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9th ANNUAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND URBANISM 2020 
CONTEMPORARY RESEARCH DESPITE THE CRISIS 
4. 11. 2020 na FA VUT v Brně 
 

Dovolte, abych vás jménem vědeckého výboru, pozval na mezinárodní konferenci 9th ANNUAL 

CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND URBANISM 2020, která se uskuteční 4. listopadu 2020 

na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně virtuální formou 

 

Mezinárodní doktorská konference je setkáním studentů doktorského studia, uspořádaným 

za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými 

výzkumníky. Konferenci bude doprovázet výstava konferenčních posterů. Doktorandi budou 

mít možnost ve dvou okruzích architektura a urbanismus prezentovat dosavadní výsledky 

svého výzkumu v některé z tematických oblastí. Letošní 9. ročník konference naváže na 

předchozí ročníky pořádané v letech 2011, 2014 a 2017 na FA ČVUT v Praze, v letech 2012 

a 2015 na FA STU v Bratislavě a v letech 2013, 2016 a 2019 na FA VUT v Brně. 

 

Zveme vás k prezentaci příspěvku v rozsahu přibližně 15–20 slajdů, k publikování odborného 

článku rozsahu 4–5 NS ve sborníku konference indexovaném v Google Scholar a k výstavě 

konferenčního plakátu formátu B1, výtvarně prezentujícího podstatu výzkumného tématu  

na doprovodné výstavě, uspořádané ve dnech 2.– 8. 11. 2020. 

Rádi přijmeme kvalitně zpracované a původní plné texty konferenčních příspěvků, které 

v rámci double blind peer review doporučí recenzenti. 

ČASOVÝ PLÁN KONFERENCE: 

Vyhlášení výzvy pro podávání příspěvků: 22. 4. 2020 

Termín na podání přihlášek a abstraktů: 31. 5. 2020 
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Termín pro zasílání plných textů příspěvků včetně doporučujícího dopisu a posteru autory 

přijatých abstraktů:   7. 9. 2020 

 

Doporučující dopis k odbornému článku se předkládá na předepsaném formuláři, bude 

vypracovaný odborníkem, nebo školitelem doktoranda. Termín odevzdání posteru ve formátu 

.pdf je nejpozději do 4. 10. 2020 – odevzdání všech příloh elektronicky e-mailem na adresu: 

phd2020@fa.vut.cz 

Doručené abstrakty a texty odborných článků budou posouzeny vědeckým výborem 

konference. Plné texty budou hodnotit v rámci blind peer review nezávislí recenzenti. 

Informace o přijetí nebo odmítnutí abstraktu a odborného článku bude každému doručena 

individuálně na e-mailový kontakt uvedený v přihlášce. Účast na konferenci není zpoplatněna. 

Konání konference:   4. 11. 2020 (virtuální formou, registrace od 8h, zahájení v 9h)  

  

Konání výstavy konferenčních posterů:   2.–8. 11. 2020 (virtuální formou) 

 

 

Oblasti tematického rozsahu konference: 

Urbanismus 

- Data v městském plánování 

- Kvalita života v městském prostoru 

- Urbánní prostor a struktura 

- Historie a proměny městského prostředí 
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- Urbánní regenerace, transformace, rozvoj a růst 

Architektura 

- Architektonické vzdělávání  

- Historie a teorie architektury  

- Architektonická typologie a technologie  

- Udržitelná architektura, venkovská architektura a ekologie 

- Strukturální formy a konstrukční technologie 

 
Plný příspěvek musí splňovat následující náležitosti: 

Text v rozsahu 7 200 – 9 000 znaků včetně mezer (doručený ve formátu MS Word), 

Formální úprava textu příspěvku – viz Pokyny pro autory příspěvků, 

Ilustrace v rozsahu max. 10 obrazů – kresby, fotografie, diagramy (jpeg), 

Rozlišení ilustrací 300 dpi při šířce 150mm (jpeg), 

Citace zdrojů a ilustrací upravujte v souladu s normou ISO 690 (autor-datum), 

Autor příspěvku odpovídá za zajištění autorských a reprodukčních práv svých ilustrací. 

