
Studentská vědecká konference PřF OU 2015 
 

 
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě pořádá pod záštitou děkana PřF 
OU doc. RNDr. Jana Hradeckého, Ph.D. Studentskou vědeckou konferenci (SVK), která 
se bude konat v úterý dne 12. května 2015.  
 
Sekce SVK: 

 Didaktika přírodních věd 

 Chemie a příbuzné obory 

 Informatika 
 
Kategorie v sekcích: 

 Věda je zábava 

 Věda má budoucnost 
 

Kategorie Věda je zábava je určena především pro 
studenty vyšších ročníků středních škol a pro studenty 
bakalářských studijních programů. Z příspěvků v této 
kategorii bude vydán elektronický sborník abstraktů. 
Autoři budou prezentovat svou práci formou krátké přednášky.  
 

Kategorie Věda má budoucnost je určena pro studenty magisterských a doktorských 
studijních programů.  Z příspěvků v této kategorii bude vydán elektronický sborník 
recenzovaných příspěvků. Autoři budou prezentovat svou práci formou 15- ti minutové 
přednášky.  
 
Za účast na konferenci se neplatí. 
 
Místo konání SVK 2015:  
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, budova A, 30. dubna 22, 701 03 
Ostrava,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program SVK 
 
08.00 – 09.00    Registrace, budova A - bude upřesněno 
09.00 – 09.15           Slavnostní zahájení, učebny budou upřesněny 
09.15 – 10.30    Jednání v sekcích  
10.30 – 11.00    Přestávka s občerstvením 
11.00 – 13.00    Jednání v sekcích  
13.00 – 14.00    Přestávka s občerstvením  
 
Přesný seznam místností pro jednotlivé sekce bude doplněn po registraci příspěvků do 
SVK (sledujte web Studentské vědecké konference: http://konference.osu.cz/svk/). 
 
 
Důležité termíny 
 
Registrace účastníků a zasílání abstraktů, příspěvků a posudků: do 30. dubna 2015  
 
Zasílání příspěvků na e-mail: konferencesvk@osu.cz  
 
Registrace on-line na stránkách konference: http://konference.osu.cz/svk/ 
 
Oznámení o přijetí příspěvku: do 5. května 2015. 
 
 
Pokyny pro autory příspěvků 
 
Kategorie Věda je zábava 
Pro tvorbu abstraktů využijte šablonu. Abstrakty zasílejte na výše uvedený e-mail.  
Název souboru s abstraktem uveďte ve formátu: prijmeni.doc 
Do předmětu e-mailové zprávy uveďte text: SVK.sekce.kategorie 
 
Kategorie Věda má budoucnost  
Pro tvorbu příspěvků a pro oponentní posudky využijte šablony. Příspěvky i posudky 
zasílejte na daný e-mail. 
Název souboru s příspěvkem uveďte ve formátu: prijmeni.doc 
Název souboru s posudkem uveďte ve formátu: prijmeni.posudek.doc 
Do předmětu e-mailové zprávy uveďte text: SVK.sekce.kategorie 

Pokud nebude dodrženo formátování dle pokynů ve vzorech abstraktu a příspěvku, 
nebude příspěvek či abstrakt přijat do sborníku.  

Šablony jsou dostupné na stránkách konference: http://konference.osu.cz/svk/ 
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Kontakty na vědecký výbor dle sekcí 
 

Sekce Vědecký výbor E-mail: 

Didaktika přírodních věd doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. dana.kricfalusi@osu.cz 

Chemie a příbuzné obory doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc. zuzana.navratilova@osu.cz 

Informatika prof. Ing. Radim Farana, CSc. radim.farana@osu.cz 

 
 

Organizační a vědecký výbor SVK 2015 
 

Sekce Organizační výbor Vědecký výbor 

Didaktika přírodních věd Mgr. Barbara Baarová doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. 

Chemie Mgr. Martin Mucha, Ph.D. doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc. 

Informatika RNDr. Tomáš Sochor, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc. 

Děkanát PřF OU Ing. Monika Kočvarová 
 

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.,  
RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D. 

 
 
Kontakty: 
RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D. (E: tomas.drobik@osu.cz , M: + 420 597 092 338) 
Ing. Monika Kočvarová (E: monika.kocvarova@osu.cz , M: + 420 597 092 114) 
 
 
Web konference: http://konference.osu.cz/svk/ 
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