OBOROVÁ RADA DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ
PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO
V OLOMOUCI

si Vás dovolují pozvat na

VII. ročník mezinárodní studentské vědecké konference

na téma

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY
VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VII.

a souběžně probíhající soutěž SVOČ
konané

dne 23. listopadu 2009

v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, Žižkovo nám. 5, Olomouc

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na tradiční mezinárodní konferenci
studentů doktorských studijních programů, v prezenční i kombinované
formě studia. Konferenci pořádá již posedmé Ústav pedagogiky a
sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Souběžně proběhne soutěž SVOČ.
Cílem konference je seznámit akademickou obec i širší odbornou
veřejnost s tématy a průběžnými výsledky disertačních prací spadajících
do oboru pedagogika. Výstupem konference bude recenzovaný sborník
(s ISBN). Podmínkou publikování ve sborníku je aktivní prezentace
příspěvku na konferenci a úspěšné absolvování recenzního řízení.
Záměrem soutěže SVOČ je zapojit studenty do odborného prostředí
s možností prezentace výzkumů svých magisterských či disertačních
prací. Do této soutěže může být přihlášen příspěvek na jakékoliv téma
z oblasti pedagogických a speciálněpedagogických věd. Musí však
vycházet z analýzy dosavadního stavu poznání ve zvolené oblasti
(z analýzy odborné literatury apod.) a musí z něj být zřejmý autorův
vlastní názor na zvolenou problematiku. Nejlepší příspěvky soutěže
budou zařazeny do samostatného čísla elektronického časopisu
e-Pedagogium (http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium).

Předběžný program konference
08.00 – 09.00

Prezence účastníků (aula PdF UP)

09.00 – 11.30

Jednání v plénu (aula PdF UP)

Hlavní referáty:
Prof. PhDr. Stanislav HUBÍK, CSc. Výzkumná paradigmata
v sociálních vědách. (FRR a MS MZLU v Brně)
Prof. PhDr. Dušan ŠIMEK Integrální andragogika v rámci
edukologie. (FF UP v Olomouci)
PhDr. Martin CHVÁL,
Ph.D.
Kvalitativní
rozhodování
v kvantitativních výzkumech. (UVRV PedF UK Praha)
11.30 – 12.30

Přestávka na oběd

12.30 – 13.45

Jednání v sekcích (1.blok)

13:45 – 14.00

Přestávka

14.00 – 17.00

Jednání v sekcích (2. blok)

17.00 – 17.30

Shrnutí závěrů ze sekcí, ukončení konference
(aula PdF UP)

Tematické zaměření sekcí i soutěže SVOČ bude vytvořeno dle
přihlášených příspěvků. Přijímány budou příspěvky, které tematicky
spadají do oboru pedagogika a vztahují se k řešeným disertačním
pracím (v případě SVOČ magisterským a disertačním pracím v oboru
pedagogika a speciální pedagogika).

Důležité termíny
23. října 2009
23. října 2009
9. listopadu 2009

16. listopadu 2009
23. listopadu 2009
24. listopadu 2009

odeslání přihlášky obsahující anotaci a název
příspěvku
zaplacení konferenčního poplatku
zveřejnění předběžného programu konference
na stránkách UPSS PdF UP v Olomouci (zde)
http://www.upss.cz/konference/
odeslání příspěvku na
konferenceDSP09@seznam.cz
konání konference
realizace metodologického semináře

Konferenční poplatek
Pro konferenci i pro soutěž SVOČ je stanoven konferenční poplatek
300,- Kč. (Poplatek zahrnuje nárok na sborník i případnou účast na
navazujícím metodologickém semináři.)
Platbu provádějte na účet UP v Olomouci:
Adresát:
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc, CR
Číslo účtu:
19 - 1096330227 / 0100
Variabilní symbol: 99419111
Konstantní symbol: 0308
IBAN:
CZ0901000000191096330227
SWIFT:
KOMBCZPPXXX
Peněžní ústav:
Komerční banka Olomouc
Tř. Svobody 14
779 11 Olomouc
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení vystupujícího.
Při neúčasti na konferenci se poplatek nevrací.
Při prezenci je nutné předložit avízo o zaplacení, výpis z účtu
či ústřižek složenky.

