
 

 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
rádi bychom Vás vyzvali k podávání návrhů na tematické panely pro nadcházející Výroční 
konferenci České sociologické společnosti. Konferenci pořádá Česká sociologická společnost ve 
spolupráci s Katedrou sociologie FF UK a uskuteční se na půdě Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze ve dnech 1. - 3. února 2017. 
 
Naším záměrem je uspořádat setkání všech osob, pro které je sociologie koníčkem, 
zaměstnáním, povoláním nebo životním posláním. Tedy sociology a socioložky nejrůznějších 
tematických nebo metodologických orientací, všech akademických hodností, stupňů studia nebo 
pracovních postů, z nejrůznějších profesních i institucionálních oblastí, v nichž uplatňují 
sociologické myšlení nebo řemeslo.  
 
Pro konferenci jsou proto vítány náměty na panely v tradičním vědeckém duchu jednotlivých 
sociologických disciplín, ale vaše návrhy mohou být pojaty i volněji, například podle oblastí, 
v nichž se sociologie jako věda uplatňuje (namátkou „sociolog ve státní správě“, „v politice“, 
„v mediích“, „v byznysu“ atp.) anebo panely zaměřující se na další souvislosti sociologického 
zkoumání a provozu (publikování v sociologii, datové zdroje, měření vědeckého výkonu atp.).  
 
Tematické zaměření panelů není v tuto chvíli omezeno, každý návrh musí obsahovat 
následující body: 

1. Jasnou specifikaci tematického zaměření (ideálně zamýšlený název panelu). 
2. Anotaci s přiblížením tematického zaměření, které bude dostatečně informativní pro 

použití v podobě výzvy autorům pro podávání návrhů příspěvků do daného panelu. 
3. Jméno a kontaktní údaje na předsedajícího panelu (ideálně by jím měl být 

navrhovatel). 
4. Pokud jsou známy, předběžné návrhy příspěvků a jejich autorů. 
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Na každý panel bude v programu vyhrazen čas v rozmezí 80 – 90 minut, tzn., že optimální je 
počet čtyř příspěvků do jednoho panelu. Pokud byste rádi navrhli více panelů pro jedno 
tematické zaměření, podejte pro ně samostatné návrhy s odlišením po vzoru „Sociologie… I.“, 
„Sociologie… II.“  Pokud byste rádi navrhli tematických panelů více, neváhejte tak učinit. 
Formulář pro podávání návrhů naleznete v příslušné sekci na webových stránkách konference: 
http://css2017.ff.cuni.cz/panely/. 
 
Všechny návrhy panelů projedná do 14 dnů po skončení lhůty konferenční výbor a pro 
vybrané panely bude následně vypsána otevřená výzva pro podávání příspěvků. Vhodné 
přihlášené příspěvky vybere předsedající panelu a s krátkým zdůvodněním svůj návrh předloží 
konferenčnímu výboru. Ten návrh schválí, případně s předsedajícím dále projedná.  
Předesíláme, že výzva k podávání příspěvků bude vypsána nejen na přihlášené panely, ale i 
jako zcela otevřená pro příspěvky dalších tematických zaměření. 
 
Harmonogram přípravy konference: 

• Podávání návrhů panelů: do 27. 5. 2016 (rozhodnutí o ne/přijetí do 3. 6. 2016) 
• Podávání příspěvků: do 17. 10. 2016 (rozhodnutí o ne/přijetí do 7. 11. 2016) 
• Konání konference: 1. - 3. 2. 2017 

 

S dotazy se neváhejte obrátit na pořadatele konference css2017@ff.cuni.cz. 

Další informace budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách konference 
http://css2017.ff.cuni.cz/. 

 

Za konferenční výbor  

 

 

Jiří Vinopal 

místopředseda ČSS a vedoucí Katedry sociologie FF UK 


