
 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte nám touto cestou informovat vás o výzvě k zasílání článků 

k připravovanému monotematickému číslu odborného recenzovaného časopisu  

Acta Fakulty filozofické ZČU s názvem: 

 

Vězeňství po česku 

 

Předmětem monotematického čísla časopisu Acta FF je téma vězeňství, které chceme 

pojmout na obecné úrovni bez užšího vymezení a zachovat tak tematickou 

otevřenost. Oblast vězeňství je již od klasických studií Greshama Sykese, Donalda 

Clemmera či Ervinga Goffmana bodem zájmu sociálních vědců pojímajících tuto 

problematiku z rozličných úhlů pohledu. V současné době dochází k pozvolnému 

oživení zájmu o vězeňský výzkum odrážející se do nedávno publikovaných 

výzkumů Deborah Drake nebo Irene Becci. Vězeňství je mnohovrstevnatým polem 

poskytujícím sociálním vědcům stále nevyčerpaný zdroj informací. Ve společnosti je 

patrné jak v symbolické rovině jako působení Foucaultovských disciplinačních 

principů (kultura kontroly), tak i jako projev represivních tendencí zrcadlících se v 

každodenní praxi v samotných vězeňských zařízeních. V českém kontextu je však 

tomuto zajímavému výzkumnému poli věnována malá pozornost. Existuje tak 

citelná mezera v sociálně-vědním poznání a tu bychom chtěli tímto monotematickým 

číslem alespoň částečně zaplnit. Monotematické číslo je otevřeno interdisciplinárně, 

což znamená, že přijímáme texty vztahující se k problematice vězeňství z mnoha 

různých perspektiv a oborů jako jsou antropologie, archeologie, filozofie, historie, 

lingvistika, politologie, sociologie a další. 

 

Příspěvky přijímáme v ČJ a AJ do 30. září 2015. Zasílat je můžete na e-mail:  

dirga@kss.zcu.cz 

Dovolujeme si požádat o zaslání abstraktu v délce maximálně 500 slov k 

připravovanému článku na výše uvedenou e-mailovou adresu do 31. srpna 2015. 



 

 

Do připravovaného čísla časopisu přijímáme také recenze odborných publikací a 

eseje. Publikace příspěvků bude závislá na výsledcích recenzního řízení a rozhodnutí 

redakčního kruhu a redakční rady Act FF. Propozice pro autory naleznete na 

internetových stránkách časopisu (http://www.ff.zcu.cz/research/edicni-

cinnost/acta/propozice/). 

 

Na příspěvky se těší hostující editoři monotematického čísla: 

Mgr. Lukáš Dirga (dirga@kss.zcu.cz)  

Ing. Alena Oudová (oudovaa@students.zcu.cz) 

 

 

V případě nejistoty, zda je Váš příspěvek tematicky vhodný do tohoto čísla časopisu, 

můžete v předstihu kontaktovat editory. 


