Praktické semináře pro širší spektrum inovovaných předmětů (PRA-SE) a
workshopy s externími lektory v rámci jednotlivých kurzů
Vybraná fotodokumentace z workshopů s externími lektory a z praktických seminářů

Z praktického semináře Propedeutika k analýze sociálních sítí a programu UCINET

Z praktického semináře Tlumočení v antropologické praxi
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Z praktického semináře Zvýšení stylistických a jazykových kompetencí využitelných při písemném projevu

Z praktického semináře Úvod do práce s fotoaparátem a úpravy digitálních fotografií pro studenty společenských věd
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Seznam zrealizovaných praktických seminářů pro širší spektrum inovovaných předmětů (PRA-SE) a
zacílených workshopů s externími lektory v rámci jednotlivých kurzů – klíčová aktivita č. 2:
ZS 2010
Název workshopu

Semináře s externími lektory
Anotace

Rozbor výzkumného
procesu v antropologii
za využití konkrétních
příkladů

Workshop vedený doktorandem z Univerzity of Durham (VB) na
téma rozboru výzkumného procesu v antropologii za využití
konkrétních příkladů. Cílem bylo ukázat studentům proces produkce
antropologického vědění od fáze tvorby výzkumného designu po
interpretaci - s pomocí audiovizuální techniky prezentována tři
témata, která se účastníci workshopu pokusili analyzovat a
interpretovat; první téma vycházelo z videosekvence natočené v
Pákistánu, na kterém jsme se pokusili analyzovat vztah patron —
klient. Druhé téma z Bosny bylo zaměřeno na analýzu
socioekonomické povahy muslimského rituálu obětování berana
Kurban Bajram. Třetí téma, které pocházelo rovněž z Bosny,
vycházelo z videosekvence meditačně-tanečního rituálu bosenských
Dervišů. U všech tří témat byli účastníci workshopu seznámeni se
základními daty a pokusili se sami přijímané informace analyzovat a
konfrontovat své závěry s autorem výzkumu. Na praktických
příkladech si tak účastníci workshopu mohli vyzkoušet, co znamená
analýza a interpretace antropologických dat.)

David Henig

Jak zvládat
(ekonomickou)
globalizaci

Workshop se zástupcem ředitele organizace Glopolis, o.p.s. na téma:
Jak zvládat (ekonomickou) globalizaci (Jak definovat globalizaci? Lze
ji ovlivnit, řídit, usměrňovat? Nebo se jedná o samohybný proud,
který nás unáší neznámo kam? Co anebo kdo globalizaci pohání?
Jakou roli hrají národní vlády, mezinárodní organizace, nadnárodní
korporace či občanská společnost? Jaké problémy globalizace
způsobuje? Komu, kde a proč? Můžeme, resp. umíme tyto problémy
(vy)řešit?)

Ondřej
Kopečný

3

Humanitární pomoc a
rozvojová spolupráce
(vymezení rozvojové
spolupráce a
humanitární pomoci

Workshop vedený ředitelem organizae Člověk v tísni, o.p.s.
Diskutovány byly rozvojové cíle tisíciletí a globálně-politický kontext
jejich naplňován; příprava a realizace rozvojových a humanitárních
operací v různých politických, geografických a sociokulturních
souvislostech (příklady konkrétních projektů); financování a
institucionální zastřešení rozvojových a humanitárních programů
(fundraising, NGO’s, OSN); rozvojová politika ČR a české nevládní
organizace působící na poli rozvojové spolupráce; problematika
globálního rozvojového vzdělávání a osvěty)

Šimon Pánek

4

Tichá zuřivost:
Stanfordský vězeňský
experiment

Interpretace filmového materiálu (psychologická perspektiva)
v návaznosti na promítaný film Tichá zuřivost: Stanfordský vězeňský
experiment (USA, 1982).

Martin
Prokeš
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Lektor
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LS 2010
Název workshopu

Semináře s externími lektory
Anotace

Regionální média

Lektor se ve své přednášce zaměřil na regionální plzeňská média a
provedl srovnání deníků MF DNES, Plzeňského deníku, Plzeňského
rozhledu a Metropolu. Studenti se seznámili s technikami a zásadami
žurnalistické práce. Zvláštní pozornost lektor věnoval problematice
volby a tvorby témat v žurnalistické praxi (agenda petting). Dále si
studenti osvojili techniku psaní tiskových zpráv v oblasti neziskového
sektoru. Lektor představil vývoj žurnalistické profese a studenti
získali znalost o možnostech profesního uplatnění v regionálních
médiích.

