Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Katedra gymnastiky
Vás zve na

VĚDECKÝ SEMINÁŘ

Intervenční programy gymnastiky
2015
s podporou Programů rozvoje vědních oblastí
na Univerzitě Karlově
P39 – Společenskovědní oblasti zkoumání lidského pohybu

22. 9. 2015
Praha, Česká republika
„Gymnastická cvičení jsou základem kultivace pohybového
projevu. Vedou k pochopení významu pohybu a osvojování si
pohybových činností jako východiska pro vytváření pozitivního
vztahu k různým pohybovým aktivitám. Z inventáře činností
gymnastických druhů a gymnastických sportů jsou vytvářeny
intervenční programy nacházející uplatnění v široké oblasti
sportovních aktivit.“

Přihlášky
závazná přihláška
zaslání příspěvku
registrace

do 30. 7. 2015
do 14. 9. 2015
22. 9. 2015

Poplatky
členové České kinantropologické společnosti:
ostatní

400 Kč
500 Kč

Poplatek zahrnuje oběd a drobné občerstvení v den konání vědeckého semináře,
CD s výstupy konference.

Organizační výbor
Doc. PhDr. Viléma Novotná
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Krištofič

Kontakt
PhDr. Jaroslav Krištofič
e-mail: jkristofic@ftvs.cuni.cz
katedra gymnastika UK FTVS
José Martiho 31; 162 52 Praha 6

Odborní garanti:
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
doc. PhDr. Viléma Novotná

předseda Kinantropologické společnosti;
člen rady programu PRVOUK P 39
vedoucí katedry gymnastiky UK FTVS Praha

Moderátor vědeckého semináře:
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Organizační výbor:
Doc. PhDr. Viléma Novotná
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Krištofič
Datum konání konference:
Místo:
Jednací jazyk:
Program:

22. 9. 2015
UK FTVS, José Martiho 31; Praha 6; 162 52
čeština nebo slovenština
9,30 – 10,00
prezence
10,00 – 12,30

prezentace příspěvků

12,30 – 13,30

oběd

14,00 – 16,30

kulatý stůl

16,40
zakončení a odjezd účastníků
Témata příspěvků: příspěvky nebudou řazeny do jednotlivých sekcí, ale budou tematicky
orientovány na problematiku didaktiky gymnastiky, výzkumu v oblasti gymnastických
sportů a s tím souvisejících témat.
Kulatý stůl: diskusní fórum z oblastí organizace výuky gymnastiky v terciárním
vzdělávání, učební texty a metodické materiály a plánované výzkumné projekty.
Referující má vymezený čas na prezentaci příspěvku po dobu max. 10 minut. Po prezentaci
bude následovat diskuze k přednesenému příspěvku – max. 5 minut.
Organizační pokyny
Místo jednání: bude upřesněno před začátkem konání
Přihlášky a abstrakt: do 30. 6. 2015 na adresu jkristofic@ftvs.cuni.cz
Konferenční poplatek:
400 Kč pro členy České kinantropologické společnosti
500 Kč ostatní
Způsob platby:
převodem na bankovní účet nejpozději do 30. 6. 2015
bankovní spojení: KB Praha 6, č. ú. 85332011/0100 ; pro platbu užijte variabilní symbol
600 201
Účastnický poplatek zahrnuje oběd a drobné občerstvení v den konání vědeckého
semináře, CD s výstupy konference.
Výše účastnického poplatku je stejná pro aktivní i pasivní účastníky.
Stravování: Menza UK FTVS Praha, je zahrnuto v poplatku.
Ubytování: individuální dle osobní objednávky. V blízkosti konání vědeckého semináře se
nacházejí:

a) hostel (dvou a čtyřlůžkové pokoje), v areálu FTVS
b) garsoniéra (dvoulůžkové pokoje), v areálu FTVS (omezený počet míst)
kontakt: p. Švábová Eliška – 220 172 164, svabova@ftvs.cuni.cz
c) hotel Krystal (v blízkosti FTVS) – tel. 220563411 – hotelové ceny
d) ARITMA – Vokovice (v blízkosti FTVS) – tel. 235 358 551

Příspěvek: zašlete v elektronické podobě nejpozději do 14.9. 2015 na adresu
jkristofic@ftvs.cuni.cz
Požadavky na úpravu příspěvku: příspěvek se všemi formálními náležitostmi musí
odpovídat požadavkům publikování v časopise Česká kinantropologie viz níže.

