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Na konferenci Psychologie práce a organizace jsou zváni bakalářští, poplatek (detailní informace o poplatcích 

jsou dostupné na adrese http://ppao.upol.cz/registrace/) a své příspěvky mohou přihlásit do studentské sekce 

konference s možností získat některou z cen. 

 

PODOBA STUDENTSKÉ SEKCE 

Studentské příspěvky budou v průběhu konference zařazeny mezi magisterští i doktorští studenti psychologie a 

také dalších oborů, se kterými psychologie práce sdílí společná témata (zejména Management, Řízení lidských 

zdrojů, Aplikovaná ekonomie). Pro studenty platí zvýhodněný konferenční ostatní příspěvky prezentované v 

plénu nebo v odborných sekcích. Oproti ostatním příspěvkům budou ale zařazeny do soutěže o nejlepší 

studentský příspěvek. Příspěvky odevzdané písemně ve stanoveném termínu pak projdou po konferenci 

standardním recenzním řízením a v případě schválení recenzentem a editorem mohou být publikovány v 

konferenčním sborníku.  

 

PŘÍSPĚVKY DO STUDENTSKÉ SEKCE 

Do studentské sekce jsou vítány zejména originální empirické výzkumy, a to v podobě přednášky.  Je možné 

přihlásit také přehledovou studii, která má přínos pro psychologii práce a organizace v České republice a na 

Slovensku. Vítané jsou příspěvky z připravovaných i obhájených bakalářských a magisterských prací, ze 

studentských týmových výzkumných projektů a z částí disertačních prací. Přihlášení příspěvku do studentské 

sekce s sebou nenese žádné specifické požadavky na úpravu příspěvku. Pro příspěvky přihlášené do studentské 

sekce tedy platí stejná pravidla jako pro všechny ostatní příspěvky zaslané na konferenci (v případě jakýchkoliv 

nejasností ohledně pravidel pro přijetí příspěvku neváhejte navštívit https://ppao.upol.cz/pokyny-k-

prispevkum/). 

 

PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO STUDENTSKÉ SEKCE 

Do studentské sekce mohou být přihlášeny příspěvky splňující následující kritéria: 
 

• prvním autorem příspěvku je student prezenčního bakalářského, magisterského nebo doktorského 

studia, 

• příspěvek na konferenci prezentuje student, který je autorem nebo spoluautorem příspěvku, 

• pokud je spoluautorem příspěvku akademik nebo odborník z praxe, spočívá jeho přínos jen v 

poskytnutých konzultacích, zpětné vazbě k textu nebo v poskytnutí dat pro sekundární analýzu 

(akademik nebo odborník by neměl sám napsat žádnou část textu), 

• při přihlášení příspěvků na konferenci (zaslání abstraktu) je v kolonce „Poznámky“ uvedeno, že je 

příspěvek přihlašován do studentské sekce. 

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PŘÍSPĚVKY 
 

Podle počtu příspěvků bude v každé kategorii vyhlášeno buďto jen první místo nebo 1.-3. místo. 

http://ppao.upol.cz/registrace/
https://ppao.upol.cz/pokyny-k-prispevkum/
https://ppao.upol.cz/pokyny-k-prispevkum/


Hodnoceno bude: 
 

• přínos příspěvku pro psychologii práce nebo příbuzné obory, 

• zakotvení příspěvku v současném odborném poznání (rešerše literatury, podložení hypotéz apod.) 

• kvalita provedení výzkumu (platí pro empirickou studii) – např. podoba a způsob získávání vzorku, 

metody sběru dat, design, … 

• kvalita provedení a interpretace statistických analýz (platí pro empirickou studii), 

• kvalita argumentace a vyvozených závěrů, 

• srozumitelnost textu, 

• dodržení struktury odborného textu a formálních požadavků vč. citační normy. 

 
HLASOVÁNÍ PRO NEJLEPŠÍ PŘÍSPĚVEK 

Hodnotit studentské přednášky bude možné skrze dotazník, ke kterému se účastník dostane načtením QR kódu 

ve sborníku abstrakt, umístěného zvlášť přímo u každého studentského abstraktu. Načtením QR kódu budete 

přesměrováni na dotazník týkající se přímo toho příspěvku, u nějž je kód otištěn. Každý účastník konference 

může v soutěži ohodnotit každý ze studentských příspěvků. Skrze dotazník bude zkoumáno, jaké úrovně výše 

zmíněných kritérií studenti dosáhli. Vítězným se stane ten studentský příspěvek, který dosáhne nejvyššího 

průměru hodnocených kritérií. Hodnocení studentských příspěvků není pro účastníky konference povinné, 

nicméně získaná hodnocení budou pro studenty bez pochyby vítanou motivací. 

 

 

PŘÍNOS PRO STUDENTY 

Ocenění studenti obdrží diplom, vítězové jednotlivých kategorií dostanou věcnou cenu. Ocenění získané na 

konferenci je cennou položkou do akademického životopisu a může pomoci při ucházení se o studium nebo stáž 

na zahraniční univerzitě nebo při hledání zaměstnání. Přínosem pro studenty je také zpětná vazba, kterou mohou 

získat, když odevzdají psaný text příspěvku do sborníku a projdou úspěšně recenzním řízením s výstupem 

v publikaci ve sborníku, který by měl být citován v prestižní databázi Web of Science. 


