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CALL FOR
PAPERS
11. 12. 2018, Fakulta architektury ČVUT v Praze

Ústav navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze pořádá 11. 12. 2018 mezinárodní 
konferenci Co je to udržitelná architektura?

Cílem konference je přinést srovnání teoretických i praktických přístupů z různých oborů. 
Jak dnes vypadá udržitelná architektura v podání českých a zahraničních architektonických studií? 
A jak s udržitelností v architektuře pracují inženýři, sociologové či antropologové? Jsou aspekty 
udržitelnosti aktuálním tématem ve vědě a výzkumu?udržitelnosti aktuálním tématem ve vědě a výzkumu?

Udržitelná architektura by měla představovat komplexní přístup, který je ekologický 
a ekonomický, ale též udržitelný po stránce sociální a kulturní, a je rovněž plnohodnotně 
schopen naplnit estetická očekávání společnosti. Udržitelná architektura je zásadní 
architektonické téma, základní důsledek programových, formálních i funkčních voleb 
učiněných – nebo ignorovaných – v architektonickém návrhu.

Jedná se o druhý ročník bienální konference Architektura a ekologie.

U příležitosti konference bude vydán tištěný sborník.U příležitosti konference bude vydán tištěný sborník.
Konference byla podpořena grantem SVK 41/18/F5.
Kontakt pro zasílání abstraktů: udrzitelna.architektura@fa.cvut.cz
Více informací: udrzitelna.architektura@fa.cvut.cz, Facebook FA ČVUT

Možnosti účasti:
A. Prezentace včetně příspěvku do sborníku
B. Pouze prezentace
C. Pasivní účastC. Pasivní účast

Termíny:
5. 11. 2018 - anotace příspěvků (ČJ, 800 – 1000 znaků vč. mezer)
(platí pro všechny aktivní účastníky – možnost účasti A + B)
15. 11. 2018 - přijetí/nepřijetí příspěvku
1. 12. 2018 - fulltext příspěvku (ČJ, 6000 – 10000 znaků vč. mezer a poznámkového aparátu)
(platí pouze pro aktivní účastníky - možnost účasti A)
10. 12. 201810. 12. 2018 - zaslání prezentace (ppt či pdf)
(platí pro všechny aktivní účastníky – možnost účasti A + B)
11. 12. 2018 - Konference na Fakultě architektury ČVUT v Praze

Organizační tým konference:
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Ing. arch. Karolína Kripnerová

Vědecký výbor:
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Eduard Schleger
prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.


