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ZAPOJ SE I TY!
Přihlaš se!

Získej zkušenosti!
Poznej nové lidi!

Propojujeme katedry. 
Příspěvky 10-15 minut.

Nejzajímavější ohodnotíme!
Afterparty? Bude?



Ostravské univerzity, Českého vysokého učení 
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 diskuse nad daným 
tématem. Obě komise na závěr konference vybírají 
nejzajímavější příspěvky, které jsou následně 
odměněny.

Letos se s ohledem na výsledky evaluací minulého 
ročníku více zaměříme na podávání zpětné vazby. 
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 22. dubna 2021 
(v případě velkého zájmu jsme připraveni také na 
23. duben 2021). 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.

Proč existuje Studentská konference a proč byste 
se měli přihlásit?

Naší hlavní vizí je podpořit setkávání studentů 
spřízněných oborů, 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. Tento 
rok se však konference bude konat online, proto 
se budeme snažit přiblížit této atmosféře alespoň 
ve virtuálním prostředí.

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 bude vymezeno 10 - 15 
minut, po něm bude následovat diskuse.

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, 

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 
konference: www.fb.com/ksakonference.
Odkdy poběží registrace?

Registrace pro účastníky budou spuštěny  
14. února 2021! Upozorňujeme, že přihlášení na 
konferenci je ZÁVAZNÉ.

Dokdy je možné se registrovat?

Mezní termín pro podání registrace je 4. dubna 
2021!

Jak se mohu přihlásit?

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

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.
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University, Masaryk University and Comenius 
University in Bratislava.

Feedback guaranteed!

Every year, a student committee meets at the 
Student Conference, but also a professional 
committee composed of members of the 
department with a possible external expert from 
another university. Representatives of each of 
the disciplines sit in both commissions, and their 
role is mainly to provide feedback to conference 
participants and discussions on the topic. At the 
end of the conference, both commissions select 
the most interesting contributions, which are then 
rewarded.

This year, with regard to the results of last 
year‘s evaluations, we will focus more on providing 
feedback. Feedback will be given systematically 
after the end of the block, when we will create 
space for it. It will be up to you whether you want 
to get feedback from the point of view of an 
expert on a given topic, or also on presentation 
skills, etc. The feedback will take place without 
the presence of spectators and, of course, also on 
request.

When will be the Student Conference?

The sixth year of the Student Conference in 
Olomouc will be held on April 22th 2021 (in case 
of great interest, we are also ready for April 23, 
2021). If you are writing a diploma or other thesis 
in one of the above-mentioned fields, do not be 
afraid and apply. If you know someone like that in 
your area, we will be happy if you tell them about 
the possibility of attending the conference. We 
would also be grateful to the supervisors of these 
works, or to other teachers for their willingness to 
consult with their students about the possibility of 
participating in our conference.

Why is there a Student Conference and why 
should you sign up?

Our main vision is to support meetings of students 
in related fields, to offer experience, inspire 
each other, make new friendships and also get 
acquainted with the environment of beautiful 
historic Olomouc, which may be a place for further 
study for many participants. It offers opportunities 
not only for master‘s, but also for doctoral studies 
in the already mentioned fields (you can find more 
information on the department‘s website and 
Facebook pages: www.ksoc.upol.cz).

For curious students who are not satisfied with 
just a place in the audience, this is our Student 
Conference. Participants can try their hand at 
defense, find possible work imperfections or 
practice presentation skills. An indisputable benefit 
is also obtaining feedback from both participants 
and experts. In addition, participation in the 
conference can be excluded in the CV. In addition, 
a pleasant atmosphere is already an integral part 
of this event. This year, however, the conference 
will be held online, so we will try to get closer to 
this atmosphere, at least in a virtual environment.

What to present?

The student conference is not focused on a specific 
topic, but on the results of research conducted by 
students, e.g. the results of bachelor‘s, diploma or 
dissertation theses. However, you can also apply 
with your work in progress. For each paper, 10-15 
minutes will be set aside, followed by a discussion.

Who has already visited us?

Last year was attended by participants from the 
Czech and Slovak Republics, namely students 
of Charles University, the University of West 
Bohemia in Pilsen, Palacky University in Olomouc, 
the University of Ostrava, the Czech Technical 

Where can I find more information?

It is also possible to look at the course of the last 
year on our Facebook page, where you will find 
the program, abstracts, photographs, as well 
as current information on the next year of the 
Student Conference: www.fb.com/ksakonference.

When will the registration run?

Registration for participants will start on February 
14, 2021! Please note that registration for the 
conference is BINDING.

How long is it possible to register?

The deadline for registration is April 4, 2021!

How can I sign up?

By filling in the registration questionnaire, which 
you will find on the Student Conference Facebook 
page under the „Register“ button.

How can you contact us?

Should you have any questions, do not hesitate 
to contact us either through our Facebook 
page Student Conference KSA FF UPOL, 
where we add current information (we respond 
quickly to DM), or by email at the conference 
studentskakonferenceupol@gmail.com.


