
V. mezinárodní studentská vědecká 

v oboru kinantropologie
08.–09. 12. 2015

KONFERENCE PLNÁ BAREV

1. oznámení

Kontaktní

Tématické

osoba

okruhy

Studentská konference pořádaná Fakultou tělesné kultury | Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu | Univerzity Karlovy v Praze,
Fakultou sportovních studií | Masarykovy univerzity v Brně,
Fakultou telesnej výchovy a športu | Univerzity Komenského v Bratislavě.

Konference plná barev se uskuteční v prostorách Fakulty tělesné kultury | třída Míru 117 | Olomouc,
a to v úterý 8. prosince a středu 9. prosince 2015. 

Zváni jsou studenti i vyučující, dámy i pánové, odborníci a laici, vystupující i diváci, budoucí bakaláři,
magistři i doktoři, a všichni ostatní, které obor kinantropologie zajímá, chtějí se dozvědět něco
nového či sbírají nebo sdílejí znalosti týkající se tohoto zaměření.

Buďte o krok napřed, využijte možnosti sdílet názory odborníků na metodologii
výzkumu dané oblasti, ale i kolegů v oboru, kteří Vám pomohou podívat se na danou 
problematiku z více hledisek, vytvořit si objektivní náhled, a být tak lépe připraveni 
například k budoucí obhajobě.

Tradiční program konference (prezentace a poslech vědeckých prací) bude obohacen o pestrou 
nabídku vzdělávacích aktivit a workshopů, které budou upřesněny na webových stránkách
konference (vbarvach.upol.cz).

Konference plná barev
Mgr. Ladislav Baloun
Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Fakulta tělesné kultury | Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc
e-mail: ladislav.baloun@upol.cz 

Slovo „studentská” vyjadřuje, že konferenci organizují studenti, a prezentujícími jsou taktéž
studenti. Jednoduše „od studentů pro studenty”.

Biomedicínská kinantropologie

Kulturně-sociální a filosofická kinantropologie

Pedagogická a psychologická kinantropologie

Zážitková pedagogika, rekreologie

Aplikované pohybové aktivity

Sport, trenérství a management sportu
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Přihlášky
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Ubytování

+++

Abstrakty

Konferenční

Stravování
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Přihlášku spolu s abstraktem vyplňte nejpozději do 2. listopadu 2015 na webových stránkách
konference | vbarvach.upol.cz.
Přihlášku vyplňují i účastníci bez příspěvku, tj. bez uvedení abstraktu (školitelé, supervizoři).

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.
Forma vystoupení na samotné konferenci je ústní prezentace.
Délka příspěvku je 10 minut, po kterém bude následovat diskuse.

Ubytování (stejně jako dopravu) si účastníci konference hradí z vlastních zdrojů.
Na stránkách konference | vbarvach.upol.cz naleznete seznam doporučených možností 
pro ubytování v Olomouci.

+   Jako aktivní účastník navíc získám aktivní účast na vědecké konferenci.
++ Získám možnost publikování práce mimořádné kvality jako článku v recenzovaných
    periodikách Acta Gymnica (anglický jazyk) a Tělesná kultura (český a slovenský jazyk).

Přihláška se očekává především od všech studentů doktorského studijního programu 
Kinantropologie. Počítáno je ale i s prezentacemi budoucích závěrečných prací (bakalářských
a magisterských) či minulých zpracovaných seminárních prací navazujících magistrů
či studentů bakalářských studijních programů. Srdečně vítáme i vystupující z jiných
fakult, měst a států.  

Abstrakty jsou vítány na libovolnou kinantropologickou oblast 
(oblast zaměřenou na pohyb), a to z jakéhokoliv úhlu pohledu.

Stejně jako v minulých letech, tak i letos nehradí účastníci konference (aktivní ani pasivní
účastníci) žádné konferenční poplatky.

Všichni aktivní účastníci konference budou mít zajištěný oběd po oba konferenční dny.
První den konference (úterý, 8. prosince 2015) bude večer v prostorách menzy Neředín
(v areálu fakulty) připraveno pohoštění formou rautu.

Doporučená délka abstraktu je 400 slov, maximálně však 500 slov.
Pokud je možné, měl by být abstrakt strukturován do následujících částí:
východiska, cíle, metodika, výsledky (jsou-li k dispozici) a závěry.
Autoři musí uvést minimálně 3 až maximálně 10 klíčových slov.

vbarvach.upol.cz
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