Výzvy 21. století: stačí právo držet krok s vědou?
mladí vědci a nadšenci o právu, technologiích a budoucnosti naší společnosti
Call for Papers
Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., vyhlašuje Call for Papers pro studenty
vyšších ročníků právnických fakult, doktorandy a mladé právní vědce pro kolokvium
o právních aspektech moderního světa. Kolokvium se bude konat

12. 12. 2017 od 16:30
v hlavní budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1, sál 205.
Bere si za cíl přiblížit problémy právní úpravy či vize týkající se následujících témat:
Robotika, autonomní vozidla a moderní technologie obecně
Právo ochrany klimatu, environmentální migrace a budoucnost energetiky
Sdílená ekonomika
LGBT, gender a právo
Migrace a proměny konceptu lidských práv

Keynote: Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.: Právo v "post" světě
Kolokvium se zaměří na výzvy současné společnosti, které se zároveň stávají náročnými
výzvami pro právní řády na národní i mezinárodní úrovni. Rychlost vědeckého a
technologického pokroku vyvolává otázku, zda právo na tento vývoj reaguje s
dostatečnou dynamikou. Témata jako úprava odpovědnosti za škodu způsobenou
umělou inteligencí, zhoršující se stav klimatu či regulace sociálních sítí a svoboda slova
jsou v poslední době čím dál častěji diskutována, a to nejen z lidskoprávního pohledu.
Mladí právní vědci mají přirozeně k moderním tématům velmi blízko. Kolokvium chce dát
prostor právě nastupující generaci právníků, kteří se těmito tématy zabývají.
Odborný garant: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., Ústav státu a práva Akademie věd ČR
Organizační garant: Mgr. Zuzana Vrbová, stážistka programu Otevřená věda
Uzávěrka pro zasílání abstraktů: 30. 11. 2017
Zájemce o vystoupení na kolokviu prosíme o zaslání abstraktu v délce do jedné strany
spolu se stručnou informací o Vás na adresy mullerova@ilaw.cas.cz a
zvrbova19@gmail.com. O přijetí abstraktu budou uchazeči informováni nejpozději 4. 12.
2017.

Kolokvium je pořádáno v rámci stáže Právo a ochrana klimatu, která je součástí programu stáží
AV ČR pro studenty „Otevřená věda“.
Kolokvium se bude konat v českém jazyce. Konferenční poplatek není vypsán.

