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Pořádají konferenci 

 
SYMPOSIUM PROFESORA VOJTĚCH SUKA  

 
Konference se koná ve dnech 30.-31. října 2007  

u příležitosti 40. výročí úmrtí  
zakladatele Antropologického ústavu Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity  
prof. RNDr. et MUDr. Vojtěcha Suka. 

 
Jednání bude probíhat v konferenčním sále nově 

rekonstruovaného Pavilonu Anthropos  
Moravského zemského muzea v Brně.  

 
Součástí konference bude výstava fotografií prof. Suka z jeho 

výzkumných cest na Labrador, Podkarpatskou Rus a na 
Sardinii, umístěná v prostorách galerie děkanátu 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 

 
Součástí jednání bude valná hromada České společnosti antropologické a volby do  

hlavního výboru ČSA. 
 



 
Organizační výbor: 
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., Ústav antropologie PřF MU 
prof. PhDr. Josef Unger, CSc., Ústav antropologie PřF MU 
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D., Ústav antropologie PřF MU 
RNDr. Miroslav Králík, Ph.D., Ústav antropologie PřF MU 
RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D., Anatomický ústav LF MU 
MUDr. Lenka Vargová, Ph.D., Anatomický ústav LF MU 
RNDr. Marta Dočkalová, Ph.D., Ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum v Brně 
 
Vědecký program 
Vědecký program konference zahrnuje standardní ústní sdělení cca 15 minut dlouhá a tzv. krátká 
sdělení, dlouhá 5 minut, která nahradí posterovou sekci, protože vyvěšení posterů nelze 
v konferenčních prostorách Pavilonu Anthropos zajistit. 
 
K disposici bude standardní promítací technika – dataprojektor, zpětný projektor a diaprojektor. Pokud 
by některý z účastníků potřeboval další techniku je nutné to sdělit organizačnímu výboru v přihlášce.  
 
Publikace příspěvků 
Příspěvky bude možné publikovat v recenzovaném časopise České společnosti antropologické, Česká 
antropologie ročník 2008 ve formě standardních článků. Příspěvky projdou recenzním řízením a poté 
budou k vydání schváleny redakční radou.  
Vzhledem k finanční náročnosti vydávání časopisu stanovila ČSA pro publikaci následující podmínky: 
členové ČSA mohou zdarma publikovat články o rozsahu 4 stran rukopisu, za každou další stránku 
rukopisu nad tento limit je nutno doplatit 100Kč. Nečlenové ČSA platí poplatek 100Kč za každou 
stránku rukopisu. Veškeré instrukce pro autory jsou uvedeny v časopise Česká antropologie. 
 
Konferenční poplatky: 
Členové České společnosti antropologické 400Kč. 
Studenti a důchodci členové České společnosti antropologické 300Kč. 
Členové Slovenské antropologické společnosti požívají stejných výhod jako členové ČSA. 
 
Nečlenové (týká se i studentů a důchodců) 600Kč. 
 
Ubytování a stravování 
Ubytování i stravování bude zajištěno v areálu kolejí Masarykovy univerzity na Vinařské ulici, 10 – 15 
minut chůze od Pavilonu Anthropos. Stravování je možné tamtéž. V pavilonu Anthropos je kavárna, 
kde je možné si zakoupit občerstvení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘIHLÁŠKA 
 
Jméno, příjmení, platné tituly: 

Pracoviště: 

Adresa: 

Telefon:                                            Fax:                                         E-mail: 

 

Referát:    □ ano     

Krátké sdělení (náhrada posteru) □ ano   

 

Název referátu (krátkého sdělení): 

 

Abstrakt: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Ubytování:  □ 29. - 30. 10.    □ 30. - 31. 10. □ 31. 10. – 1. 11. 

Stravování: 30. 11.  □ snídaně □ oběd  □ večeře 

 31. 11. □ snídaně □ oběd  □ večeře 

 
 
Přihlášky zasílejte do 30. 6. 2007 na adresu: 
 
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.  
Ústav antropologie PřF MU 
Kotlářská 2 
611 37 Brno  
tel.: +420549493800 
e-mail: drozdova@sci.muni.cz
 

mailto:drozdova@sci.muni.cz