Pavel
Pechoušek

Právní rámec
neziskových organizací

Workshop s předsedou Asociace nestátních neziskových organizací v
České republice a členem Rady vlády pro NNO byl zaměřena na popis
činnosti a působnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a
Asociace neziskových organizací. Studenti byli obeznámeni se
současným právním rámcem neziskových organizací i jeho
plánovanými změnami, činností Asociace neziskových organizací v
Plzeňském kraji, problémy v oblasti financování neziskových
organizací či změnou občanského zákona a jeho dopadu na neziskový
sektor.

Ladislav
Kreidl

Struktura mediálních a
komunikačních agentur

Workshop s producent renomované komunikační agentury byl
zaměřena na představení struktury mediálních a komunikačních
agentur. Specificky pojednával o sociálních a kulturních aspektech
copywritingu (přípravě, formulaci a účincích mediálních sdělení) a
vývoji a výhledy mediálního trhu. Studenti byli obeznámeni s
možnostmi uplatnění v rámci mediální a veřejné komunikace. Dále
získali znalost v oblasti PR strategií pro neziskový sektor a tematice
sociálního marketingu.

Jakub Horák

ZS 2010
Název workshopu

Semináře s externími lektory
Anotace

Analýza kvalitativních
dat - úvod do práce s
programem Atlas.ti

Anotace: Seminář je určen pro studenty, kteří se chtějí seznámit se
základními postupy analýzy "měkkých" dat pomocí některého ze
specializovaných softwarů k tomu určených. Dle předchozí dohody se
studenty to může být Atlas.ti 6, MAXQDA 10, případně i NVivo 8.
Účastníci semináře získají orientaci v prostředí programu, naučí se
založit nový projekt, připravit a vybrat vhodné datové soubory,
importovat data, vytvářet jednoduché kódy a vztahy, generovat
modely a koncepty. Během semináře budou studenti pracovat s
připraveným souborem dat, který jim bude poskytnut. Kurz od
studentů předpokládá základní uživatelskou znalost prostředí
Windows.

Lektor

Lektor

Mgr. Laco
Toušek
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Uvedení do práce s
GenoPro

Anotace: GenoPro je jedním ze softwarů sloužících k zaznamenávání
různých příbuzenských (v nové verzi však také ne-příbuzenských)
vztahů, který uživateli umožňuje vizuálně stravitelným způsobem
zachytit komplexitu kognatických, afinních, kmotrovských, ale také
přátelských či nepřátelských vazeb mezi jednotlivci. Zejména pro
studenty sociální antropologie, v níž tvoří oblast příbuzenství jednu z
klíčových sub-disciplín, je zvládnutí práce s tímto
programem nanejvýš doporučováno. Vhodné pro odborníky
(zejména z řad sociálních antropologů), ale též pro laiky (například
osoby pátrající po vlastním rodokmenu). V rámci kurzu bude
představen program GenoPro (podle zájmu mohou být stručně
popsány také další programy sloužící k zaznamenávání příbuzenství)
a formou interaktivní výuky budou účastníci zasvěceni do základních
úkonů práce s tímto programem. Kromě získání dovedností ovládání
programu bude pozornost věnována také různým druhům zdrojů
genealogických dat (archivy, matriky, hřbitovy, oddací listy, atd.),
stejně jako nejčastějším úskalím, s nimiž se lze při této práci setkat.
Lektorka představí základní terminologii příbuzenství, značky a
symboly sloužící k zaznamenávání různých typů příbuzenských
vztahů a možnosti další práce s genealogickým diagramem
(generování statistických dat apod.). Na konci kurzu tak budou
účastníci umět nejen efektivně a snadno genealogický diagram
„nakreslit“, uložit či transformovat do obrázku, ale budou též schopni
základní interpretace takto nasbíraného materiálu (analýza výsledné
genealogie).

