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Všeobecné úvodní  informace  
 

Cíl konference  

 

Hlavním cílem konference je prezentovat poznatky, přístupy a trendy v oblasti antropologie. 

Vycházíme z poznání, že antropologie představuje v současné době komplex disciplín, který se 

zabývá původem člověka, jeho fyzickým a bio-sociálním vývojem a sleduje prognózy a trendy 

vývoje lidstva do budoucna. Složitost a problematika lidského bytí  a existence člověka v celé jeho 

variabilitě vede k postupnému rozdělení antropologie na speciální odvětví, která mají vymezenou 

oblast svého bádání. Na druhé straně je nutná integrace  jednotlivých antropologických disciplín a 

dalších příbuzných oborů, která vyústí v transfer poznatků ze specializovaných antropologických 

oborů při studiu člověka a celé společnosti.  

Konference je určena pro antropology, lékaře a pracovníky nelékařských studijních oborů.  

V rámci konference bude zřízena studentská sekce, v níž  mohou prezentovat výsledky své vědecké 

činnosti studenti doktorských studijních programů. 

 

Tematické oblasti antropologické konference: 

 Biologická antropologie 

 Kinantropologie 

 Kulturní a sociální antropologie 

 Historická antropologie a paleoantropologie 

 Filozofická a integrální antropologie  

 Aplikovaná antropologie  

 

Vědecký výbor: 

Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA, děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity 

Palackého v Olomouci, Česká republika 

Doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D., předsedkyně České společnosti antropologické při ČAV, 

Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, Česká republika 

Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D., místopředseda České společnosti antropologické při ČAV, 

přednosta Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností, Fakulta 

zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika 

Doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D., přednosta Ústavu normální anatomie, Lékařská fakulta Univerzity 

Palackého v Olomouci, Česká republika 

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora města Olomouce, Česká republika 

Doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc., člen koncilu Evropské antropologické asociace, Vysoká škola 

tělesné výchovy a sportu PALESTRA v Praze, Česká republika  

Doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc., předseda Slovenské antropologické společnosti při SAV, externí 

spolupracovník Katedry antropologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 

Slovenská republika 

Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, Ph.D., Slovenská antropologická společnost při SAV, vedoucí 

Katedry antropologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenská 

republika 

Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D., předsedkyně  pobočky České společnosti antropologické 

v Olomouci, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury Univerzity 

Palackého v Olomouci, Česká republika  
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Organizační výbor: 

Předseda:  

Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D., Ústav pro studium odborných předmětů a praktických 

dovedností, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika 

Členové:  

MUDr. Jiří Charamza, Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností, Fakulta 

zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika 

MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D., Ústav normální anatomie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci, Česká republika 

Mgr. Pavlína Krystýnová, Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností, 

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika 

 

Sekretariát konference:  

Mgr. Pavlína Krystýnová, Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností, 

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika 

Tel.: 58 563 2823, e-mail: pavlina.krystynova@upol.cz  

 

Místo konání konference:  

Konference se uskuteční v prostorách Teoretických ústavů Lékařské fakulty a Fakulty 

zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. 

K dispozici bude standardní promítací technika – počítač a dataprojektor. Pokud by některý z 

účastníků potřeboval další techniku, je nutné požadavky sdělit organizačnímu výboru již v 

přihlášce. O přestávkách konference bude podáváno občerstvení.  

 

Předběžný program a časový harmonogram konference 

 

Středa 6. 9. 2017              8:30 –  9:30 hod. prezence účastníků    

                                          9:30 –   9:45 hod. zahájení konference  

                                          9:45 – 11:45 hod. úvodní přednášky 

                                        11:45 – 13:00 hod. oběd 

                                        13:00 – 14:45 hod. přednášky v sekcích  

                                        14:45 – 15:15 hod. přestávka 

                                        15:15 – 16:30 hod. přednášky v sekcích 

                                        16:30 –  program pro účastníky konference: 

- návštěva radnice v Olomouci  

- lukostřelba   

                                       20:00 – Společenský večeř s hudbou a tancem 

 

Čtvrtek 7. 9. 2017            9:00 – 10:00 hod.  přednášky v sekcích 

                                        10:00 – 10:30 hod. přestávka 

                                        10:30 – 12:00 hod. přednášky v sekcích  

                                        12:00 – 13:00 hod. oběd 

                                        13:00 – 14:30 hod. přednášky v sekcích  

                                        14:30 – 15:00 hod. přestávka 

                                        15:00 – 16:45 hod. přednášky v sekcích   

                                        16:45 – 17:00 hod. ukončení konference  

                                         

Oficiální jednací jazyky konference: čeština, slovenština, angličtina, polština.  

Délka referátů: referáty v délce max. 10 min. a 5 min. na diskusi.  
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Registrační poplatek:  

Poplatek pro členy České společnosti antropologické a Slovenské antropologické společnosti: 500 

Kč. 

