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Vás srdečně zvou na konferenci s mezinárodní účastí

Antropologické dny 2015
Záštitu nad konferencí převzal děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Konference se uskuteční ve dnech 8. – 10. 9. 2015 v univerzitním
kampusu Masarykovy univerzity v Brně - Bohunicích
Organizační výbor
MUDr. Lenka Vargová, Ph.D., Anatomický ústav LF MU
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D., Anatomický ústav LF MU
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D., Ústav experimentální biologie PřF MU
Mgr. Martin Čuta, Ph.D., Ústav antropologie PřF MU
Mgr. et Mgr. Kristýna Pížová, Ústav experimentální biologie PřF MU
Mgr. Dana Fialová, Ústav experimentální biologie PřF MU
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D., Anatomický ústav LF MU
Mgr. Kateřina Vymazalová, Anatomický ústav LF MU
RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. Laboratoř forenzní genetiky s.r.o. Brno

Vědecký program
Jednání konference akceptuje příspěvky ze všech oblastí antropologie (výzkum recentních i
vymřelých populací a kulturní a sociální antropologie) a dalších příbuzných oborů.
Vědecký program konference zahrnuje standardní ústní sdělení cca 15 minut dlouhá (10
minut přednáška + 5 minut diskuse).
V rámci konference bude zřízena speciální studentská sekce, v níž mohou vystoupit studenti
magisterského studia nebo začínající doktorandi, s příspěvkem dlouhým 5 minut.
Vědecký výbor
Doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.
Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.
Doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.
Mgr. Věra Vránová, Ph.D.
Doc. RNDr. Petr Kutač, Ph.D.
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D.
RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D.
Jednání konference se uskuteční v prostorách Anatomického ústavu LF MU, Kamenice
3, 625 00 Brno. K dispozici bude standardní promítací technika – počítač a dataprojektor.
Pokud by některý z účastníků potřeboval další techniku, je nutné sdělit požadavky
organizačnímu výboru již v přihlášce.

Publikace příspěvků
Příspěvky bude možné publikovat v recenzovaném časopise České společnosti antropologické
- Česká antropologie, zařazeném do RIV a databáze EBSCO, ve formě standardních článků,
v délce 4 strany. Příspěvky projdou recenzním řízením a poté budou k vydání schváleny
redakční radou. Konečné datum pro zaslání článků je 31. 10. 2015.
Veškeré instrukce pro autory jsou uvedeny v časopisu Česká antropologie.
Rukopisy zasílejte redaktorce České antropologie doc. RNDr. Miroslavě Přidalové, Ph.D.,
Katedra přírodních věd v kinantropologii FTK Univerzity Palackého, třída Míru 115, 771 11
Olomouc, e-mail: miroslava.pridalova@upol.cz

Konferenční poplatky
Poplatek pro členy České společnosti antropologické je 300Kč.
Na členy Slovenské antropologické společnosti je pohlíženo stejně jako na členy ČSA.
Poplatek pro nečleny ČSA je 500Kč.
Studenti Mgr. studia a začínající doktorandi, mohou vystoupit na konferenci s krátkým
sdělením, ve studentské sekci, zdarma.
Všechny poplatky (konferenční poplatek, vstupné na zvolené exkurze, cena společenského
večera a degustace vína) budou hrazeny při registraci.

Mimořádné valné shromáždění České společnosti antropologické
V rámci jednání konference, se uskuteční mimořádné valné shromáždění ČSA. Hlavním
bodem programu bude změna stanov ČSA, v souvislosti platností nového občanského
zákoníku. Členové ČSA obdrží měsíc předem návrh nových stanov společnosti a pozvánku na
valné shromáždění.

