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9:25 | PhDr. Eva Klimentová Ph.D., Mgr. Vít Dočekal Ph.D.
Slyšící děti neslyšících rodičů
Výzkum byl zaměřen na speciﬁckou cílovou skupinu osob, které se díky
svému postavení v rodině dostávají přirozeně do pozice rodilého
tlumočníka. Motivací rodičů k využívání dítěte jako tlumočníka je
dorozumět se se slyšícím sociálním okolím a získat kontrolu nad tím, zda
jim slyšící komunikační partneři říkají pravdu. Tyto situace činí neslyšící
rodiče na svých slyšících dětech do jisté míry závislé, což v jejich rodině
vytváří speciﬁckou konstelaci rodinných pozic a rolí.
STUDENTSKÁ SEKCE
9:50 | Kristýna Hájková
UPOL, Kulturní a sociální antropologie
Organizace neformálních dobrovolnických iniciativ při přijímání
uprchlíků v Rakousku
Příchod statisíců žadatelů o azyl během roku 2015 znamenal zásadní
výzvu pro mnoho evrospkých států. Rakousko je zemí, která zaznamela
vysoké číslo žádostí o azyl, oﬁciální instituce byly zahlceny a občanská
společnost a neformální dobrovolnické iniciativy tedy hrály v této
situaci zcela zásadní roli. Příspěvek se zabývá tématem organizace
neformálních dobrovolnických iniciativ při přijímání uprchlíků
v Rakousku.
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10:10 | Bc. Nikola Staníčková
UPOL, Kulturní antropologie - Sociologie
Postoj vysokoškolských studentů pedagogických oborů k multikulturní
výchově
Na teoretické úrovni nám příspěvek objasní tradici multikulturní
výchovy v kontextu českého školství, včetně jejich možností a limitů.
Na emprické úrovni autorka v příspěvku představí realizaci vlastního
výzkumu, který doprovázely nesnáze s měřením postojů.
10:30 | Zuzana Kolarzová
UPOL, Sociologie - Andragogika
Morální panika a sociální konstrukt pedoﬁlie
V teoretické části se příspěvek zabývá procesem morální paniky
a pedoﬁlií jako sociálním konstruktem. Příspěvek zahrnuje analýzu
určitých článků týkajících se pedoﬁlie a řeší tak otázky, zda se v oněch
článcích daná média podílejí na tvorbě morální paniky v rámci tohoto
tématu a dále pak, zda dochází k sociální stigmatizaci pedoﬁlů.

10:50 - 11:00

PAUZA

11:00 | Ondřej Ra el
ZCU, Kulturní antropologie
Parkour je pohybová disciplína praktikovaná v městském prostředí.
Parkour je pojímán jako subkultura, která resistuje vůči dominantnímu
řádu skrze odlišné vnímání a využívání městského prostoru, a zároveň
skrze přeznačování riskování a vystavování se nebezpečí. Na základě
tohoto prostorového jednání se současně produkuje a reprodukuje
identita jedinců.

11:20 | Nikola Raúl
UPOL, Kulturní antropologie,
Analýza postojů, které zaujímají senioři vůči imigrantům žijícím
v České republice
Postoje jsou zkoumané pomocí kvalitativního výzkumu. Příspěvěk
se zabývá třemi nejpočetnějšími skupinami imigrantů žijící v České
republice, konkrétně Afričany, Asiaty a Araby, na nichž jsou
demonstrovány postoje seniorů.
11:40 | Karolína Nováková
UPOL, Sociologie - Andragogika
360stupňová zpětná vazba realizovaná v organizaci spadající pod
nadnárodní společnost
Kvalitativním výzkumem autorka zjišťovala, jak výrobní mistři z pohledu
hodnocených osob vnímají proces 360stupňové zpětné vazby. Obě
oblasti výzkumu jsou deﬁnovány pomocí kategorií, jež vyplynuly
z rozhovorů s mistry. Mezi kategorie se řadí například zkušenost
s metodou, příprava na hodnocení, očekávání, srozumitelnost, ale
také následná práce s výslednými zprávami, tedy jak mistři postupují
ve svém osobním rozvoji na základě výsledků hodnocení.
12:00 | Bc. Ivana Balgová
MU, Sociologie - Česká ﬁlologie
Genderový aspekt světoznámé knihy “Kouzelné uklízení” od Marie
Kondo
Príspevok vychádzajúci z bakalárskej práce reaguje na svetový
úspech knihy Kúzelné upratovanie od autorky Marie Kondo, pričom sa
zameriava na genderový aspekt knihy. V príspevku budú prezentované
výsledky analýzy, z ktorých vyplýva, že Kondo vo svojej knihe oslovuje
predovšetkým ženy. Kondo ženy nabáda, aby prevzali zodpovednosť
za domáce práce a nekritizovali ostatných, že sa na vytváraní poriadku
v domácnosti nepodieľajú.

12:20 -13:30

PAUZA NA OBĚD

13:30 | Bc. Kateřina Karmazínová
UPOL, Sociologie - Česká ﬁlologie
Etiketizace duševního onemocnění
Cílem příspěvku je zaměřit se na existenci duševních nemocí optikou
etiketizační teorie, tedy prostřednictvím reakčního pojetí sociální
deviace. Teoretický rámec tak tvoří teorie etiketizace a teorie primární
a sekundární deviace Edwina Lemerta (1951), Howarda Beckera (1966)
a Thomase Sche a (1970), podle nichž je deviantem, v případě této
práce „duševně nemocným“ člověkem, ten, koho takto společnost
v určité situaci a kontextu označí.
13:50 | Mgr. et Mgr. Nela Štorková
ZCU, Antropologie - Etnologie
Dějiny západočeské etnograﬁe
Příspěvek se zabývá osobností plzeňské etnografky a dlouholeté
ředitelky Národopisného muzea Plzeňska Marie Ulčové. Hlavním
úkolem bude kriticky zhodnotit terénní etnograﬁckou praxi Marie
Ulčové a její přínos pro západočeskou etnograﬁi. Příspěvek se opírá
jak o studium odborné literatury, tak o studium archivních pramenů
uložených v Národopisném muzeu Plzeňska a v Archivu města Plzně.