Poplatek pro nečleny České společnosti antropologické: 600 Kč. 

Studenti doktorského studia, kteří  jsou členy České společnosti antropologické a Slovenské 

antropologické společnosti: 200 Kč.    

Studenti doktorského studia, kteří nejsou členy České společnosti antropologické: 300 Kč 

 

Společenské akce připravované pro účastníky konference 

 

Návštěva radnice v Olomouci  

Prohlídka radnice s výstupem na radniční věž v Olomouci.  

Prohlídka je pro účastníky konference bezplatná.  

Prohlídku povede Mgr. F. Žáček, náměstek primátora města Olomouce. 

Termín na objednání prohlídky radnice: 30. 5. 2017.  

 

Lukostřelba 

Pro účastníky konference, kteří budou mít zájem, je možné objednat lukostřelbu ve sportovním 

oddíle Lukostřelba Olomouc při Akademik sport centru UP v Olomouci.  

Adresa: Lukostřelba Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, U Sportovní haly 2, Olomouc 779 

00.  

Více zde: http://lukostrelba-olomouc.webnode.cz/ 

Vstupné pro 1 osobu je 120 Kč/1 hodinu. 

Objednat se můžete v přihlášce na konferenci.  

Termín na objednání lukostřelby: 30. 5. 2017.  

 

Společenský večer s hudbou a tancem 

Společné setkání se uskuteční ve středu 6. 9. 2017 od 20:00 hod. v jídelně  Rektorátu Univerzity 

Palackého v Olomouci, Křížkovského 8.  

Slavnostní večeře bude formou rautu a  bude doprovázena taneční hudbou.  

Cena společenského večera: 600 Kč. 

Objednat se můžete v přihlášce na konferenci.  

Termín  objednání na společenský večer: 30. 5. 2017. 

 

Publikování příspěvků z mezinárodní konference 

 

Přednesené příspěvky z mezinárodní antropologické konference bude možné po recenzním 

řízení publikovat v časopise Česká antropologie (www.anthropology.cz) a časopise Profese  

online (www.profeseonline.upol.cz).  

Upozorňujeme autory příspěvků, aby si pozorně prostudovali formální požadavky pro 

publikování článků v uvedených časopisech. Najdete zde detailní instrukce k formě přijímaných 

souborů, náležitostí, struktury rukopisů jednotlivých forem, parametrů grafik a použití normy citací 

a referenčních seznamů. 

Autoři, kteří budou chtít publikovat své články v uvedených časopisech, mohou články 

posílat průběžně do jedné z redakcí obou časopisů podle svého uvážení a tematického zaměření. 

Pokud mají autoři zájem, aby článek byl publikován v roce 2017, musí své články poslat do 

redakce časopisu nejpozději do 30. června 2017.  

 

 

http://lukostrelba-olomouc.webnode.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Flukostrelba-olomouc.webnode.cz%2F
http://www.anthropology.cz/
http://www.profeseonline.upol.cz/
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Časopis Česká antropologie 

Je recenzovaný časopis České společnosti antropologické, zařazený do Seznamu 

recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace České republiky, 

vydávaných v České republice a v databázi EBSCO.   

Veškeré instrukce pro autory jsou uvedeny na adrese:  www.anthropology.cz 

Příspěvky projdou recenzním řízením a poté budou schváleny redakční radou k vydání v časopisu 

Česká antropologie. 

Rukopisy zasílejte redaktorce časopisu Česká antropologie MUDr. Kateřině Kikalové, Ph.D., Ústav 

normální anatomie, Lékařská fakulta, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. 

e-mail: katerina.kikalova@upol.cz 

 

 

Časopis Profese online 

Časopis je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské 

knihovny České republiky a zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady 

pro výzkum, vývoj a inovace České republiky, vydávaných v České republice a v databázi Index 

Copernicus. 

Veškeré instrukce pro autory jsou uvedeny na adrese:  www.profeseonline.upol.cz 

Příspěvky projdou recenzním řízením a poté budou redakční radou časopisu Profese online.  

schváleny k publikování.  

Rukopisy zasílejte přes elektronický přihlašovací systém na adrese: www.profeseonline.upol.cz.  

S případnými dotazy  se  obraťte na šéfredaktora časopisu doc. PaedDr. M. Kopeckého, 

Ph.D., Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3, 775 15 

Olomouc. e-mail: miroslav.kopecky@upol.cz 

 

Všechny poplatky (konferenční poplatek, vstupné na lukostřelbu, cena společenského 

večera) mohou být uhrazeny při registraci nebo poslány na bankovní účet nejpozději  

do 30. 8. 2017. 

