


technického, Masarykovy univerzity a také 
Univerzity Komenského v Bratislavě.

Zpětná vazba zaručena!

Každoročně se na Studentské konferenci schází 
studentská komise, ale také komise odborná, 
složená z členů katedry s případným externím 
odborníkem z jiné univerzity. V obou komisích 
zasedají reprezentanti každého z oborů a jejich 
úloha je zejména poskytování zpětné vazby 
účastníkům konference a diskutovat nad daným 
tématem. Obě komise na závěr konference vybírají 
nejzajímavější příspěvky, které jsou následně 
odměněny.

Letos se s ohledem na výsledky evaluací minulého 
ročníku zaměříme na podávání zpětné vazby více. 
Zpětná vazba bude podávána systematicky po 
ukončení bloku, kdy pro ni vytvoříme prostor. Bude 
na vás, zda budete chtít získat zpětnou vazbu 
z hlediska odborníka na dané téma, nebo také 
na prezentační dovednosti, atp. Zpětná vazba 
bude probíhat bez přítomnosti diváků a na přání 
samozřejmě také individuálně.

Kdy bude další ročník?

V pořadí již šestý ročník Studentské konference 
v Olomouci se bude konat dne 1. dubna 2020. 
Pokud sami píšete diplomovou či jinou práci 
v některém z výše zmíněných oborů, nebojte se 
a přihlaste se. Pokud znáte někoho takového ve 
svém okolí, budeme rádi, když mu o možnosti 
účasti na konferenci řeknete. Byli bychom vděční 
také vedoucím těchto prací, případně i ostatním 
vyučujícím za ochotu zkonzultovat se svými 
studenty možnost účasti na naší konferenci.

Kde najdu více informací?

Na průběh minulého ročníku je možné se 
podívat také na naší facebookové stránce, 
kde najdete program, abstrakty, fotografie, ale 
i aktuální informace k dalšímu ročníku Studentské  

Proč existuje Studentská konference a proč byste 
se měli přihlásit?

Naší hlavní vizí je podpořit setkávání studentů 
spřízněných oborů z České i Slovenské republiky, 
nabídnout získání zkušeností, navzájem se 
inspirovat, navázat nová přátelství a seznámit 
se také s prostředím krásné historické Olomouce, 
která může být pro mnohé účastníky třeba 
místem dalšího studia. Nabízí totiž možnosti nejen 
magisterského, ale také doktorského studia v již 
zmíněných oborech (více informací najdete na 
webových a facebookových stránkách katedry: 
www.ksoc.upol.cz). 

Pro zvídavé studenty, kteří se nespokojí jen s místem 
v publiku, je právě naše Studentská konference. 
Účastníci si můžou nanečisto vyzkoušet obhajobu, 
najít případné nedokonalosti práce či procvičit 
prezentační dovednosti. Nesporným benefitem 
je i získání zpětné vazby jak od účastníků, tak 
od odborníků. Účast na konferenci se navíc 
může vyjímat i v CV. Navíc k této události již 
neodmyslitelně patří příjemná atmosféra, stejně 
jako neformální setkání účastníků konference 
a afterparty!

Co prezentovat?

Studentská konference není zaměřená na 
specifické téma, ale na výsledky výzkumů 
prováděných studenty, tedy výsledky 
bakalářských, diplomových či disertačních prací. 
Přihlásit se však můžete i se svou rozpracovanou 
prací. Pro každý příspěvek bylo vymezeno  
15 minut, po něm následovalo 5 minut diskuse  
nad daným tématem.

Kdo nás už navštívil?

Minulý ročník navštívili účastníci z České i Slovenské 
republiky, konkrétně se jednalo o studenty/
studentky Univerzity Karlovy, Západočeské 
univerzity v Plzni, Univerzity Palackého v Olomouci, 
Ostravské univerzity, Českého vysokého učení 

konference: www.fb.com/ksakonference.

Odkdy poběží registrace?

Registrace pro účastníky budou spuštěny 
1.  prosince 2019! Upozorňujeme, že přihlášení na 
konferenci je ZÁVAZNÉ. 

Dokdy je možné se registrovat?

Mezní termín pro podání registrace je 11. března 
2020!

Jak se mohu přihlásit?

Vyplněním registračního dotazníku, který najdeš na 
facebooku Studentské konference pod tlačítkem 
„Zaregistrovat se“.

Co můžeme zajistit?

Přespání na kolejích Generála Svobody UP 
(před i po konferenci, případně dle zájmu pouze 
jednu noc). Cena pro STUDENTA (s platným 
ISIC průkazem) 360 Kč/os/dvojlůžkový pokoj 
530 Kč/os/samostatný pokoj, cena pro 
NESTUDENTA (např. doprovod) 400 Kč/os/
dvojlůžkový pokoj. 

Jak nás můžeš kontaktovat?

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte 
kontaktovat buď skrz naši facebookovou 
stránku Studentská konference KSA FF UPOL, 
kam přidáváme aktuální informace (na zprávy 
reagujeme rychle :-) ), nebo na emailu konference 
studentskakonferenceupol@gmail.com.

Těšíme se na setkání v Olomouci na jaře 2020!
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