14:10 | Bc. Matěj Dražil
UPOL, Filozoﬁe - Sociologie
Subjektivace a nové možnosti chápání Foucaultových Dějin sexuality
Foucaultovy Dějiny sexuality jsou významným dílem, z něhož sociální
vědy dodnes hojně čerpají. Je ovšem toto dílo chápáno správně?
Příspěvek se pokusí přiblížit proces vzniku Dějin sexuality a objasnit
jejich konečnou podobu. Nejprve blíže vysvětlí pojem subjektivace
(sebe-utváření jedince v subjekt) a jeho význam pro Foucaultovu
práci. Na základě rekonstrukce obsahu čtvrtého nevydaného dílu
Dějin sexuality se poté pokusí poskytnout další možnosti chápání
Foucaultova posledního projektu.
14:30 | Mgr. Petr Hlávka
UPOL, Sociologie - Andragogika
Problematické aspekty Evropské integrace
Příspěvek se zaměřuje na problematické aspekty Evropské integrace.
Světový ekonomický trh ovlivňuje redeﬁnici mnoha sociálních aspektů,
včetně strategie vedoucí k uniﬁkaci evropského prostoru. Zde
vystupuje ústřední otázka: Lze vytvořit multikulturní společnost, která
bude vytvářet jednotu v rozmanitosti?

14:50 - 15:00

PAUZA

15:00 | Bc. Jana Kadlecová
UPOL, Kulturní antropologie - Německá ﬁlologie
Kybertělesnost: Proměny chápání těla v kotextu technologických
modiﬁkací
Jakým způsobem se proměňuje naše tělesnost a její vnímání v kontaktu
s moderními technologiemi? V posledních deseti letech získává
ve světě na popularitě nový trend, funkční modiﬁkace těla prováděné
mimo oblast institucionálního zdravotnictví. Příspěvek představí tento
jev jako jeden z možných projevů kybertělesnosti – symbolické a fyzické
proměny lidského těla vlivem technologií – a ukáže, jak je možné
k dané problematice přistoupit z perspektivy kulturní antropologie.
15:20 | Barbora Novotná
ZCU, Sociologie - Etnologie
Vzájemné vztahy napůl-vlastních sourozenců v dospělosti
Jaké faktory působí na vytváření vztahů mezi napůl vlastními
sourozenci, jež mají společnou matku, ale jeden nebo více z nich mají
rozdílného otce? Autorka se zaměřuje především na aspekt vytváření
rozdílů ze strany otce mezi svým vlastním a nevlastním dítětem.
15:40 | Tereza Műhlová
UPOL, Kulturní antropologie
Integrace migrantů ve Španělské neziskové organizaci
Téma je zaměřeno na hlubší pochopení procesu integrace migrantů
v neziskové organizaci ve Španělsku. Jak tento proces vnímají členové
organizace i samotní migranti? Práce se věnuje popisu fungování
organizace, začleňujícím aktivitám a participativnímu přístupu, který si
obě dvě strany nabízejí navzájem.

16:00 | Mgr. et Mgr. Lucie Kučerová
UK, Antropologie - Sociologie
Kolektivizovaný venkov – narativní analýza
Příspěvek pojednává o kolektivizovaném venkově prostřednictvím
osobních výpovědí zemědělců nejpovolanějších, které jsou s
venkovem tradičně spjaty, zemědělců. Příspěvek vychází z metody
oral history a narativní analýzy a zabývá se tím, jak vypadalo
zemědělství po ukončení procesu kolektivizace, jak se proměnila práce
v zemědělství v období normalizace a jaký vliv tato změna měla
na život na vesnici.
16:20 | Bc. Lucie Zachová
UK, Andragogika a personální řízení
Strategické dokumenty v oblasti zaměstnávání starších pracovníků
v ČR
Analýza klíčových myšlenek aktuálně platných mezinárodních
a národních strategických dokumentů v oblasti zaměstnávání starších
pracovníků a následné empirické šetření posuzuje, zda praktiky
českých zaměstnavatelů korespondují s myšlenkami těchto dokumentů.
Příspěvek rozebírá speciﬁka starších pracovníků, představuje hlavní
myšlenky zásadních programových dokumentů v oblasti uplatnění
osob starších padesáti let na trhu práce. Dále obsahuje také
kvalitativní šetření, které se zaměřuje na přístup vybraných českých
zaměstnavatelů k pracovní skupině 50+.
16:40 | Bc. Jakub Tichý
UPOL, Kulturní antropologie
Kulturní chování u zvířat? Kulturně antropologická perspektiva
Příspěvek, který diskutuje kulturně antropologickou optikou tezi, zdali
je kultura výsadou lidského světa nebo i zvířecí říše. Na základě dat
a výzkumů, které získáváme především díky moderní primatologii
a etologii dalších živočišných druhů, se ukazuje, že kulturní chování
nemusí být nutně doménou člověka. Dichotomie mezi lidským
a zvířecím je sociálně konstruována a dle současných výzkumů
může docházet k její erozi. Cílem příspěvku je seznámit publikum
se základními teoretickými a metodologickými problémy a současnou
vědeckou diskuzí, která se vede o možném kulturním chování u zvířat.
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SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
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