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Hlavní výbor České sociologické společnosti (ČSS)
ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy
univerzity vás zve na výroční konferenci ČSS.
Uvítáme příspěvky ze všech oblastí sociologického
výzkumu a teorie dle aktuálního vědeckého zájmu
účastnic a účastníků.
Hlavním tématem tohoto ročníku konference
jsou různé podoby reflexivity.

Jednacími jazyky konference jsou čeština a angličtina.

Výroční konference je spojena s Valným
shromážděním České sociologické společnosti
a s předáváním „Ceny Miloslava Petruska ve
studentské soutěži o nejlepší odbornou sociologickou
stať v časopise s recenzním řízením za rok 2019“
a „Ceny České sociologické společnosti za vynikající
publikaci 2020“. Konference se koná na Fakultě
sociálních studií Masarykovy univerzity při příležitosti
oslav 100. výročí zahájení výuky sociologie na
Masarykově univerzitě.

Podrobnější informace ke konferenci naleznete
na webové stránce:

konference2021.ceskasociologicka.org
Abstrakty a návrhy sekcí prosím posílejte
přes registrační systém na webové stránce konference
do 15. července 2020.

The board of the Czech Sociological Association (CSA)
in cooperation with the Faculty of Social Studies at Masaryk
University invite you to the biennial conference of the CSA.
We welcome contributions from all areas of sociological
research and theory, based on the ongoing scientific
interests of participants.
The main theme for this year's conference
Is the various forms of reflexivity.

The conference languages are Czech and English.

At the biennial conference, the General Assembly
of the Czech Sociological Association will take place.
The winners of the "Miloslav Petrusek Award in the student
competition for the best article in sociology published
in a peer-reviewed journal in 2019" and the "Czech
Sociological Association Award 2020 for an outstanding
publication" will be announced. The conference takes place
at the Faculty of Social Studies of Masaryk University
on the occasion of the 100th anniversary
of the commencement of the teaching of sociology
at Masaryk University.

More info is available on the conference webpage:

konference2021.ceskasociologicka.org
Abstracts and session proposals should be submitted
via the registration page link to the registration
by July 15, 2020.

http://konference2021.ceskasociologicka.org/en/general-information/
https://konference2021.ceskasociologicka.org