Mgr. Lenka
Budilová

Prezentační a
facilitační techniky

Anotace: Kurz je určen pro studenty, kteří si potřebují rozšířit či
upevnit techniky a dovednosti umožňující efektivně prezentovat
výsledky své badatelské nebo jiné činnosti a řídit (facilitovat)
skupinové diskuse. Získané dovednosti naleznou uplatnění i při
běžných pracovních jednáních a poradách, při poskytování
odborných konzultací i při výzkumné činnosti a projektech
založených na participativních metodách. Účastníci kurzu si osvojí
hlavní zásady a metody prezentace, základní facilitační techniky při
řízení skupinových diskusí, techniky aktivního naslouchání,
poskytování a přijímání zpětné vazby. Porozumí pravidlům pro
definování cílů a formulaci instrukcí.

Mgr. Aleš
Kavalír
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notace: Řada (nejen) sociokulturních antropologů je dříve či později
postavena před nutnost publikovat závěry svých terénních šetření či
teoretického studia ve formě odborných textů. Jejich škála se
pohybuje od úrovně interních prací (tzv. šedá literatura – Bc. a Mgr.
práce, disertace, habilitace, výzkumné zprávy) přes texty v
odborných časopisech a sbornících až po monografie. Pro každou
příležitost jsou kladeny různé požadavky na obsahovou a formální
stránku textů, užívané jazykové prostředky atd. Posluchači budou v
kurzu seznámeni se základními typy a styly akademického psaní,
různými publikačními strategiemi, formálními i neformálními
standardy odborného publikování ve střední Evropě a ve světě.
Pozornost bude věnována etice odborného psaní (plagiování,
„autorecyklace“ textů) a mechanismům posuzování kvality publikací
(scientometrie). V praktické části kurzu posluchači připraví vlastní
odborný text ve formě článku, na něm budou názorně
demonstrovány základní nedostatky, kterých se autoři nejčastěji
dopouštějí.

4

Základy akademického
psaní a publikování v
humanitních/sociálních
vědách

5

Tři roky po vynesení štrasburského rozsudku proti České republice,
kdy Evropský soud pro lidská práva dal za pravdu skupině někdejších
žáků a žákyň, že byli v devadesátých letech neoprávněně přeřazeni
na zvláštní školu, čímž došlo k nepřímé diskriminaci, je vzdělávání
takzvaně sociálně znevýhodněných dětí v České republice často
diskutovaným tématem. Tématem, které vedle nutnosti změn v
postojích pedagogů vůči „znevýhodněným“ žákům poukazuje i na
potřebu razantní proměny celého vzdělávacího systému. Dosavadní
nástroje, které do praxe uvedly odpovědné instituce a které měly
Institucionální a
směřovat k podpoře žáků s takto specifickými vzdělávacími
politická úskalí snah o
potřebami, se však ukazují jako bezzubé. Jejich implementace je totiž
začlenění
"znevýhodněných" dětí často závislá na politické vůli regionálních a lokálních rozhodovatelů,
do hlavního
kteří údajně pro změny tohoto charakteru nezaznamenávají dostatek
vzdělávacího proudu
společenské objednávky. V rámci semináře budou studenti
seznámeni se současným společenským diskurzem o tématu
vzdělávání „znevýhodněných“, s plánovacími procesy, které mají
směřovat k řešení dané problematiky a v neposlední řadě s
konkrétními již zavedenými nebo připravovanými opatřeními, která
by měla přispívat k odstraňování socioukulturních bariér ve
vzdělávacím systému. V kontextu aplikované antropologie navazuje
tento „praktický seminář“ na témata jako je policy anaylysis a
advocacy antropology.

PhDr. Jiří
Woitsch,
Ph.D.

Mgr. Petra
Klingerová
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Problematika předlužení domácností představuje v současné době
jedno z nejaktuálnějších ohrožení sociální soudržnosti naší moderní
společnosti. Především v důsledku hospodářské krize se potenciálně
ohroženými skupinami stali příslušníci střední vrstvy obyvatel, což
odráží zvýšený zájem médií. Hlavními aktéry procesu zadlužování
jsou velice vlivné finanční skupiny, které dlouhodobě bránily
legislativním změnám a udržovaly tím status quo v oblasti půjčování
peněz. Právě zvýšený zájem veřejnosti a médií umožňuje efektivní
ovlivňování celého prostředí v jiné sféře, kde lobby finančních skupin
má jen nepatrný vliv. Dobře zacílený watch dog může podpořit etické
Problematika
úvěrování jako projev racionálního a strategického byznys plánu.
předlužení domácností
Problematika předlužení domácností představuje v současné době
jedno z nejaktuálnějších ohrožení sociální soudržnosti naší moderní
společnosti. Především v důsledku hospodářské krize se potenciálně
ohroženými skupinami stali příslušníci střední vrstvy obyvatel, což
odráží zvýšený zájem médií. Hlavními aktéry procesu zadlužování
jsou velice vlivné finanční skupiny, které dlouhodobě bránily
legislativním změnám a udržovaly tím status quo v oblasti půjčování
peněz. Právě zvýšený zájem veřejnosti a médií umožňuje efektivní
ovlivňování celého prostředí v jiné sféře, kde lobby finančních skupin
má jen nepatrný vliv. Dobře zacílený watch dog může podpořit etické
úvěrování jako projev racionálního a strategického byznys plánu

