Doktorandská konference
SOCIOLOGIE, VEŘEJNÉ A SOCIÁLNÍ POLITIKY A PŘÍBUZNÝCH
SPOLEČENSKÝCH VĚD - 2018
Call for Papers
(English version below)
Vážení přátelé,
vyzýváme vás, abyste zvážili svou účast na doktorandské konferenci UK a SOÚ AV (viz přiložený
prospekt), která se bude konat ve čtvrtek 30. 5. 2018 na Fakultě sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze. Konference usiluje o vytvoření náročného kritického prostředí pro odbornou diskusi
a prezentaci částí doktorandských prací zpracovaných v podobě, která odpovídá nárokům na článek
v recenzovaném časopise.
Vyplněný Call for Papers s abstraktem je třeba odeslat na adresu vit.horak@fsv.cuni.cz do 23. 2.
2018.
Termín odevzdání příspěvků k recenzi je 18. 4. 2018.
Kdo tyto termíny nedodrží, nemůže mu být zaručena účast na konferenci! V případě velkého
počtu přihlášených si organizační výbor vyhrazuje příspěvky odmítnout.
Garanti konference
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph. D.
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Sociologie
Veřejná a sociální politika
Jiné. Jaké?

Doctoral Student Conference of
SOCIOLOGY, PUBLIC AND SOCIAL POLICY AND RELATED SOCIAL
SCIENCES - 2018
Call for Papers
Dear friends,
We are inviting you to take part in the doctoral student conference of Charles University and the
Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences (see attached brochure), which will take
place on Thursday, May 30, 2018, at the Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague.
The conference strives to create a challenging, critical environment for professional discussion and
presentation of parts of doctoral theses prepared in a format that corresponds to the requirements for
an article in a peer-reviewed journal.
The filled out Call for Papers with an abstract should be sent to the e-mail address
vit.horak@fsv.cuni.cz by February 23, 2018.
The deadline for sending contributions for review is April 18, 2018.
Those that fail to meet these deadlines will not be able to participate in the conference! In the
event of a large number of entries, the organizing committee reserves the right to refuse contributions.
Conference guarantors
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph. D.
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