Česká pedagogická společnost
a
Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
vás zvou
na výroční konferenci České pedagogické společnosti s tématem

VYSOKOŠKOLSKÝ UČITEL – VZDĚLÁVÁNÍ, PRAKTIKY, POZICE
Každoroční setkání odborníků z České republiky i zahraničí v rámci výroční konference
České pedagogické společnosti se v roce 2019 uskuteční na půdě Vzdělávacího komplexu
Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Termín konání: 11. – 12. 4. 2019
Místo konání: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, budova U18,
Štefánikova 5670, Zlín

Téma konference
Konference České pedagogické společnosti se od své existence prozatím ještě nikdy
nevěnovala v uceleném tématu profesi vysokoškolského učitele. Členskou základnu však tvoří
právě akademičtí pracovníci z univerzit z celé ČR s přesahem na Slovensko.
Konference se zaměří na profesi a praxi vysokoškolského učitele z mnoha úhlů pohledu.
Budou vítány příspěvky o předprofesní a profesní přípravě vysokoškolského učitele, otázky
jeho akademických kompetencí, druhů, náplně a intenzity jeho činností (vyučovací,
konzultační, školící, organizační, administrativní, řídící atd.). Dále pak budou přijímány
příspěvky o přesahu činnosti vysokoškolského učitele do externího prostředí (fakultní školy,
zařízení pro volný čas dětí a mládeže a další zařízení, která podporují profesní profilaci
studentů). Předmětem konference budou také otázky kultury akademického prostředí a
klimatu na vysokoškolském pracovišti. Vítané budou i příspěvky, které budou mapovat různé
aspekty kariéry vysokoškolských učitelů (profesní, sociální,…) včetně možností podpory
jejího rozvoje.
Organizátoři přivítají příspěvky týkající se jak reality profesního života akademiků působících
na českých vysokých školách, tak i studie se zaměřením na komparaci se situací v zahraničí.
Konference bude podporovat jak výzkumné, tak reflektivní a praxeologické příspěvky.
Jednacím jazykem konference je: čeština, slovenština, angličtina

Účastníci konference se mohou přihlásit k vystoupení v několika sekcích:
•

Profesní příprava vysokoškolského učitele

•

Pracovní činnosti vysokoškolského učitele

•

Profesní kariéra vysokoškolského učitele

•

Spolupráce vysokoškolského učitele s fakultními a volnočasovými pracovišti

•

Doktorandi a postdoktorandi na univerzitách

•

Sociální vztahy, klima a kultura v akademickém prostředí

•

Posterová sekce

Příspěvky budou zařazeny do jednotlivých sekcí na základě posouzení vědeckým výborem
konference.
Autoři mohou přihlašovat také příspěvky, které přesahují výše uvedené tematické sekce,
jejich možné zařazení do speciální sekce bude následně projednáno vědeckým výborem
konference.

Předběžný program konference
čtvrtek 11. 4. 2019
9.00 – 10.00
10.00 – 12.00
13.00 – 16.00
16.30 – 18.00
18.00 – 19.00
19.30

Registrace účastníků
Plenární vystoupení
Jednání v sekcích
Panelová diskuze
Sjezd členů ČPdS
Společenský večer

pátek 12. 4. 2019
09.00 – 11.00
12.00 – 15.00
15.30

Plenární vystoupení
Jednání v sekcích
Závěry konference

Přihlašování a pokyny pro autory
Přihlášky k aktivní účasti na konferenci s příspěvkem budou přijímány v období od 1. 12.
2018 do 31. 1. 2019.
Přihlášky k pasivní účasti na konferenci bez příspěvku budou přijímány v období od 1. 12.
2018 do 15. 3. 2019.
Přihlašování na konferenci
www.cpds2019.utb.cz

probíhá

prostřednictvím

webových

stránek:

Možnosti účasti
1. Aktivní účast na konferenci
Aktivní účast předpokládá přihlášení příspěvku do tematicky zaměřených sekcí nebo
prezentaci posteru.
2. Pasivní účast na konferenci
Pasivní účast předpokládá přihlášení bez příspěvku, účastník se může zúčastnit odborné
diskuze v sekcích nebo prezentace posterů.
Pokud se na jednom příspěvku podílí více autorů, potom každý spoluautor, který se plánuje
osobně zúčastnit konference, se přihlásí prostřednictvím přihlašovacího formuláře k aktivní
účasti na konferenci.
Každý účastník konference se může přihlásit maximálně s jedním příspěvkem.

Požadavky pro aktivní účast
Autoři mohou zvolit z několika typů příspěvků:
•
•
•
•

teoretický,
výzkumný,
reflektující praxi,
přinášejí příklady dobré praxe učitele vysoké školy.

Pokyny pro autory
Prosíme autory o zaslání rozšířeného abstraktu v rozsahu do 300 slov v termínu do 31. 1.
2019.
Vědecký výbor konference následně rozhodne o zařazení příspěvku na konferenci a přiřazení
do konkrétní sekce konference. Každý abstrakt bude zhodnocen prostřednictvím anonymního
recenzního řízení. Po jeho obdržení se autor může rozhodnout o publikování plného textu –
studie v rozsahu do 15000 znaků (cca do 10 stran textu).
Pro zpracování plného textu bude mít každý autor časový prostor do 30. 6. 2019.
Na základě kladného posouzení budou texty publikovány ve sborníku z konference.
Z příspěvků vybraných vědeckým výborem vznikne zároveň recenzovaná elektronická
publikace s ambicí umístění v databázi Web of Science.

Poplatky
Typ poplatku⃰
Základní poplatek (včetně společenského večera)

2 500,-

Základní poplatek (bez společenského večera)

2 200,-

Snížený poplatek pro členy ČPdS (včetně společenského večera)

2 200,-

*V případě neúčasti na konferenci se uhrazený poplatek nevrací.
Kontakt pro vaše dotazy: Mgr. Hana Navrátilová - hnavratilova@utb.cz
Další informace budou postupně zpřístupňovány od 1. 12. 2018 na webu konference:
www.cpds2019.utb.cz
Srdečně vás tímto zveme do Zlína
a těšíme se na Vaše vystoupení i sdílení závěrů z vašich příspěvků.