 

Platební údaje: 

Komerční banka,  a. s., pobočka Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14  

Číslo účtu: 19-1096330227/0100 

Variabilní symbol: 991 000 201 

Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena 

IBAN: CZ901000000191096330227 

SWIFT: KOMBCZPPxxx 

 

Upozornění: při  placení poplatků přes bankovní účet překontrolujte, prosím,  důkladně platební 

údaje. Je to nutné pro následnou identifikaci účastníka konference.  

Zahraniční účastníci mohou zaplatit poplatky při registraci. Platba je v Kč.  

 

 

Uzávěrka přihlášek na konferenci: 30. 5. 2017 

 

 

 

 

 

 

http://www.anthropology.cz/
http://www.profeseonline.upol.cz/
http://www.profeseonline.upol.cz/
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Stravování: 

Stravování účastníků konference bude zajištěno v jídelně Fakultní nemocnice v Olomouci.  

Cena oběda: 93,- Kč.  

Oběd lze objednat na středu 6. a čtvrtek 7. 9. 2017. Je možné si  objednat i vegetariánský oběd (viz 

Přihláška na mezinárodní konferenci v Olomouci). 

 

Ubytování:  

Ubytování si zajistí každý z účastníků konference samostatně např. v následujících zařízení 

v blízkosti místa konání konference: 
 

CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC 

Jeremenkova 36, Olomouc | +420 775 779 500 

reservation.cchol@clarion-hotels.cz 

www.clarioncongresshotelolomouc.cz 

Typ pokoje / rezervovaná kapacita / cena pokoje se snídaní 

dvoulůžkový pokoj 1 800 Kč/noc 

obsazený pouze 1 osobou 1 600 Kč/noc 

Parkovné 150 Kč/auto/den 

 

HOTEL FLORA 

Krapkova 34, Olomouc | +420 585 422 200 

flora-olomouc@hotel.cz 

www.hotelflora.cz 

Typ pokoje / rezervovaná kapacita / cena pokoje se snídaní 

dvoulůžkový Superior 1 800 Kč/noc 

obsazený pouze 1 osobou 1 500 Kč/noc 

dvoulůžkový Comfort 1 500 Kč/noc 

obsazený pouze 1 osobou 1 100 Kč/noc 

Parkovné 80 Kč/auto/den 

 

HOTEL IBIS 

Wolkerova 29, Olomouc | +420 585 722 111 

H8248@accor.com 

www.ibis-olomouc-centre.cz 

Typ pokoje / cena pokoje se snídaní 

dvoulůžkový 1 700 Kč/noc 

obsazený pouze 1 osobou 1 500 Kč/noc 

 
Nabídka ubytování na VYSOKOŠKOLSKÝCH KOLEJÍCH 

Ubytování na koleji  si můžete snadno vybrat a rezervovat prostřednictvím online formuláře 

www.upol.cz/goto/j-4d82ee2 

 

KOLEJ 17. LISTOPADU 

tř. 17. listopadu 54, 771 11 Olomouc 

www.skm.upol.cz/koleje/17-listopadu 

 

KOLEJ  B. VÁCLAVKA 

Šmeralova 8, 771 11 Olomouc 

www.skm.upol.cz/koleje/bedricha-vaclavka 

 

KOLEJ GENERÁLA SVOBODY 

Šmeralova, 2, 771 11 Olomouc 

www.skm.upol.cz/koleje/generala-svobody 

http://www.clarioncongresshotelolomouc.cz/
http://www.hotelflora.cz/
http://www.ibis-olomouc-centre.cz/
http://www.skm.upol.cz/koleje/17-listopadu
http://www.skm.upol.cz/koleje/bedricha-vaclavka
http://www.skm.upol.cz/koleje/generala-svobody
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KOLEJ J. L. FISCHERA 

Šmeralova 10, 771 11 Olomouc 

www.skm.upol.cz/koleje/j-l-fischera 

 

 

Místo konání konference 

 

Konference se uskuteční v prostorách Teoretických ústavů Lékařské fakulty a Fakulty 

zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc v areálu 

Fakultní nemocnice v Olomouci. 

 

Z hlavního vlakového nádraží v Olomouci jsou Teoretické ústavy dostupné tramvajovými linkami 

číslo 1, 4 a 6 (zastávka Fakultní nemocnice) a autobusy městské hromadné dopravy číslo 12, 19, 26 

(Dvořákova) a 21 (Teoretické ústavy). 

Od autobusového nádraží v Olomouci lze dojet tramvajovou linkou číslo 4 (Fakultní nemocnice) a 

autobusy MHD číslo 19 (Dvořákova) a 10 (Fakultní nemocnice).  

 

Pro účastníky konference bude parkování aut zajištěno na parkovišti v místě konání konference u 

Teoretických ústavů Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v 

Olomouci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Olomouc 

Hlavní 

nádraží 

Fakulta  

Zdravotnických věd 

UP v Olomouci 

http://www.skm.upol.cz/koleje/j-l-fischera