7

Anotace: Předmětem semináře bude seznámení se s varietou snah o
koncepční uchopení „integrace Romů“ ze strany státních orgánů
(ČSR, ČSSR, ČR) a mezivládních a nevládních organizací „ve světle“
soudobých dokumentů. První blok: poválečná imigrace ze Slovenska
do Českých zemí a první snahy o koncepční přístup k integraci
Cikánů/Romů (léta padesátá); spory kolem řízeného „rozptylu“
obyvatel slovenských cikánských osad (léta šedesátá); svaz
Cikánů/Romů a koncept přidružené výroby; normalizační integrace
(léta sedmdesátá a osmdesátá). Druhý blok: politické angažmá
Romů, vznik Romské občanské iniciativy (ROI); azylová emigrace
Romů a zřízení vládního poradního orgánu; evropská expanze tématu
integrace Romů; jazyky mezinárodního lidsko-právního a romského
průmyslu.

Snahy o koncepční
uchopení „integrace
Romů“

Daniel Hůle

Roman
Krištof
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Na periferii
kapitalismu: dům jako
vis vitae aneb sféry
ekonomické
hybridity

LS 2011
Název workshopu

1

Možnosti a limity
rozvojové pomoci
v oblasti vzdělávání příklad Akhajů

Seminář nabídne studentům kontrastní perspektivu k soudobému
uvažování o ekonomii a ekonomické antropologii především.
Hlavním tématem bude dům jako součást životních kosmologií
rurálních komunit. V semináři se zaměříme na metodologické otázky,
které se dotýkají kulturní ekonomie domu a etnografickou
kontextualizaci prostřednictvím příkladů z post-socialistické Euroasie.
Rurální komunity jsou situované na periferii soudobého kapitalismu,
a svou podstatou jsou ekonomicky hybridní. Ústředním průsečíkem
vztahů a procesů na periferii není trh, individualismus ani růst růstu,
nýbrž dům. Spolu s Gudemanem lze dům nahlédnout jako
lokalizovanou energii života (vis vitae). Lidé domu produkují, přijímají
a sdílejí energii, která propojuje osoby, rodiny a komunitu. Tato
termodynamika vztahů - sociálních a produkčních - reprodukuje
udržitelnou ekonomii života na periferii kapitalistismu. Dům je tak
pro řadu rurálních komunit metaforou života i metonymickou extenzí
vztahů živého a neživého, minulosti a přítomnosti, udržitelnosti a
reprodukce, komunity a vzájemnosti. Namísto procesů
(kapitalistické) směny lze ekonomii domu nahlédnout skrze formy
pohostinnosti, vzájemnosti, kooperace, otevřenosti a sdílení intimity.
Rituální praxe spjatá s materialitou domu napomáhá sdílení či
extenzi štěstí a úspěchu, a tím ochraňuje vis vitae před působením
negativní energie, která na sebe bere formu krize kapitalismu stejně
tak jako životních krizí, uhranutí či útoku džinů. Tato témata budou
ilustrována na příkladu konkrétní etnografie domu jedné rurální
muslimské komunity v horách střední Bosny.
Semináře s externími lektory
Anotace

David Henig

Lektor

Přednáška bude zacílena na školní vzdělání strukturálně
znevýhodněných, nedobrovolně minoritních a marginalizovaných
skupin Akhajů (etnikum žijící na pomezí Laosu, Barmy a Thajska). Na
příkladech z terénu - za pomoci konceptu Pierra Bourdieuho (kulturní
a sociální kapitál, habitus a symbolické násilí) a Arjuna Appaduraie
(„imagine worlds") - bude vyprávěn příběh členů sociální sítě
výzkumníka Tomáše Ryšky.
Tomáš Ryška strávil v thajských a laoských horách téměř dva roky a Tomáš Ryška
postupem času se s vesničany natolik sblížil, že ho mezi sebe
přijímají. Čím více však proniká do problematiky mezinárodní
pomoci, tím více se stává pro některé západní organizace na území
Thajska a Laosu nežádoucím. V rámci přednášky tak budou
reflektovány negativní dopady rozvojové pomoci, která skupinu Akha
do značné míry likviduje.

