
Pokyny pro prezentující na StudKon 2021 
 

Přihlášení a abstrakty 

Studenti se na konferenci přihlašují odesláním abstraktu v angličtině, v předepsané formě (viz 

přiložená šablona) na email studkon@ujep.cz do 4. 6. 2021. Z došlých abstraktů organizační výbor 

vybere formu prezentace, tj. přednášku nebo poster. Studenti mohou v přihlašovacím emailu uvést, 

zde preferují přednášku nebo poster, ale konečné rozhodnutí udělá organizační výbor. Studenti rovněž 

připraví tzv. research highlights, tedy max. 4 hesla o max. 80 znacích s hlavními přínosy své práce. 

Research highlights bude součástí abstraktu. Celý abstrakt bude mít max. 1A4 v předepsané formě a 

součástí abstraktu může být výstižný obrázek. Studenti budou informováni, jaká forma prezentace byla 

vybrána, a to do 14. 6. 2021. 

Přednášky 

Pro přednášku je vyhrazeno 15 min + 5 min na následnou diskuzi  - přednášková část bude řízena 

moderátorem a čas bude striktně dodržován. 

Přednášky proběhnou v anglickém jazyce a budou uznatelné jako odborná prezentace v angličtině. 

Prezentující si přednášky nahrají ve formátu kompatibilním s Microsoft PowerPoint (především formát 

.PPT nebo .PDF) do počítače před zahájením celé sekce (dopolední a odpolední bloky, viz program 

konference na webu http://studkon.ujep.cz)  

Přednášková část je rozdělena do několika bloků do obou dnů. Součástí přednáškové sekce bude i 

soutěž o nejlepší přednášku. 

Postery 

Posterové prezentace proběhnou v pondělí nejdříve formou krátkého ústního představení posteru (2 

min s adekvátním počtem ppt snímků) a poté běžnou posterovou prezentací, kde je nutná aktivní účast 

prezentujícího a představení práce komisi posuzovatelů. Cílem krátkého ústního představení je 

probudit zájem posluchačů a nalákat je k vašim posterům. 

Maximální velikost posteru je A0, orientace na výšku (možnost orientace na šířku se musí domluvit s 

organizátory). 

Tabule pro postery a potřeby pro jejich upevnění budou poskytnuty. 

Představení posteru i následná diskuze bude probíhat v angličtině. Také v posterové sekci se bude 

soutěžit o ceny. 
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Hodnotící kritéria (pro přednášky i postery) 

U studentů nižších ročníků se předpokládá především prezentace tématu práce a jeho relevance, jak 

ambicióznost, tak uskutečnitelnost cílů, zvolené metodiky, výhledů a harmonogramu prací. Výhledy 

musí být doplněny přinejmenším předběžnými výsledky. 

U studentů vyšších ročníků se očekává prezentace vlastních, již ověřených výsledků a z nich 

vyplývajících závěrů, dosažení dílčích a celkových cílů, zjištěných problémů a návrhu jejich řešení. 

Prezentace musí mít obvyklé součásti vědecké prezentace: vymezení stavu poznání, nalezení mezery 

v něm, alespoň jednu testovatelnou hypotézu a na konci jasné sdělení, jakého pokroku bylo dosaženo 

a s jakým podílem studenta. 

Proto u svých prezentací uvádějte i ročník studia. 

 

Pro studentskou konferenci byly ustanoveny dvě hodnotící komise, které rozhodnou o ocenění 

nejlepších přednášek a posterů. Budou postupovat především podle následujících kritérií: 

 

vědecká úroveň - relevance tématu v národním i světovém kontextu, originalita a 

ambicióznost práce, hypotéz a navržených postupů a řešení 

 

vlastní přínos studenta - zaujetí pro práci, schopnost věcné prezentace vlastních výsledků a 

realistického odhadu jejich dopadů, schopnost analyzovat dosažené výsledky a vyvodit z nich 

relevantní závěry nebo návrhy řešení 

 

formální dovednosti - řečnické a prezentační schopnosti, zvládnutí technické a vizuální stránky 

prezentace včetně jazykové úrovně a dodržené doby přednášky 

 

diskuze - prokázání znalostí tématu a témat příbuzných, schopnost vyvolat dotazy a reagovat 

na ně, obhájení případných nedostatků a vyzdvižení silných stránek své práce. 

 

Doplňující informace 

Nejlepší přednášky i postery budou oceněny formou mimořádných stipendií (7, 5 a 3 tis. Kč). Studenti 

a hosté jsou vítání i se svými dotazy na všech přednáškách, prezentacích posterů a diskuzích. Po 

skončení prvního dne konference jsou všichni srdečně zváni na večeři/raut a kulturní společenský 

program, kde bude skvělá příležitost pokračovat ve vědeckých i zcela neformálních diskuzích. 

 

Cíli konference je prezentovat výsledky studenty vedeného výzkumu na FŽP, PřF a ostatních 

fakultách UJEP a na ÚACH AV ČR, sdílet vědomosti, obstát před odbornou kritikou, zlepšovat se 

v akademické komunikaci, nalézat nové kontakty a směry bádání, získat dobrý pocit z dobře 

vykonané práce a pobavit se. 


