
                

 
Konference 

Životní dráhy 
z kvantitativní a kvalitativní perspektivy 

 

Praktické informace  
 
Datum a čas konání konference 
čtvrtek 20. října 2011 od 9:00 do 17:40  
pátek 21. října 2011 od 8:30 do 16:00 
 
Místo konání konference 
Konference se bude konat v Akademickém konferenčním centru v historickém středu Prahy v 
areálu Akademie věd ČR Jilská – Husova.   
Akademické konferenční centrum (AKC)  
http://www.akc-avcr.cz/ 
Husova 4a, 110 00 Praha 1 
 
Dopravní spojení na místo konání konference 
Pražskou MHD 
Do Akademického konferenčního centra se dostanete nejrychleji ze stanice Národní třída nebo Můstek 
(viz mapu): 
http://maps.google.cz/maps/ms?msid=214824805244384140179.0004a91e2882e5fad7437&msa=0&ll
=50.084326,14.418333&spn=0.0076,0.022638 
 
Na zastávku Národní třída jezdí tramvaje číslo 6, 9, 18, 21 a 22  a metro (trasa B – žlutá).  
Ze zastávky je to do AKC pěší chůzí cca 5 minut (viz mapu). 
 
Stanice Můstek leží na křižovatce tras metra B (žlutá) a A (zelená). Ze stanice je to do AKC cca 10 
minut pěší chůzí (viz mapu). 
 
Pro mimopražské 
Z autobusového nádraží Florenc pojedete metrem B (žlutá) 3 stanice (směr Zličín) a vystoupíte ve 
stanici Národní třída. Doba cesty cca 4 minuty. 
 
Z vlakového nádraží Hlavní nádraží Praha pojedete  

a) tramvají číslo 9 na zastávku Národní třída. Doba cesty cca 9 minut. Tramvaj u nádraží staví 
v ulici Bolzanova. Na zastávku se dostanete přes Vrchlického sady. Z budovy nádraží vyjdete 
hlavním východem a zatočíte doprava. Po několika stech metrech jste na zastávce.  



b) metrem po trase C (červená, směr Háje) na zastávku Muzeum, kde přestoupíte na trasu A 
(zelená, směr Dejvická) a pojedete na zastávku Můstek. Doba cesty cca 7 minut. 

 
Více informací o pražské dopravě naleznete na stránkách DP města Prahy: 
http://idos.dpp.cz/IDOS/ConnForm.aspx?tt=pid 
 
Registrace 
Registrace bude probíhat při vchodu do Akademického konferenčního centra:  
ve čtvrtek 20. října: 9:00–13:00 
v pátek 21. října: 8:30–11:00  
Pokud se plánujete dostavit na konferenci v jiném čase, prosím informujte o tom organizátorky 
konference e-mailem nebo v průběhu konference na čísle 603 382 246 (Lenka Formánková). 
 
Prezentace  
Celkový čas vymezený na jedno vystoupení je 25 minut. Délka samotné prezentace by neměla 
přesáhnout 15 minut. 10 minut je plánováno na následnou diskusi. 
Pokud máte připravenu powerpointovou prezentaci, nahrajte ji do počítače v konferenční místnosti 
nejpozději během přestávky před začátkem Vašeho panelu.  
Na místo prezentace se dostavte alespoň 5 minut před začátkem panelu, ve kterém máte vystupovat. 

Internetové připojení 
Celý objekt Akademického konferenčního centra je pokryt internetovým připojením. Přístupové údaje 
Vám budou předány při registraci. 

Občerstvení 
V průběhu obou dnů konference bude zajištěno občerstvení v přestávkách mezi jednotlivými panely a 
oběd ve formě bufetu v prostorách AKC.  
 
 