8 Projekt INSPOT – Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/07.0230).
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2

Filmový workshop s
diskutérem: Zajatci
bílého boha

Film Steva Lichtaga a Tomáše Ryšky pojednává o Akhajích, etniku,
které žije v horách na pomezí Laosu, Barmy a Thajska v tzv. Zlatém
trojúhelníku. Akhaje decimuje přístup místních vlád i neporozumění
mezinárodních organizací. Domorodý horský národ Akha se absurdně
stává obětí rozvojových programů západních civilizací. Film zachycuje
tyto negativní dopady rozvojové pomoci (např. situaci, kdy misionáři
neužívají místní děti na práci a pobírají na ně dotace coby na sirotky, Tomáš Ryška
přestože je odvádějí od akhajských rodin za vzděláním a převýchovou
- jazykovou a náboženskou).
Film, který získal hlavní cenu na festivalu Ekofilm 2008, je
dramatickým dokumentem zpracovaným podle skutečných událostí.
Diskutér k promítanému filmu: Tomáš Ryška

3

4

5

Neziskový sektor –
fungování občanských
sdružení a možnosti
jejich financování

V rámci semináře lektoři seznámí s procesem zakládání a
udržitelného fungování menších občanských sdružení lokálního rázu.
Na modelovém případu občanského sdružení Pod Povrchem
(Prachatice) se budeme věnovat především tématům jako je založení
občanského sdružení, pole působnosti, spolupráce s jinými subjekty,
financování či personální složení. Účastníci přednášky budou dále
seznámeni s možnostmi podpory neziskovým organizacím nabízené
nadací VIA. Nadace VIA vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost
české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, a
je největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v
Čechách a na Moravě.

Ondřej
Šindelář;
Gabriela
Fatková

Teorie a praxe
mediální agentury

Lektor představí organizační strukturu mediální agentury, její
jednotlivé profese a procesní postupy. Posluchači budou seznámeni
s principy tvorby reklamních sdělení, mediálních kampaní a dalších
mediálních produktů a s dalšími strategiemi v oblasti public relations
(PR). Prostor bude věnován diskusi a antropologické reflexi
zmíněných mediálních praktik a otázkám vlivu mediálních sdělení na
příjemce.

Jakub Horák

Žurnalistická praxe:
media a politika/ věda
a publicita

Přednáška přiblíží žurnalistickou praxi, představí způsoby utváření
agendy v hlavních denících, techniky psaní a zásady práce se zdroji
(reportáž, komentář). Pozornost bude věnována otázkám interakce
politiky a médií. Přednášející se tematicky dotkne neduhů současné
české žurnalistiky v oblasti nekritického přejímání informací,
Jaroslav Plesl
podléhání žurnalistickým módám či láskám a odporům k politickým
představitelům. V závěru bude věnován prostor tématu využívání
expertních interpretací novináři a představení vhodných strategií pro
informování veřejnosti o výsledcích výzkumu v celostátních denících.
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Workshop v rámci
praktické žurnalistiky o životě, politice a
lidech mezi Bruselem a
Gazpromem

Moderovaná diskuze a workshop s redaktorem zahraniční redakce
Hospodářských novin, který zároveň představí svou novou knihu
„Třetí dekáda".

Martin Ehl

7

Workshop v rámci
praktické žurnalistiky

Praktické podněty z pozice moderátora Rádia Česko a spoluautora
Studia Česko.

Ondřej Černý

8

Workshop v rámci
praktické žurnalistiky Konec papírových
novin?

Moderovaná diskuse a workshop s novinářem, publicistou a
odborníkem na nová média.

Miloš
Čermák

Workshop: Ruska
zahranicni politika,
teorie a praxe.

