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Záměr a cíle konference
Doktorandská konference si klade za cíl být platformou pro interdisciplinární diskusi, která z různých pohledů reflektuje
dané téma a nabízí badatelsky aktivním doktorandům možnost prezentace výsledků své práce. Konference „Svět pro
příští generace“. Kříž jako symbol v evropském myšlení a umění hodlá přispět ke zkvalitnění doktorandského výzkumu,
disertačních projektů a oborového či mezioborového diskursu. Je otevřená pro studenty doktorandských programů
teologických, religionistických, filosofických či historických, jakož i dalších humanitně vědních nebo uměleckých oborů,
pro něž je téma aktuální.
Cílem je nejen navázat na předchozí badatelské generace a interpretovat výsledky soudobého bádání, ale prezentovat
i nejmodernější badatelské trendy, analýzy a vize, jež mají svůj přínos vědecký, společenský i umělecký. Konference je
otevřená vůči originálním myšlenkám a badatelským výstupům, jež pramení z metodologicky zvládnuté vědecké práce.
Organizátoři navazují v letošním roce na předloňský zahajovací ročník konference „Svět pro příští generace“, jejíž pokračování
je plánováno i v následujících letech, avšak vždy s aktuálním, nově definovaným tématem, čímž hodlá Husitská teologická
fakulta Univerzity Karlovy v Praze přispět k potřebnému dialogu a tvůrčí spolupráci mladé generace badatelů.
Účastníci konference
Hlavními účastníky konference jsou studenti příslušných doktorandských programů, a to v roli aktivních účastníků
prezentujících své příspěvky, jakož i v roli posluchačů a diskutujících. K poslechu příspěvků jsou rovněž zváni školitelé,
pedagogové, studenti a další akademická i badatelská obec.
Prezentace výzkumného problému a časový limit
Prezentace zvoleného problému probíhá formou standardního konferenčního příspěvku (referátu) o délce 20 minut
s možností využití promítací techniky. Téma příspěvku musí odpovídat přihlášce, prezentace musí být výstižná a formálně
odpovídající. Účastník se zavazuje souhlasem k publikaci svého příspěvku (přičemž pořadatel si vyhrazuje právo neadekvátní
příspěvky nepublikovat či odmítnout).
Příspěvky budou rozděleny do tematických bloků, jež budou moderovány a zakončeny diskusí účastníků.
Jednací jazyk: český, slovenský.
Závazné termíny a informace
Konference proběhne ve čtvrtek 1. prosince 2016 v prostorách Husitské teologické fakulty UK, Pacovská 350/4, Praha 4 –
Krč. Přihlášku je nutné zaslat do 30. září 2016.
Do přihlášky je nutné uvést:
• Jméno účastníka, kontakt (e-mail, případně korespondenční adresa)
• Fakulta, katedra, ústav, adresa instituce
• Název příspěvku
• Anotace
Anotaci příspěvku zašle účastník pořadateli spolu s přihláškou.
Anotace příspěvku slouží zejména jako podklad pro tvorbu tematických bloků programu. Kromě názvu a přesného
vymezení tématu se od ní očekává nastínění hlavních bodů problematiky, metodologie a způsobu prezentace (požadavek
na technickou stránku prezentace). Délka anotace je maximálně jedna normostrana formátu A4.
O přijetí či nepřijetí příspěvku budou autoři informováni do 15. října 2016.
Emailová adresa pro zaslání přihlášky s anotací: svetpropristigenerace@htf.cuni.cz
Další důležité informace
Registrace účastníků (řečníků konference) proběhne dne 1. 12. 2016 od 8:30 hodin.
Začátek konference je v 9:00 hodin.
Občerstvení během konference zajišťuje pořadatel UK HTF.
Cestovní, pobytové a ubytovací náklady jednotlivých účastníků pořadatel nehradí.
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