Přihlášky
Do přihlašovacího e-mailu uveďte následující informace:
 v předmětu zprávy uveďte, zda svůj příspěvek přihlašujete na
konferenci studentů DSP nebo do soutěže SVOČ, je možné se
přihlásit bez příspěvku (tj. bez aktivního vystoupení),
 jméno, příjmení, titul,
 kontaktní adresa a email,
 téma disertační práce (v případě SVOČ magisterské práce),
 název a anotace příspěvku (max. 100 slov) v původním
a anglickém jazyce,
 stvrzení zájmu či nezájmu o následný metodologický seminář.
Přihlášky
zasílejte
emailem
na
konferenceDSP09@seznam.cz nejpozději do 23. října 2009.

adresu

Technické zabezpečení
Pro jednání
a dataprojektor.

v sekcích

bude

k dispozici

zpětný

projektor

Stravování a ubytování
Stravování a případné ubytování v průběhu konference si zajišťuje
každý účastník individuálně.
Ke stravování je možno využít některou z mnoha restaurací v okolí
PdF UP v Olomouci. Ubytování si lze zajistit například na kolejích
UP (telefon 585 638 016, 585 638 017) nebo ve kterémkoli jiném
ubytovacím zařízení v Olomouci.

Pokyny pro psaní příspěvků
Rozsah příspěvku musí být mezi 3 – 10 str., a to včetně příloh,
seznamu literatury, klíčových slov a anotací v původním i anglickém
jazyce.
Za příspěvkem musí být uvedeny: kontaktní informace, email a jméno
školitele či vedoucího práce (s tituly).
Příspěvek musí odpovídat požadavkům uvedeným v Šabloně (zde;
tedy na: http://www.upss.cz/konference/)
Zaměření příspěvku musí korespondovat s tématem Vaší disertační
práce (v případě SVOČ magisterské či disertační práce).
Příspěvek zasílejte
do 23. listopadu 2009.

na

email:

konferenceDSP09@seznam.cz,

Publikování příspěvku ve sborníku je podmíněno jeho aktivní
prezentací na konferenci a zároveň úspěšným absolvováním
recenzního řízení (podmínky recenzního řízení naleznete zde).

Metodologický seminář
24. listopadu 2009 se bude v době 08.00 - 12.00 v prostorách ÚPSS
PdF UP v Olomouci konat metodologický seminář pod vedením Prof.
PhDr. Stanislava Hubíka, CSc. Bude zaměřen na řešení teoretických
základů a výzkumné metodologie disertačních prací přítomných
studentů.
Seminář je otevřen všem účastníkům konference, avšak zájemci
o rozbor svých disertačních prací si musí připravit powerpointovou
prezentaci a zaslat ji (z organizačních důvodů) do 16. listopadu 2009 na
email: konferenceDSP09@seznam.cz.
Prezentace musí splňovat následující strukturu:
 seznam primárních zdrojů pro práci (zejména knižní, případně
časopisecké zdroje),
 cíl a dílčí cíle disertační práce,
 předmět a objekt výzkumu, jejich vymezení a operacionalizace,
 paradigmatické založení výzkumné práce, zdůvodnění volby
výzkumné strategie (kvalitativní vs. kvantitativní),
 použití výzkumných metod a technik, případně jejich alternativy,
 další informace a problémy k řešení.

Na Vaši účast se těší
Prof. PhDr. Helena GRECMANOVÁ, Ph.D., ředitelka ÚPSS PdF UP
v Olomouci
Prof. PhDr. Miroslav CHRÁSKA, CSc., předseda oborové rady DSP
PdF UP v Olomouci
Doc. Mgr. Kateřina VITÁSKOVÁ, Ph.D., proděkanka pro vědu, výzkum,
zahraniční styky PdF UP v Olomouci
Mgr. Jana VAŠŤATKOVÁ, Ph.D., vedoucí organizačního týmu
konference, odborná asistentka ÚPSS PdF UP v Olomouci

Kontaktní osoba
Mgr. Eva Kaněčková
Ústav pedagogiky a sociálních studií
PdF UP v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
email: konferenceDSP09@seznam.cz
Tel.: +420 585 63 5167 (po – pá, 10.00 – 12.00)