Výstavní poster: 

Poster formátu B1 orientovaný na výšku (š. 70 cm, v. 100 cm) odevzdaný elektronicky ve 

formátu .pdf (v rozlišení 300dpi), termín odevzdání nejpozději do 4. 10. 2020. Poster bude 

povinně obsahovat popisku umístěnou u spodního okraje ve vodorovném pruhu š. 5 cm dle 

následujícího vzoru:  

Vzor: 
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Ing. arch. Vojtěch Konvalinka:  Obnova a společenská aktivace lidové architektury 

Školitel:  doc. Ing. arch. Josef Novák, Ph.D.,  9th ANNUAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND 

URBANISM 2020, CONTEMPORARY RESEARCH DESPITE THE CRISIS, FA VUT BRNO 

Doporučující dopis: 

Součástí odevzdání plného textu příspěvku je i vyplněný formulář doporučujícího dopisu, 

vypracovaný recenzentem, kterým může být i školitel doktoranda, nebo jiný odborník. 

Prohlášení a souhlas autora: 

Autor dává předložením příspěvku souhlas s elektronickým publikováním svého příspěvku  

(v digitální knihovně VUT DSpace v režimu Open Access). Autor příspěvku se zaručuje, že text 

článku je původní, napsaný uvedeným autorem a že nebyl publikován dříve. 

Výstupy: 

Vybrané postery budou prezentovány na doprovodné výstavě. Vybrané příspěvky budou 

otištěny ve sborníku. Sborník konference bude zpřístupněn na webových stránkách 

konference: http://www.fa.vutbr.cz/konference/phd2020 

Forma prezentace: 

Ústní prezentace v délce 10 minut doprovázená obrazovou prezentací (PowerPoint, pdf, jpeg). 

Po každé prezentaci následuje odborná diskuze v délce 10 minut. Organizátor konference 

zpřístupní v předstihu virtuální konferenční platformu včetně pokynů přednášejícím. 

Organizátor předpokládá, že každý přednášející bude samostatně přednášet z vlastního 

počítače vybaveného mikrofonem, sluchátky a webkamerou, připojeného k broadband 

internetu, minimálně rychlosti 1.5 Mbps (up/down). Rychlost připojení k internetu ověřte 

pomocí nástroje Speedtest: https://www.speedtest.net 



5 / 10 

 

 

 

Fakulta architektury VUT v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno  

T: 541 146 673 / F: 541 146 673 / IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.fa.vutbr.cz / palacky@fa.vutbr.cz 

Plné texty příspěvků přijatých abstraktů zasílají autoři společně s doporučujícím dopisem a 

posterem do 7. 9. 2020 prostřednictvím serveru https://uloz.to na adresu: phd2020@fa.vut.cz 

Jazyk konference: 

(příspěvky ve sborníku, prezentace): český, slovenský, anglický (preferovaným jazykem je 

angličtina) 

Organizační výbor: 

Ing. arch. Kateřina Dokoupilová-Pazderková, Ph.D.  

doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. 

Vědecký výbor: 
 
prof. Dr. Henri Hubertus Achten (FA ČVUT Praha) 
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (FA VUT Brno) 
Ing. arch. Kateřina Dokoupilová-Pazderková, PhD. (FA VUT Brno) 
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D. (FA VUT Brno) 
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (FA VUT Brno) 
Ing. arch. Ján Legény, Ph.D. (FA STU Bratislava) 
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, PhD. (FA VUT Brno) 
 
 
 
 
V Brně dne 22. dubna 2020 

doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. 

proděkan pro vědu FA VUT v Brně 
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PŘIHLÁŠKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI 

9th ANNUAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND URBANISM 2020 – VIRTUAL 

CONTEMPORARY RESEARCH DESPITE THE CRISIS, 4. 11. 2020 na FA VUT v Brně 

Vyplněnou přihlášku s abstraktem zašlete do 31. 5. 2020 na adresu: phd2020@fa.vut.cz 

Příjmení a jméno: 

Titul: 

č. ORCID identifikátoru (povinné):  

Téma disertační práce: 

Název příspěvku: 

Abstrakt (500 znaků): 

Univerzita, fakulta, obor doktorského studia: 

Školitel: 

Ročník doktorského studia: 

e-mail / Tel.: 

korespondenční adresa pro zaslání sborníku: 

V souladu se zákonem čís. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů, souhlasím  
s využitím svých osobních údajů pro účely organizování konference. V případě přijetí mého příspěvku 
dávám souhlas k provedení jeho jazykové korektury, publikování v konferenčním sborníku a zařazení  
do repozitáře VUT a knihovních databází (Open Doar, Google Scholar a souvisejících) v režimu Open 
Access. 

