Fakulta architektury ČVUT v Praze
vyhlašuje výzvu k podávání příspěvků na 7. mezinárodní vědecko-výzkumnou konferenci
doktorského studia:

ARCHITEKTURA A URBANISMUS: SOUČASNÝ VÝZKUM

Konference se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 na FA ČVUT v Praze, doprovodný program bude
následovat v pátek 8. prosince 2017.
Konference je tematicky zaměřena na problematiku architektury a urbanismu z pohledu 21. století.
Cílem konference je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu v oborech architektura, výstavba, urbanismus
a prostorové plánování a zároveň rozvinout spolupráci mezi jednotlivci a pracovišti zabývajícími se
výzkumem otázek, se kterými se tyto obory v současnosti potýkají.
Konference umožní porovnání a odborné recenzní zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů
doktorského studia na FA ČVUT, FSv ČVUT, FA VUT Brno, FA STU Bratislava a dalších fakult. Konference
navazuje na cyklicky pořádané mezinárodní konference doktorandů, které proběhly v Praze 2011
a 2014, Bratislavě 2012 a 2015 a Brně 2013 a 2016.
Konference proběhne ve čtyřech tematických sekcích:
1. Vize, projekty a realita
2. Historie, proměna a přeměna
3. Materiály, technologie a procesy
4. Nové otázky 21. století
Doprovodný program konference:
Kulatý stůl na téma Výzkum v architektuře a urbanismu

Organizační výbor konference:
Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D. (FA ČVUT Praha) – odpovědná osoba za organizační výbor
doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha) – odpovědná osoba za vědecký výbor
Kateřina Čechová, MSc. Arch. (FA ČVUT Praha) – organizační zajištění sborníku
Ing. arch. Vít Rýpar (FA ČVUT Praha) – organizační zajištění konference
Mgr. Veronika Vicherková (FA ČVUT Praha) – propagace a doprovodný program
Vědecký výbor konference:
doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha) – předsedkyně
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (FA ČVUT Praha)
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (FA STU Bratislava)
doc. Ing. arch. Lubica Vítková, PhD. (FA STU Bratislava)
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (FA VUT Brno)
prof. PhDr. Petr Kratochvil, CSc. (FUA TUL)
Koordinátorka konference:
Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.
e-mail: phd2017@fa.cvut.cz
tel.: +420 224 356 354
Fakulta architektury ČVUT
Thákurova 9, 160 00 Praha 6, Česká republika

Call for papers
Rádi bychom tímto vyzvali zájemce z řad studentů doktorských program, aby se přihlásili k účasti na
7. mezinárodní vědecko-výzkumné konferenci: ARCHITEKTURA A URBANISMUS: SOUČASNÝ
VÝZKUM
v jedné z uvedených tematických sekcí:
1. Vize, projekty a realita
2. Historie, proměna a přeměna
3. Materiály, technologie a procesy
4. Nové otázky 21. století
Přihlášení prosím proveďte formou vyplnění přihlášky a sepsání abstraktu plánovaného příspěvku
(vizte prosím formulář Přihláška). Přihlášené příspěvky by měly vycházet z dosavadních výsledků
výzkumu jednotlivých doktorandů se zaměřením na téma jejich disertačních prací.
Důležité termíny a informace:
Vyhlášení konference: 15. 4. 2017
Podání přihlášky a abstraktu: do 30. 5. 2017
Termín pro potvrzení přijetí přihlášky: 15. 6. 2017
Termín zaslání fulltextů: do 1. 9. 2017
Termín konání konference: 7. – 8. 12. 2017
Účast na konferenci je bezplatná.
Přihlášku vč. abstraktu příspěvku zašlete prosím do 30. 5. 2017 na adresu phd2017@fa.cvut.cz.
Do 15. 6. V případě přijetí příspěvku Vám budou zaslány podrobné pokyny pro napsání příspěvku.
Fulltexty vybraných příspěvků zašlete prosím do 1. 9. 2017 prostřednictvím serveru uschovna.cz
na tutéž adresu phd2017@fa.cvut.cz.
Výstupy:
Prezentované příspěvky (v rozsahu 7200 – 10 800 znaků) budou recenzovány a otištěny ve sborníku,
příspěvky budou také publikovány na aktualizované webové prezentaci konference na
http://kolokvium.fa.cvut.cz/.
Předložením textu příspěvku dává autor souhlas s použitím uvedené e-mailové adresy ve sborníku
příspěvků. Autor dává předložením příspěvku souhlas s publikováním svého příspěvku (ve sborníku
a na http://kolokvium.fa.cvut.cz/). Autor příspěvku se zaručuje, že text článku je původní, napsaný
uvedeným autorem a že nebyl publikován dříve.
Forma prezentace:
Ústní prezentace v délce max. 10 minut doprovázená obrazovou prezentací (powerpoint, pdf nebo
jpg). Po každé prezentaci následuje odborná diskuze v délce 10 minut. Organizátor poskytuje
dataprojektor a notebook PC.
Předpokládaný počet prezentujících: 20
Doprava a ubytování:
Individuální. Pokud budete potřebovat pomoc se zajištěním ubytování, zaškrtněte v přihlášce
příslušnou kolonku.

