Koncepce konference
Cílem doktorandské konference sociologie, veřejné a sociální politiky a
příbuzných společenských věd je vytvoření náročného kritického prostředí pro
odbornou diskusi a prezentaci částí doktorandských prací zpracovaných
v podobě, která odpovídá nárokům na článek v odborném časopise.
 Součástí doktorandské konference bude přednáška Alice Szczepanikové
What constitutes policy-relevant research? The case of migration.
(http://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/flex_slider/4258/)
 Prezentace doktorandských příspěvků, recenze a diskuse (20 + 5 + 20 min) –
předpokládá se účast doktorandů Fakulty sociálních věd a Sociologického
ústavu AV ČR, Filozofické fakulty Karlovy univerzity a dalších spřátelených
českých a slovenských univerzit.
 Webová prezentace recenzovaných příspěvků.
Organizace konference
Garanti: Martin Potůček, Ondřej Císař
Výbor konference: Martin Potůček, Ondřej Císař, Tomáš Kostelecký, Lucie
Trlifajová, Michaela Hiekischová, Vít Horák
Místo konání:
Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 (Hollar),
místnost č. 212
Termíny odevzdání podkladů:
Vyplněný Call for papers s abstraktem do 23. 2. 2017.
Termín odevzdání příspěvků k recenzi je 18. 4. 2017.
Abstrakty a příspěvky budou přijímány v uvedených termínech elektronicky na
této adrese: vit.horak@fsv.cuni.cz
Datum konání: 25. 5. 2017

Formální požadavky pro přijetí příspěvků
Formát příspěvků
Text i průvodní dopis budou ve formátu MS Word nebo PDF. Rukopis musí obsahovat
vedle vlastního textu abstrakt (max. 20 řádků), název stati v angličtině a češtině a
abecední seznam citované literatury. Bibliografické odkazy musí být úplné a
odpovídat standardům Sociologického časopisu (http://sreview.soc.cas.cz) nebo
Central European Journal of Public Policy (www.cejpp.eu). Text musí mít následující
formát:
-

Písmo: Times New Roman

-

Velikost písma: 12

-

Řádkování: 2

-

Nastavené okraje: 2,5 cm

Stati, výzkumné a metodologické texty nesmí přesahovat 25 normostran v českém,
slovenském nebo anglickém jazyce (tj. 45 000 znaků s mezerami). Doporučen je
rozsah mezi 15 a 25 stránkami. Grafy a obrázky (nejlépe ve formátu TIF nebo EPS)
mohou být obsaženy v příloze - samostatném souboru. Grafy budou obsahovat
zdrojové soubory (soubor, v němž byly vytvořeny) a budou nejlépe ve formátu MS
Excel, SPSS, SAS.
Průběh recenzního řízení
Zaslané stati budou postoupeny k posouzení dvěma recenzentům: jednomu externímu
a jednomu internímu (účastníku konference nebo jinému doktorandovi).
Výbor má právo příspěvek odmítnout, pokud se domnívá, že nesplňuje základní
požadavky kladené na odborný text, výrazně vybočuje z oblasti sociologie, veřejné a
sociální politiky a příbuzných společenských věd nebo byla již naplněna kapacita
konference.
K posouzení příspěvku vybírá organizační výbor externí odborníky na problematiku,
jíž se text zabývá. Přihlíží také k tomu, aby posuzovatelé nebyli s autorem úzce
pracovně, institucionálně nebo osobně spjati.
Vystoupení na konferenci
Celkově bude na prezentaci jednoho příspěvku věnováno 45 minut. Samotný referát
bude trvat 20 min, recenzní příspěvek 5 min a diskuse 20 min.
Prezentující budou mít k dispozici dataprojektor.
Pokud bude recenzent přítomen, bude požádán, aby osobně v diskusi přednesl své
hodnocení. Nebude–li přítomen, referující v diskusi uvede, jaké měl jeho recenzent
hlavní připomínky k textu a okomentuje, jak se s nimi hodlá vypořádat.

