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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 

 
si dovoluje zveřejnit 

 

CALL FOR PAPERS  
 

na mezinárodní konferenci studentů doktorských studijních programů 
 
 

STARÉ A NOVÉ  
STARÉ JAKO VÝCHODISKO ČI PŘEKÁŽKA? 

 
 

Místo a datum konání: 28. 4. 2016 v budově  
Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

 
 
Mezinárodní konference je určena všem 
českým i zahraničním studentům doktor-
ských programů denního i dálkového stu-
dia dějin umění, teologie, literatury, hudby 
i dalších kulturně historických oborů. Kon-
ference si klade za cíl umožnit představení 
výsledků dosavadního bádání studentů, 
přinést aktuálních a nové poznatky vzniklé 
na základě přípravy jejich disertačních 
prací, vzájemně konfrontovat metodické 
přístupy a tím podpořit jejich vědecké 
aktivity. 

Téma konference "Staré a nové. Staré jako 
východisko či překážka?" bylo záměrně 
zvoleno tak, aby zaujalo co nejširší okruh 
doktorandů z humanitních studijních pro-
gramů a poskytlo dostatek prostoru pro vol-
bu tématu a jeho zpracování. Jednotlivé 
konferenční příspěvky se mohou zabývat 
díly výtvarnými, teologickými, kulturně-
historickými, literárními, hudebními apod. 

Příspěvek by měl být zaměřen na diskurs 
pojmu starý a nový, ať již v rámci děl 
hmotných, například z oblasti výtvarného 
umění, tak i děl nehmotných jako hudební 
dílo nebo duchovní idea. Ústřední myšlen-
kou by však vždy měla být percepce, jak se 
v daném uměleckém díle či názorové ideji 
zrcadlí předchozí tvorba a myšlenky. 
Ve studii by mělo být reflektováno, jak se 
autor či hybatel nového díla, proudu 
či názoru vůči staršímu vymezoval nebo zda 
staré, dříve vzniklé hmotné artefakty nebo 
myšlenky pojal jako základní kámen. 

Během konference, stejně jako minulý rok, 
přivítáme na naší fakultě významného 
zahraničního hosta, který v závěru konfe-
rence přednese přednášku na zvolené téma. 
Na tuto přednášku jste srdečně zváni. 
Přednáška proběhne v multimediální poslu-
chárně KTF UK a bude simultánně překlá-
dána. 
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Další informace: 

Jednotlivé konferenční výstupy budou roz-
děleny podle svého zaměření do několika 
sekcí. 
Délka příspěvků je stanovena na 20 minut, 
dostatečný prostor bude věnován diskuzi 
k dané problematice.  
Počet aktivních účastníků konference je 
omezen rozsahem jednotlivých sekcí. 
Organizační výbor si vyhrazuje právo vý-
běru příspěvků pro publikování v recenzo-
vaném sborníku v rámci odborných posud-
ků vypracovaných nezávislými odborníky 
na danou problematiku. 

 

Přihlášení: 

Zájemci o aktivní účast na konferenci za-
šlou vyplněný formulář, který je přílohou 
CFP, na adresu antiquus.novus@ktf.cuni.cz 
nejpozději do 31. ledna 2016. Následně 
budou do 16. února 2016 organizátory vy-
rozuměni o přijetí či nepřijetí na konferenci.  

 

Konferenční sborník 

Organizátor se zavazuje vydat na vlastní 
náklady v co nejkratší době po skončení 
konference sborník. 
Jazyky pro publikování v konferenčním 
sborníku jsou čeština, angličtina, italština, 
němčina. 

 

Timeline: 

31. ledna 2016: přihlášení se na konferenci 
16. února 2016: vyrozumění o přijetí  
na konferenci 
5. dubna 2016: odevzdání příspěvků (ode-
vzdání je podmínkou pro aktivní účast 
na konferenci) 
28. dubna 2016: konference 

 

Jednací jazyky: 

Čeština, angličtina (budou zajištěny pře-
kladatelské služby) 
 

Ostatní 

Organizátoři nemohou hradit aktivním 
účastníkům konference dopravu ani ubyto-
vání. Obzvláště zahraničním účastníkům 
však poskytnou pomoc při zajištění ubyto-
vání. 
 

Místo konání:  

Katolická teologická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, ČR 

 

Konferenční poplatek 

280 Kč 

 
Kontakt: 

Organizuje Ústav dějin křesťanského umě-
ní Katolické teologické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, Thákurova 3, Praha 6, 
160 00, Česká republika  
antiquus.novus@ktf.cuni.cz      
www.ktf.cuni.cz 

 

Organizátoři konference: 

Doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 
Mgr. Magdalena Nová, DiS. 
Mgr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 
Mgr. Jindřiška Havlicová 
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