Exkurze a další společenské akce pořádané v rámci konference
Anatomické muzeum LF MU bude otevřeno všem zájemcům v průběhu celé konference,
vstup je volný.
Muzeum Ústavu soudního lékařství LF MU, výklad s průvodcem (vstupné 25Kč).
Prohlídka Augustiniánského kláštera a Mendelova muzea na Starém Brně, s výkladem
průvodce (vstupné 60 Kč).
Prohlídka vily Tugendhat (vstupné 300Kč – 1. okruh, 350Kč - 2. okruh).
Brněnské podzemí, kostnice sv. Jakuba (vstupné 270 Kč).
Degustace vína ve vinárně v centru Brna (cena degustace včetně občerstvení 400Kč).
Procházka kampusem Masarykovy univerzity s výkladem, vstup je volný.
Zájemci o společenské akce, vyznačte prosím, svůj zájem v přihlášce. Většina nabízených
akcí pojme omezenou kapacitu návštěvníků, proto je nutné prohlídky zajistit velmi dlouho
předem.

Ubytování a stravování
Ubytování i stravování si zajistí každý z účastníků konference samostatně. Organizační výbor
může pomoci zajistit ubytování na kolejích Vinařská. Zájem o ubytování na studentských
kolejích Vinařská, vyznačte prosím do přihlášky. Organizační výbor zajistí ubytování s cenou
pro hosty Masarykovy univerzity, která je nižší než u běžných návštěvníků. Uveďte také, zda
máte zájem o jednolůžkový, dvoulůžkový pokoj či apartmá.
K pozvánce je (jako další soubor) přiložen seznam některých ubytovacích zařízení v okolí
kampusu v Brně Bohunicích a podrobnější informace o ubytování na kolejích Vinařská.

Občerstvení a společenský večer
V rámci konference bude, o přestávkách v jednání, podáváno malé občerstvení.
Večer 9. 9. 2015 se bude konat společenský večer, formou rautu, v restauraci Campea
(Netroufalky 7, 625 00 Brno Bohunice, nedaleko kampusu MU). Cena společenského večera
je 500Kč.

Informace a kontakt na organizační výbor
Veškeré dotazy směřujte, prosím, na členky organizačního výboru Mgr. Danu Fialovou nebo
RNDr. Michaelu Račanskou, Ph.D., které Vám rády poskytnou podrobnější informace o
konferenci a odpovědi na další otázky.
Dana Fialová – 184570@mail.muni.cz
Michaela Račanská – racanska@mail.muni.cz

Termín přihlášení
Konečný termín pro podání přihlášky, je 31. 5. 2015.

Přihlášku pošlete nejpozději do 31. 5. 2015 Mgr. Daně Fialové na
adresu:danafialka@seznam.cz

Přihláška
Jméno včetně platných titulů: …
Pracoviště:
Kontaktní adresa: …
e-mail: …
jsem členem ČSA nebo SAS

nejsem členem ČSA

jsem student a vystoupím ve studentské sekci

1

Příspěvek
Všichni autoři příspěvku: …..
Název příspěvku: …..
Příspěvek si přeji zařadit do studentské sekce:

ano

ne

Zúčastním se
Slavnostního večera

ano

ne

Prohlídky do Augustiniánského kláštera

ano

ne

Prohlídky vily Tugendhat

ano

ne

prohlídky brněnského podzemí

ano

ne

Prohlídky muzea Ústavu soudního lékařství

ano

ne

Degustace vína

ano

ne

Procházky kampusem Masarykovy univerzity

ano

ne

ano

ne1

(vámi preferovanou variantu prosím zakroužkujte)
Další požadavky:
Chci ubytování na kolejích Vinařská
Přeji si bydlet (koleje Vinařská) v

jednolůžkovém pokoji

dvoulůžkovém pokoji

čtyřlůžkovém apartmá

Přihlášku pošlete nejpozději do 31. 5. 2015 Mgr. Daně Fialové na
adresu danafialka@seznam.cz
případně poštou, na adresu:
Mgr. Dana Fialová
Laboratoř biologické a molekulární antropologie
Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta MU
Kotlářská 2, 611 37 Brno

