STATUTA CELOSTÁTNÍ STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCE HISTORIE 2017/2018

Článek I.
Termín a místo konání
1. Celostátní studentská vedecká konference – Historie 2017/2018 se uskutecní ve
dnech 11.-12. dubná 2018 v prostorách Pedágogicke fákulty Univerzity Kárlovy,
Mágdáleny Rettigove 4, Práhá 1.
2. Porádátelem je Kátedrá dejin á didáktiky dejepisu PedF UK, támtez. Gárántem je
doc. PhDr. Jáná Kepártová, CSc., tel. 721675136, e-máil
jáná.kepártová@pedf.cuni.cz.

Článek II.
Podmínky účasti
1. Konference se mohou zucástnit obcáne Ceske republiky nebo cizí státní príslusníci
studující ná uzemí CR.
2. Konferenci obesílájí jednotlive historicke ustávy (kátedry) vysokych skol Ceske
republiky nejvíce dvemá zástupci – studenty bákálárskeho ci mágisterskeho
vzdelávácího prográmu v oboru historie. Práce doktorándu nejsou prijímány.
Prihlásená práce smí mít pouze jednoho áutorá.
3. Príspevky prezentováne ná konferenci nejsou temáticky áni cásove vymezeny.

4. Vyber prácí ná celostátní konferenci je plne v kompetenci vysílájícího prácoviste
(ustávu, kátedry).
5. Ná konferenci jsou prezentovány dosud nepublikováne puvodní studentske vedecke
práce, kterymi mohou byt práce semestrální ci rocníkove, ále tez cásti obhájenych
bákálárskych nebo cásti neobhájenych diplomovych prácí.
6. Prijímány jsou práce máx. rozsáhu 30 normostrán – tj. 1800 znáku ná stránku,
vcetne poznámkoveho ápárátu. Do celkoveho poctu normostrán se nezápocítává
seznám prámenu á literátury, áni prípádne tábulky, gráfy, obrázky ci edice textu.
Práce musí byt opátrená ceskym resume (máx. 1 normostráná). Práce je trebá
záslát v trojím

písemnem

vyhotovení á dále v elektronicke

verzi

(emáilem

ve formátech rtf, doc, docx ci pdf). Elektronická verze musí byt totozná s verzí
tistenou. Tistená formá musí byt opátrená vlástním podpisem.
7. Ke kázde soutezní práci musí byt prilozen posudek vedoucí/vedoucího s explicitne
vyjádrenym hodnocením predlozeneho dílá á s doporucením k jeho prezentáci. Bez
tohoto posudku nebude studentská práce prijátá do souteze.
8. Soutezní práce jsou ve sve konecne podobe registrovány do 31. 1. 2018. Práce je
nutno záslát doporucene ci odevzdát osobne prostrednictvím podátelny vyhrádne
ná ádresu: Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy,
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (Ná obálku prosím pripiste „CSVK“).
V prípáde zpozdeneho postovního dorucení rozhoduje dátum odeslání, tj. rázítko
posty, z níz bylá zásilká odesláná. Soutezící obdrzí od porádájící instituce potvrzení
o prevzetí práce.

Článek III.
Hodnocení předložených prací
1. Práce

jsou

ná

konferenci

prezentovány

vyhrádne

áutorkou/áutorem

v pátnáctiminutovem vystoupení, ná nez návázuje rovnez pátnáctiminutová diskuse

k dánemu temátu. Zástoupení není mozne. Doporucujeme elektronickou prezentáci
(ppt).
2. Porádájící ustáv (KDDD) zájistí ke kázde soutezní práci vyprácování nezávisleho
oponentskeho posudku.
3. Porádájící instituce vystáví ná svych webovych stránkách celou práci
studentky/studentá, vcetne oponentskych posudku. Tyto posudky obdrzí soutezící
nejpozdeji 3 dny pred konáním CSVK. Soutezní práce, vc. posudku, budou k dispozici
táke po celou dobu konání konference v tistene podobe.
4. Kázdy zucástneny ustáv (kátedrá) má právo vyslát jednoho vysokoskolskeho ucitele
do hodnotící komise. Jmeno pedágogá sdelí ustáv (kátedrá) porádáteli do 31. 1.
2018. V prípáde, ze porádátel do tohoto dátá neobdrzí jmeno pedágogá do budoucí
hodnotící komise, bude se mít zá to, ze ustáv (kátedrá) nemá zájem o místo
v hodnotící komisi.
5. Hodnotící

komise

volí

ze

sveho

stredu

v

den

záhájení

konference

predsedkyni/predsedu, která/ktery bude rídit její práci. Funkce je cestná,
nehonorováná á nenárokovátelná.
6. Hodnotící komise rozhoduje o ocenení prezentoványch studentskych vedeckych
prácí á jejich porádí tájnym hlásováním. Je usnáseníschopná v prípáde, ze jsou
prítomny álespon dve tretiny clenu hodnotící komise.
7. Komise rozhoduje nádpolovicní vetsinou prítomnych hlásu. V prípáde rovnosti
hlásu rozhoduje stánovisko predsedy hodnotící komise.
8. O jednání komise je porízen zápis podepsány prítomnymi cleny komise, ktery bude
zverejnen.

Článek IV.
Publikování výsledků studentské vědecké konference
1. Vystup z konference predstávuje sborník vybránych studentskych prácí. O vyberu
prácí do sborníku rozhoduje hodnotící komise. Nejlepsí studentske práce budou

publikovány v celem rozsáhu, ostátní pouze v resume. Redákcí á zverejnením
sborníku je poveren porádátel konference.
2. Rukopisy prácí predlozenych ná konferenci se ná vyzádání vrácejí. Posudky se
nevrácejí.

Článek V.
Odměna autorkám či autorům vítězných prací
1. První tři nejlépe hodnocení obdrží od pořádájící instituce ocenění v podobě
hmotného dáru. Toto ocenění není nárokovátelné.
2. Po vyhlášení výsledků soutěže následuje trádiční vyhlášení ceny Josefá Šusty zá
nejlepší studentskou práci prezentovánou á obhájenou ná CSVK.
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