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V. česko-slovenskou konferenci

Kvalitativní přístup a metody
ve vědách o člověku
„Umění ve vědě, věda v umění“
Místo konání:
Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta a VFN
U nemocnice 5, Praha 2
Termín konání:
23. – 25. ledna 2006
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Centrum adiktologie je součástí Psychiatrické kliniky 1. LF UK a vzniká za finanční podpory EU - Evropského sociálního
fondu, programu JPD3, dotací ze státního rozpočtu a dotací hlavního města Prahy.

Zaměření konference:
Konference navazuje na předchozí úspěšné ročníky konference pořádané v letech 1999 až 2005 na
stejné téma v Brně a Olomouci, tento rok s podtitulem „Umění ve vědě, věda v umění“. Kromě této
tématické orientace programový výbor očekává psychologické, sociologické, filozofické či
antropologické analýzy různých druhů uměleckých děl, rovněž jsou vítány kritické teoretické úvahy,
referáty o terapeutickém a výchovném využití umění, též interdisciplinární příspěvky, apod.
Další možnou tématickou skupinu pro přihlašování příspěvků tvoří aplikace kvalitativního přístupu a
metod v oblastech:
- klinického výzkumu,
- narativního přístupu,
- sociologického výzkumu,
- výzkumu v rámci pomáhajících profesích,
- výzkum v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a výchovy,
- adiktologického výzkumu a obecně výzkumu rizikového chování.
Jedním z cílů konference v těchto tématických oblastech je fundovaná reflexe kvalitativního přístupu a
jeho aplikací včetně ukázek konkrétních empirických studií.
Konference je akreditována Asociací klinických psychologů ČR.
Program a aktuální informace ke konferenci: budou zveřejněny na internetových stránkách
www.adiktologie.cz.
Prodloužené termíny přihlášek!
Důležité termíny:
Uzávěrka přihlášek a zasílání plateb – včasná registrace:
Uzávěrka přihlášek a zasílání plateb – pozdější registrace:
Uzávěrka zaslání abstrakt sdělení:

do 15. prosince 2005
do 15. ledna 2006
do 15. prosince 2005

Pozn.:
Kapacita konference je omezena a přihlášky budou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny. Na abstrakta doručená po
termínu nebude brán zřetel. Za výběr příspěvků odpovídá programový výbor konference.

Adresa pro zasílání přihlášek, abstrakt a případných dotazů:
a) Elektronickou poštou na adresu: sucha@adiktologie.cz nebo msucha@post.cz
b) Klasickou poštu (obálku označte heslem „QAK 2006“):
Mgr. Matúš Šucha
Centrum adiktologie
Psychiatrická klinika I. LF UK
Ke Karlovu 11
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120 00 Praha 2
Konferenční poplatky:
Konferenční poplatek zahrnuje vytištěný program konference, knihu abstrakt, sborník konference a
drobné občerstvení v průběhu konference (káva, čaj, chlebíčky atd.). Poplatek nezahrnuje ubytování
ani hlavní stravu (obědy a večeře).

Výše poplatků byla stanovena na:
- 500,- Kč (pro studenty: 300,- Kč) při včasné registraci (do 15.12.2005)
- 600,- Kč (pro studenty 350,- Kč) při pozdější registraci (do 15.1.2006)
- při platbě na místě pak 700,- Kč (pro studenty 500,- Kč).
Bankovní spojení:

Sdružení SCAN
Komerční banka a.s., expozitura Tišnov
Komenského 24, 66101 Tišnov
Číslo účtu: 86-1455 6002 77 / 0100
IBAN: CZ6401000000861455600277
Variabilní symbol: uvádějte prvních 8 čísel rodného čísla nebo IČO
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení pro příjemce prosím pište heslo: „QAK 2006“

Pozn.:
Při registraci na konferenci prosíme všechny účastníky o předložení dokladu o platbě konferenčního
poplatku. Při nepředložení dokladu o platbě (složenkou či kopií výpisu z účtu) budeme po účastníkovi
požadovat zaplacení konferenčního příspěvku na místě.
Ubytování:
Zabezpečují si účastníci konference sami, k finální pozvánce bude přiložen seznam doporučených
ubytovacích zařízení.
Doprava:
Pro motorizované i nemotorizované účastníky bude přiložen plánek popisu cesty k finální pozvánce.
za organizační výbor:
Mgr. Matúš Šucha
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky, 1.LF UK Praha
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