V (místo):  

Dne: 

Podpis doktoranda (digitální podpis je rovněž akceptován): 

Děkujeme Vám za Vaši přihlášku. Přijetí abstraktu Vám potvrdíme do 17. 6. 2020 na vámi uvedený  

e-mailový kontakt.  
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POKYNY PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ 

9th ANNUAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND URBANISM 2020 

CONTEMPORARY RESEARCH DESPITE THE CRISIS, 4. 11. 2020 na FA VUT v Brně 

Příspěvek zašlete spolu s recenzí a posterem do 7. 9. 2020 prostřednictvím serveru https://uloz.to  

na adresu: phd2020@fa.vut.cz 

NÁZEV V ANGLICKÉM JAZYCE 

NÁZEV V JAZYCE PŘÍSPĚVKU 

Autor(ři): Příjmení Jméno, Příjmení Jméno, Příjmení Jméno 

Abstract (English) 

Please write 200–1000 characters. 

Keywords: (English) 

3–6 keywords; separated; by semicolon; 

Abstrakt 

Napište prosím 200–1000 znaků v jazyce příspěvku. 

Klíčová slova: (v jazyce příspěvku) 

3–6 klíčových slov; oddělených; středníkem; 
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Úvod 

Při psaní textu dodržujte velikost písma 10 b. Nepoužívejte v textu podtržení ani kapitálky. 

Nevkládejte textová pole! 

Nadpis  - velikost písma 12 

Pokud používáte poznámky pod čarou, vložte do textu číslo jako horní index1 a poznámky 

připojte na závěr příspěvku. 

Text 

Text příspěvku v rozsahu 7 200–9 000 znaků včetně mezer, včetně poznámkového aparátu. 

Obrázky a tabulky 

Nevkládejte do textu žádné obrázky. Obrazové soubory (v rozsahu max. 10 obrazů) v běžných 

grafických formátech (*.jpg, *.tif, *.png) v rozlišení minimálně 300 DPI při šířce alespoň 15 cm 

přiložte jako samostatné soubory. Při přípravě obrázků berte prosím v potaz, že výsledný 

sborník bude tištěn černobíle. V místě, kam obrázek náleží vložte jeho popis kurzívou: 

Obr.: Název obrázku (Zdroj:) 

Použitá literatura 

Soupis nejvýznamnějších zdrojů, citace dle ISO 690 (author, date). 

Elektronické odevzdání 

Text příspěvku zasílejte v elektronické (editovatelné) podobě ve formátu MS Word.  
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DOPORUČUJÍCÍ DOPIS K PŘÍSPĚVKU NA KONFERENCI 

9th ANNUAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND URBANISM 2020 

CONTEMPORARY RESEARCH DESPITE THE CRISIS, 4. 11. 2020 na FA VUT v Brně 

Vyplněný doporučující dopis s podpisem (digitální podpis je rovněž akceptován) spolu s příspěvkem a 

posterem odesílá autor příspěvku do 7. 9. 2020 prostřednictvím serveru https://uloz.to na adresu: 

phd2020@fa.vut.cz 

Název příspěvku: 

Autor(ři): 

Doporučující: 

 

A. Doporučení: 

Publikovat beze změn 

Publikovat po provedení drobných úprav 

Publikovat po provedení zásadních úprav 

Odmítnout 

 

B. Checklist 

1/ Přináší příspěvek nové, dosud opomíjené, nebo nedostatečně reflektované odborné poznatky? 

ANO  -  NE 
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2/ Je příspěvek bez věcných chyb? 

ANO  -  NE 

3/ Je příspěvek bez formálních, jazykových a typografických chyb, včetně formátování bibliografických 

odkazů a citací dokumentů? 

ANO  -  NE 

4/ Je příspěvek přehledně a srozumitelně uspořádán? 

ANO  -  NE 

5/ Vystihuje název příspěvku jeho obsah? 

ANO  -  NE 

6/ Jsou bibliografické odkazy a citace dokumentů obsahově adekvátní? 

ANO  -  NE 

 

C. Zdůvodnění připomínek a poznámky 

 

 

Datum:     Podpis doporučujícího: 


