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v budově KatolicKé teologicKé faKulty univerzity Karlovy
 

  mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního 
i dálkového studia teologie, dějin, dějin umění, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů.  

Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, přinést aktuální a nové poznatky 
vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací, vzájemně konfrontovat metodické přístupy  

a tím podpořit jejich vědecké aktivity.

   Název konference je inspirován úvahou českého historika umění  
jaromíra Neumanna: „skutečným znalcem a kritikem je ten, kdo je schopen na základě získané výbavy uvidět,  

co se předtím nevidělo a nevědělo“, která široce parafrázuje výrok j. W. Goetheho „Nevidíme, co nevíme“. Téma konfe-
rence bylo záměrně zvoleno tak, aby zaujalo co nejširší okruh doktorandů z humanitních studijních programů  

a poskytlo dostatek prostoru pro volbu tématu a jeho zpracování. jednotlivé konferenční příspěvky mohou pojednávat  
o příbuzných tématech v oblasti teologie, historie, výtvarného umění, kulturní-historie, literatury, hudby apod.  

Posuzována bude především správnost zvoleného metodického postupu zpracování daného tématu a odborná kvalita 
jeho řešení. důraz bude kladen na zveřejnění zcela nových poznatků, oproti kompilativním pracím. 

Během konference, stejně jako minulý rok, přivítáme na naší fakultě významné hosty. 
V průběhu konference i na její závěr pak budou předneseny speciální přednášky. Srdečně zveme k účasti 
na celé konferenci, zvláště pak na speciální přednášky, jejichž řečníci i témata budou zavčas zveřejněna.
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dAL ší I NFOR mACE

jednotlivé konferenční výstupy budou rozděleny 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.

jEdNACí jAZy Ky

Čeština, angličtina (budou zajištěny překladatelské služby)

KONFER ENČNí SBOR NíK

Organizátoři připravují vydání recenzovaného sborníku příspěvků po skončení konference. 
Organizační výbor si vyhrazuje právo výběru příspěvků pro publikování v recenzovaném sborníku v rámci odborných 

posudků vypracovaných nezávislými odborníky na danou problematiku.
jazyky pro publikování v konferenčním sborníku jsou čeština, angličtina, italština, němčina.

TImELI NE

 14. ledna 2018  přihlášení se na konferenci
 28. ledna 2018  vyrozumění o přijetí na konferenci
 12. dubna 2018  odevzdání příspěvků 
  (odevzdání je podmínkou pro aktivní účast na konferenci)
 26. dubna 2018  konference

Př IhLÁšENí

Zájemci o aktivní účast na konferenci zašlou vyplněný formulář přihlášky, který je přílohou Call for papers, 
na adresu scientia@ktf.cuni.cz  nejpozději do 14. ledna 2018. 

Vyrozumění o přijetí, či nepřijetí na konferenci bude organizátory odesláno do 28. ledna 2018.

KONFER ENČ Ní POPLATEK

350 Kč 

KONTAKT A míSTO KONÁNí

Organizuje Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy Thákurova 3, Praha 6, 160 00, Česká republika 
scientia@ktf.cuni.cz  

www.ktf.cuni.cz

OSTATNí

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

ORGANIZÁTOř I KONFER ENCE

doc. Phdr. martin Zlatohlávek, Ph.d.
mgr. magdalena Nová, diS.