V rámci workshopu byl představen vývoj ideologických základů ruské
zahraniční politiky a praktické zkušenosti lektora s ruskou zahraniční
politikou . Primární cílovou skupinou byli studenti oboru politologie,
kteri si v rámci své odbornosti často hledají praxe souvisejicí s
českou zahraniční politikou a vztahy s Ruskem, nebo působí v
nevládním sektoru, kde se tématu věnují. Cílem workshopu bylo
poskytnout jim znalosti o praktikach ruské zahraniční politiky a také
teoretický základ, který někteří z nich během svých praxí postrádali.

Michael
Romancov

Workshop: Soucasna
zahranicni politika USA

V rámci workshopu byl představen vývoj ideologických základů
americké zahraniční politiky a praktické zkušenosti lektora s
americkou zahraniční politikou. Primární cílovou skupinou byli
studenti oboru politologie, kteri si v rámci své odbornosti často
hledají praxe souvisejicí s českou zahraniční politikou a vztahy s USA,
nebo působí v nevládním sektoru, kde se tématu věnují. Cílem
workshopu bylo poskytnout jim znalosti o praktikach americké
zahraniční politiky a také teoretický základ, který někteří z nich
během svých praxí postrádali.

Jan Eichler
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Filmový workshop Úvod do filmové
dokumentaristiky pro
antropology, základy
práce s kamerou

Workshop je určen zájemcům o současný dokumentární film a
proměny jeho filmového jazyka. Závěrečnou prací bude námět
dokumentárního filmu, který během této části kurzu vznikne a
soubor fotografií nahrazujících fotoscénář. Studenti budou
seznámeni se základními metodami režijního přístupu k dokumentu a
základy dramaturgie, měli by projít také základy práce s digitální
Martin
kamerou. Budeme se věnovat procesu vzniku dokumentárního filmu,
Řezníček,
především fázi námětu a scénáře a různým přístupům k natáčení.
Lucie
Otevřeme diskusi nad hranicemi dokumentárního filmu, stíráním
Králová,
žánrů, které v současnosti na poli dokumentu probíhá a dotkneme se Šimon Špidla
i tématu etiky dokumentaristické práce. Cílem by mělo být bližší
pochopení metod dokumentárního filmu a možností jejich
praktického využití, včetně uvědomění si jejich limitů. Dotknout
bychom se měli i souvislostí filmu antropologického
a dokumentárního filmu.
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Analýza kvalitativních
dat - úvod do práce s
programem Atlas.ti

Seminář je určen pro studenty, kteří se chtějí seznámit se základními
postupy analýzy "měkkých" dat pomocí některého ze
specializovaných softwarů k tomu určených. Dle předchozí dohody se
studenty to může být Atlas.ti 6, MAXQDA 10, případně i NVivo 8.
Účastníci semináře získají orientaci v prostředí programu, naučí se
založit nový projekt, připravit a vybrat vhodné datové soubory,
importovat data, vytvářet jednoduché kódy a vztahy, generovat
modely a koncepty. Během semináře budou studenti pracovat s
připraveným souborem dat, který jim bude poskytnut. Kurz od
studentů předpokládá základní uživatelskou znalost prostředí
Windows.

Mgr. Laco
Toušek

Uvedení do práce s
GenoPro

GenoPro je jedním ze softwarů sloužících k zaznamenávání různých
příbuzenských (v nové verzi však také ne-příbuzenských) vztahů,
který uživateli umožňuje vizuálně stravitelným způsobem zachytit
komplexitu kognatických, afinních, kmotrovských, ale také
přátelských či nepřátelských vazeb mezi jednotlivci. Zejména pro
studenty sociální antropologie, v níž tvoří oblast příbuzenství jednu z
klíčových sub-disciplín, je zvládnutí práce s tímto
programem nanejvýš doporučováno. Vhodné pro odborníky
(zejména z řad sociálních antropologů), ale též pro laiky (například
osoby pátrající po vlastním rodokmenu). V rámci kurzu bude
představen program GenoPro (podle zájmu mohou být stručně
popsány také další programy sloužící k zaznamenávání příbuzenství)
a formou interaktivní výuky budou účastníci zasvěceni do základních
úkonů práce s tímto programem. Kromě získání dovedností ovládání
programu bude pozornost věnována také různým druhům zdrojů
genealogických dat (archivy, matriky, hřbitovy, oddací listy, atd.),
stejně jako nejčastějším úskalím, s nimiž se lze při této práci setkat.

