Pozvánka na konferenci
Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky
Vysoké školy ekonomické v Praze si
Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci RELIK 2022

REPRODUKCE LISKÉHO KAPITÁLU
(VZÁJEMNÉ VAZBY A SOUVISLOSTI)
Konference se bude konat 10. a 11. listopadu 2022 v prostorách Vysoké školy ekonomické
v Praze.
RELIK 2022 je vědecká konference zabývající se tématem reprodukce lidského kapitálu
z pohledu demografie, ekonomie sociální a hospodářské politiky a dalších příbuzných oblastí.
Konference je určena také mladým začínajícím vědcům.
V případě potřeby budou vybrané sekce konference probíhat online. Vše bude řešeno s ohledem
na aktuální vývoj pandemie COVID-19 a nařízení Vlády ČR.
Výstupem konference je recenzovaný sborník příspěvků z konference s ISBN, dostupný online
na http://relik.vse.cz/cz/. Sborník bude zaslán k indexaci do Web of Science. Sborníky z let
2017 až 2020 jsou již zařazeny do databáze Web of Science.
Účastníci se mohou registrovat do 11. září 2022 přes registrační formulář, který je dostupný na
stránkách konference relik.vse.cz/signup.
Abstrakty (max. rozsahu 10 řádků) nahrajte pomocí webových stránek konference nejpozději
11. září 2022. Příspěvky nahrajte pomocí webových stránek konference do 2. října 2022.
Při psaní abstraktu a příspěvku využijte, prosím, šablony. Instrukce pro autory a šablony pro
psaní
abstraktů
a
příspěvků
jsou
dostupné
na
stránkách
konference
http://relik.vse.cz/cz/instructions. Oficiálními jazyky této konference budou čeština,
slovenština a angličtina.
Na konferenci se neplatí vložné. Ubytování si zajišťuje každý účastník sám.

Důležité termíny:
Registrace a zaslání abstraktu: 11. 9. 2022
Schválení tématu na základě abstraktu a vyrozumění o přijetí: 16. 9. 2022
Zaslání plné verze příspěvku: 2. 10. 2022
Oznámení o výsledku recenzního řízení: 14. 10. 2022
Konečná verze příspěvku: 23. 10. 2022
Začátek konference (registrace): 10. 11. 2022

Adresa:
Katedra demografie
Fakulta informatiky a statistiky
Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Česká republika

Kontakt:
Vrabcová Jana

vrabcova.jana@post.cz

Zachariášová Dana

zachar@vse.cz

V případě, že nás budete kontaktovat e-mailem, zasílejte Vaše dotazy a požadavky na všechny
výše uvedené emailové adresy.

Konference je spolufinancována sponzorským darem České spořitelny, a.s.

