájení konference vystoupí se svými příspěvky pozvaní odborníci z ČR, Polska
i Maďarska. Následně bude dán prostor přihlášeným účastníkům. Garantovaná délka
aktivního vystoupení na konferenci bude 10 minut pro každého účastníka. K dispozici
bude dataprojektor, počítač a další technické vybavení.
Konference se koná v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, 774 41 Olomouc. Bližší informace budou zaslány
účastníkům po registraci přihlášky. Vyplněnou přihlášku zasílejte do stanoveného
data elektronicky na: ksv.upol@seznam.cz.

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 ISO690-2. Autor textu je povinen přesně dodržovat

šablonu pro tvorbu příspěvků, která mu bude zaslána po registraci přihlášky. Správné
formální náležitosti textů jsou důležitým kritériem při recenzním řízení.

Stravování
Konferenční poplatek nezahrnuje oběd, který si účastníci hradí individuálně.
Organizátoři nabízejí možnost zajistit oběd v restauraci Goliáš (cca 10 minut od
fakulty, doprovod bude zajištěn). Cena speciálního obědového menu je 100 Kč. Tento
poplatek bude vybírán zvlášť u prezence. Oběd bude přichystán pro všechny účastníky,
kteří požádali o zajištění stravování v přihlášce.
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