PhDr. Marek
Jakoubek,
PhD.
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Základy akademického
psaní a publikování v
14
humanitních/sociálních
vědách

15

Řada (nejen) sociokulturních antropologů je dříve či později
postavena před nutnost publikovat závěry svých terénních šetření či
teoretického studia ve formě odborných textů. Jejich škála se
pohybuje od úrovně interních prací (tzv. šedá literatura – Bc. a Mgr.
práce, disertace, habilitace, výzkumné zprávy) přes texty v
odborných časopisech a sbornících až po monografie. Pro každou
příležitost jsou kladeny různé požadavky na obsahovou a formální
stránku textů, užívané jazykové prostředky atd. Posluchači budou v
kurzu seznámeni se základními typy a styly akademického psaní,
různými publikačními strategiemi, formálními i neformálními
standardy odborného publikování ve střední Evropě a ve světě.
Pozornost bude věnována etice odborného psaní (plagiování,
„autorecyklace“ textů) a mechanismům posuzování kvality publikací
(scientometrie). V praktické části kurzu posluchači připraví vlastní
odborný text ve formě článku, na něm budou názorně
demonstrovány základní nedostatky, kterých se autoři nejčastěji
dopouštějí.

Kompetence v ovládání tabulkového procesoru (např. MS Excel)
představuje jeden ze základních prvků počítačové gramotnosti
studenta vysoké školy, který je vyžadován na trhu práce. Jeho
využívání významně přesahuje oblast hodnocení kvantitativních dat,
možnosti tabulkových procesorů jsou zcela obecné. Tabulkový
procesor rozšiřuje možnosti správy dat, jsou zcela obecné. Tabulkový
procesor rozšiřuje možnosti správy dat, tvorby formulářů, vytváření
prezentací či účetních aplikací. Seminář se věnuje ovládání
tabulkového procesoru MS Excel. Podle úrovně přihlášených se
Základy ovládání
budeme věnovat základnímu představení programu a jeho složek
tabulkového procesoru
(nabídky, sešit, list, buňky, řádky vzorců). Pokračujeme vytvářením,
MS Excel
formátováním a úpravou datových tabulek, včetně automatických
postupů urychlujících práci. Následuje vysvětlení užívání vzorců a
funkcí. Navážeme tvorbou a editace grafů. Vysvětlíme princip
filtrování a dataminigu v tabulkách. Prohlédneme možnosti exportu a
importu dat z a do MS Excel. Ukážeme možnosti práce s daty ve
formátu datum a cas. Výuka je výhradně praktická, data jsou
generována z oblasti společenských věd.

PhDr. Jiří
Woitsch,
Ph.D.

Mgr. Patrik
Galeta
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Využití Geografických
informačních systémů
v antropologii

ZS 2011
Název workshopu

1

Socioantropologická
studie rozvoje
rybníkářských firem v
provincii Pampanga –
Filipíny

Seminář je zaměřen na seznámení účastníků s programem ArcView,
který je nejběžněji užívaným GIS softwarem. Seminář bude mít dvě
části. V první budou stručně představeny typy využití GIS v
antropologii. Ve druhé části účastníci obdrží datový soubor, který
naimportují do prostředí GIS, vytvoří polygony a vyzkouší si bazální
analýzu. Účastnící se v semináři seznámí s formálními metodami
dokumentace a analýzy prostorových dat v prostředí ArcView. Po
absolvování semináře budou schopni nakreslit mapku vlastní lokality,
přiřadit vektorovým datům další proměnné a provést bazální analýzu
pomocí vizualizace polygonů.

