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sociologické reflexe | sociological reflections
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.

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.

Hlavním tématem tohoto ročníku konference jsou různé podoby
reflexivity. Ta představuje klasický nástroj sociologického přemýšlení
o povaze sociálna i vlastní vědecké praxe. Rádi bychom konferencí
vytvořili prostor pro reflexivitu vnitřní – pro vztahování se sociologie
k sobě samé. Konference umožní diskusi stavu sociologického myšlení
a bádání, představení nejnovějších poznatků, progresivních inovací
i slepých uliček. Za stejně důležité považujeme prozkoumávání vlastní
pozice sociologie v síti vztahů i pozice sociologického vědění ve
veřejné kultuře – reflexivitu vnější. Chceme se zabývat tím, jak
sociologie vstupuje do procesů konstrukce společenských problémů,
jak se v současnosti formuje vztah akademického sociologického pole
k dalším vědeckým disciplínám a jiným polím (ekonomickému,
politickému, vzdělávání aj.). V neposlední řadě se chceme věnovat roli
reflexivity jako teoretického konceptu umožňujícího uchopit charakter
moderní subjektivity v kontextu proměňujících se sociálních struktur.
Jaká je role reflexivity v sociologii i v žité realitě v době označované za
post-faktickou a post-reflexivní?

The main theme for this year's conference is the various forms of
reflexivity. Reflexivity represents a classic tool of sociological thinking
about the nature of the social and of its own scientific practice. We
would like to create a space for inner reflexivity – for the relation of
sociology to itself. The conference will allow for discussion of the state
of sociological thinking and research, the presentation of the latest
findings, progressive innovations as well as dead ends. We consider it
equally important to explore our own sociological position in networks
of relationships and the position of sociological knowledge in public
culture – outer reflexivity. We want to look at how sociology enters
the processes of construction of societal problems, and how the
relationship of the academic sociological field to other scientific
disciplines and other fields (economic, political, educational, etc.) is
currently formed. Last, but not least, we want to focus on the role of
reflexivity as a theoretical concept that allows us to grasp the
character of modern subjectivity in the context of transforming social
structures. What is the role of reflexivity in sociology and in the lived
reality of an era described as post-factual and post-reflexive?

Uvítáme příspěvky vztahující se nejen k hlavnímu tématu konference,
ale i k dalším oblastem dle aktuálního vědeckého zájmu, například
(nikoliv výhradně):
- Tradiční a nové podoby sociální nerovnosti, stratifikace
a segregace
- Proměny sociálních identit a vztahů
- Společenské souvislosti environmentální krize a klimatické změny
- Současné podoby politiky, vládnutí a politické participace
- Výuka sociologie na univerzitách a mimo ně
- Inovace v sociologickém výzkumu

We welcome contributions not only related to the main topic of the
conference, but also to other areas of your current scientific interests,
for example (but not exclusive to):
- Traditional and new forms of social inequality, stratification and
segregation
- Transformation of social identities and relationships
- Social consequences of environmental crisis and climate change
- Current forms of politics, governance and political participation
- Teaching sociology at universities and beyond
- Innovation in sociological research

Cílem konference je vzájemné propojování sociologické obce dovnitř
a navenek – rádi bychom tento ročník konference otevřeli také
zahraničním badatelkám a badatelům působícím na tuzemských
univerzitách a výzkumných pracovištích. Jejich výzkumná
a pedagogická práce je nedílnou součástí tuzemské sociologie.
Jednacími jazyky konference jsou proto čeština a angličtina.

The aim of the conference, beyond the sharing of information on
current scientific work, is the interconnection of the sociological
community inward and outwardly. Accordingly, we would also like to
open this year's conference to the community of international
researchers working at domestic universities and research institutions.
Their work is an integral part of local sociology. The conference
languages are therefore Czech and English.

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.

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.

Přijímáme návrhy tematických sekcí a individuální abstrakty:
- Individuální abstrakty by neměly přesáhnout 300 slov.
- Návrhy sekcí by měly obsahovat 4 abstrakty v délce max. 300 slov
každý na společné téma (či být koherentně propojeny jiným
způsobem – prosím vysvětlete v krátkém komentáři k sekci).
U každého abstraktu prosím uveďte jména autorů a autorek, jejich
afiliaci a kontaktní e-mail. Předpokládáme, že navrhovatelé či
navrhovatelky sekcí se ujmou jejich moderování.

We accept proposals for thematic sessions and individual abstracts:
- Individual abstracts should not exceed 300 words.
- The proposals for sessions should include 4 abstracts of max. 300
words each on a common topic (or to be coherently linked in a
different way – please explain in a short comment on the
section). For each abstract, please provide the names of the
author(s), their affiliation(s) and contact email(s). We assume that
the session proposers will serve as session chairs.

Abstrakty a návrhy sekcí prosím posílejte přes registrační systém na
webové stránce konference do 15. července 2020.
http://konference2021.ceskasociologicka.org/prispevky-registrace/
O přijetí či nepřijetí příspěvku či sekce budete vyrozuměni do 30. srpna
2020.

Abstracts and session proposals should be submitted via the
registration page by July 15, 2020.
http://konference2021.ceskasociologicka.org/en/submissionregistration/
You will be informed of the acceptance by August 30, 2020.

Konferenční poplatky jsou stanoveny ve výši 1 500 (členství ČSS), 2 000
(bez členství ČSS), 700 Kč (studující) pro včasnou registraci
(do 30. 9. 2020) a 1 800 (členství ČSS), 2 300 (bez členství ČSS) a 900
Kč (studující) pro standardní registraci (do 15. 10. 2020 s prezentací,
do 6. 1. 2021 bez prezentace).

Conference fees are set at 1,500 (ČSS membership), 2,000 (without
ČSS membership), CZK 700 (student) for early registration (until 30
June 2009) 9. 2020) and 1,800 (ČSS membership), 2,300 (without ČSS
membership) and CZK 900 (student) for standard registration (until
October 15, 2020 with presentation, until January 6, 2021 without
presentation).

Na setkání vás jménem ČSS srdečně zvou Dušan Lužný (předseda
konferenčního výboru) a Lucie Galčanová Batista (předsedkyně
organizačního výboru)!

Dušan Lužný (Chair of the Conference Committee) and Lucie
Galčanová Batista (Chair of the Organising Committee) cordially invite
you to the meeting on behalf of CCS!