Přihláška na vědecký seminář

Intervenční programy gymnastiky 2015
pořadatel
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Katedra gymnastiky
s podporou Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově P39

22. 9. 2015 v Praze
UK FTVS, José Martiho 31, Praha 6, 162 52
Příjmení
Jméno
Titul(y) před jménem
Titul(y) za jménem
Název a adresa pracoviště

e-mail
Název příspěvku v jazyce příspěvku
Název příspěvku v anglickém jazyce
Abstrakt v jazyce příspěvku
(max. 700 znaků vč. mezer)

Jednací místnost bude vybavena standardní projekční technikou (PC, dataprojektor).
Speciální požadavky na techniku uveďte zde:

Přihlášku s abstraktem zašlete do 30. června 2015 na adresu jkristofic@ftvs.cuni.cz

Pokyny autorům pro zpracování příspěvků:
http://www.ftvs.cuni.cz/knspolecnost/CK_1010_4_uvod.pdf

Rukopis musí obsahovat vedle vlastního textu souhrn s klíčovými slovy v češtině a angličtině
(15–20 řádků), název stati v češtině a angličtině a abecední seznam literatury. Bibliografické
odkazy musí být úplné a odpovídat závěrečnému seznamu. Rukopisy jsou odevzdány napsané
velikostí písma 12, s řádkováním 1,5, zarovnané vlevo. Stránky musí být číslovány. Stati by
neměly přesahovat 20 normostran, recenze, zprávy a informace 3 normostrany.
Pro grafy a obrázky vyžadujeme uložení zvlášť (mimo text, v textu jen odkaz na umístění
grafu/obrázku), přijímáme zdrojové soubory ve vysoké kvalitě (grafy nejlépe v programu
Excel, obrázky ve formátu tif, jpg).
NÁZEV PŘÍSPĚVKU BEZ ZKRATEK (velké tučné písmo, velikost 14, zarovnání
vlevo)
CELÉ JMÉNO AUTORA (velké tučné písmo, velikost 12, zarovnání vlevo)
Pracoviště autora (normální, velikost 12, zarovnání vlevo)
Souhrn (kurzíva, velikost 12): charakteristika příspěvku s údaji o jeho obsahu, zaměření a
metodách (15–20 řádků)
Klíčová slova (kurzíva, velikost 12) – nejčastěji 3–6
Vlastní text: nejčastěji úvod, metodika, výsledky a diskuse, závěry a doporučení (normální,
velikost 12, zarovnání vlevo, řádkování 1,5)
Literatura (abecedně seřazený seznam s odsazením 2. a dalších řádků 0,4 cm)
NÁZEV V ANGLIČTINĚ – překlad (velké tučné, velikost 14, zarovnání vlevo)
Abstrakt v angličtině – překlad (kurzíva, velikost 12)
Klíčová slova anglicky (kurzíva, velikost 12)
Bibliografické citace jsou v souladu s mezinárodními normami APA, 2001.
Příklady citace autorů v textu:
...podle Fialové (2006, 89) „...“.
„...“ (Nakonečný, Novák & Wagner, 2002, 113).
„...“ (Bunc et al., 2006, 125).
Příklady citací v referenčním seznamu (pouze zdroje, na které je v textu odkazováno):
1. Neperiodika (kniha, monografie, skripta...):
1 autor:
FIALOVÁ, L. (2010). Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum.
2 autoři:
ČÁP, J. & MAREŠ, J. (2001). Psychologie pro učitele. Brno: Portál.
Více než 2 autoři:
DOSEDLOVÁ, J., FIALOVÁ, L., KEBZA, V. & SLOVÁČKOVÁ, Z. (2008). Předpoklady
zdraví a životní spokojenosti. Brno: MSD.
2. Článek v časopise:
FIALOVÁ, L. (2007). Metody zkoumání nespokojenosti s tělem. Česká kinantropologie, vol.
11, no. 2, p. 41–47.
3. Příspěvek ve sborníku:
GREENWALD, A. G. & PRATKANIS, A. R. (2003) The self. In BLATNÝ, M. &
PLHÁKOVÁ, A. (Eds.). Emoční aspekt Já. Temperament, inteligence, sebepojetí (p. 61- 82).
Brno: Psychologický ústav AV ČR.

4. Nepublikovaná doktorská či diplomová práce:
MINAŘÍKOVÁ, D. (2001). Životní styl českých dospělých žen. Nepublikovaná doktorská
disertační práce, Praha, UK FTVS.
5. Odkaz na internetovou stránku:
RICHMOND, J. (2007). Sports dietitians Australia [online]. Přístup dne 19.02.2007 z
www.<http://www.sportsdietitians.com.au.
Referenční seznam je uváděn v abecedním pořádku, není číslován, druhý a další řádky se
odsazují tabulátorem o 0,4 cm (nebo jeden úder). U téhož autora řadíme reference podle roku
vydání (starší dříve).

