
Aktuální informace ke studentské vědecké 
konferenci SCIENTIA MOVENS, která se 

uskuteční v 17. a 18. 3. 2015 
 

Místo konání 
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze 
José Martího 31, Praha – 6, 162 52 
Česká republika 
 
Přihlášky 
Do 31. 1. 2015 zaslat společně s abstraktem na e-mail sekretariátu 
konference: movens@ftvs.cuni.cz. 
V přihlášce uveďte do které sekce se hlásíte. 
 
Sekce konference 
Sportovní trénink  
Biomedicína, biomechanika 
Společensko-vědní 
Výzkumné projekty 
Olympijská filozofie sportovních aktivit 
 
Plné znění příspěvků 
Do 16. 2. 2015 zaslat na e-mail sekretariátu konference: 
movens@ftvs.cuni.cz ve formátování, které obdržíte společně 
s potvrzením o registraci.  
Do 2. 3. 2015 budou ke všem příspěvkům zaslány případné  
připomínky, které je nutné obratem (do 8. 3. 2015) 
zapracovat. 
Příspěvky je nutné vytisknout a signované odevzdat při prezentaci. 
 
Délka příspěvku  
10 minut prezentace + 5 minut moderovaná diskuse. 
 
Konferenční poplatky  
200,- Kč hrazených výhradně hotově při prezentaci. 
Konferenční poplatky zahrnují: sborník, který účastníci obdrží při 
registraci a účast na společenském večeru. 
 
Sborník 
Recenzovaný obdrží každý účastník při prezentaci. 
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Předběžný časový harmonogram konference 
17. března 2015  
8:00 – 9:00 registrace (vestibul UK FTVS) 
9:15 slavnostní zahájení 
9:30 – 12:00 prezentace příspěvků v jednotlivých v sekcích 
12:00 – 13.00 přestávka 
13:00 – 17:00 prezentace příspěvků v jednotlivých v sekcích 
19:00 Společenský večer 
         (Písecká brána, K Brusce 5/208, 160 00 Praha 6, Hradčany) 
18. března 2015 v případě velkého počtu příspěvků pokračování 
prezentace v jednotlivých sekcích 
slavnostní vyhlášení (v případě konání konference jen 17. 3. 2015 se 
slavnostní vyhlášení uskuteční v rámci společenského večera) 
 
Složení komisí:  
Bude ustanoveno v návaznosti na přihlášky do jednotlivých sekcí. 
 
Stravování 
Stravování všech účastníků je možné v menze UK FTVS, plná cena 
oběda pro mimofakultní účastníky činí cca 70,- Kč v návaznosti na výběr 
konkrétního jídla). 
 
Ubytování 
Žádost o ubytování v hostelu UK FTVS nutné odeslat nejpozději do 8. 3. 
2015. Ubytování hradit výhradně hotově na místě. 

 

V Praze, dne 20. ledna 2015 

 

           za organizační výbor konference  
       doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. 