Semináře s externími lektory
Anotace
Obsah:
1.Úvod - Kontext výzkumu: Projekt CIRAD – Montpellier (více viz
http://www.cirad.fr/), socio-antropologická studie. Francouzská
rozvojová antropologie, problematika výzkumu, cíl výzkumu,
pracovní hypotéza, metodologie a práce v terénu.
2. Rozvoj rybníkářství v historickém kontextu Filipín a provincie
Pampanga Filipíny na křižovatce mezi Asii, Evropou a Amerikou.
Sociální, politické a pozemkové nerovnosti. Provincie Pampanga v
rámci Filipín.
3. Nové rybníkářské firmy: srovnávací studie - Vývoj rybníkářství,
srovnávací studie rybníkářských firem (sociální původ podnikatelů,
přístup ke zdrojům, pracovní síla, finanční zdroje a půda).
4. Sociální vztahy, sítě a interakce v rybníkářské oblasti. Konstrukce
sociálních vazeb a sítí a role socialních norem.
5. Vliv sociálních vazeb a konstrukce sociálních sítí na podnikatelské
praktiky a fungování firem. Role socialních vztahů v přístupu a
udržení strategických zdrojů (pracovní síla, kapitál, půda). Princip
reciprocity, vzájemné pomoci, redistribuce a tržní vztahy.
6. Rybníkářství podnikatele, politická aréna a decentralizace. Politický
kontext.
7. Konstrukce politických koalicí : rybníkáři, lokální vláda a veřejná
správa. Definice ‘lokální politické arény’. Interakce (spolupráce,
konkurence a vliv) mezi jednotlivými aktéry v lokální politické aréně.
8. Volby a místní rozvojové projekty jako nástroj moci a autority
rybníkářských podnikatelů Etnografie voleb a definice “political
machine’ příklady místních rozvojových projektů (v oblasti
rybníkářství a sociálních služeb).
9. Political brokers, klientelismus a instrumentalizace rozvojových
projektů Definice ‘political broker’ a jejich role v místním rozvoji,
definice politického klientelismu jeho fungování a jeho dopad na
politickou a ekonomickou oblast rybníkářství a lokální společnosti,
rozvojový projekt jako nástroj moci a konstrukce a upevňováni
politických koalic.
10. Shrnutí: výsledky antropologické, antropologie v rámci projektu
CIRAD – Montpellier, a doporučení.

Mgr. Daniel
Sosna, Ph.D.

Lektor

Dr. Eva
Hejdová
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Filmový workshop Úvod do filmové
dokumentaristiky pro
antropology, základy
práce s kamerou

3

Tomáš Tožička - Projektový koordinátor řady neziskových organizací
působících v rozvojové spolupráci (Ekumenická Akademie, Nadace
Divoké husy, ADRA, Educon), člen domácích i mezinárodních
rozvojových grémií. Věnuje se publikační a přednáškové činnosti se
zaměřením na koncepce přenosu technologií především v oblasti
energetiky a se zaměřením na Rozvojové cíle tisíciletí. V praktické
Projekce
oblasti byl koordinátorem týmu na elektrifikaci pomocí solární
dokumentárního filmu energie v oblasti Masuku, Zambie (2005-2006) a koordinátor týmu na
POD SLUNCEM TMA .a
elektrifikaci, Naluyanda, Zambie (2007). Je také protagonistou
debata s
dokumentárního filmu Martina Marečka Pod sluncem tma,
koordinátorem
oceněného hlavní cenou Festivalu dokumentárního filmu v Jihlavě
rozvojových projektů
(Film „Pod sluncem tma vtipně a naprosto otevřeně sleduje úskalí
rozvojové pomoci. Je příběhem pokusu předání evropské technologie
a odpovědnosti, ale i ‚zlatých českých ručiček', které si dokážou
poradit i uprostřed Afriky"; ČSFD) Lektor Tomáš Tožička uvede
účastníky kurzu do kontextu rozvojové pomoci ČR, seznámí je se
svými praktickými zkušenostmi a poskytne informace o možnosti a
způsobech participace.

4

Kurz je určen pro studenty, kteří si potřebují rozšířit či upevnit
techniky a dovednosti umožňující efektivně prezentovat výsledky své
badatelské nebo jiné činnosti a řídit (facilitovat) skupinové diskuse.
Získané dovednosti naleznou uplatnění i při běžných pracovních
jednáních a poradách, při poskytování odborných konzultací i při
výzkumné činnosti a projektech založených na participativních
metodách. Účastníci kurzu si osvojí hlavní zásady a metody
prezentace, základní facilitační techniky při řízení skupinových
diskusí, techniky aktivního naslouchání, poskytování a přijímání
zpětné vazby. Porozumí pravidlům pro definování cílů a formulaci
instrukcí.

Prezentační a
facilitační techniky

Doplňující workshop pro účastníky workshopů dokumentaristiky v
letním semestru 2011. Cílem WS bylo dokončit filmové materiály
studentů, finalizovat střih krátkých filmů a zreflektovat získané
znalosti a dovednosti.

Martin
Řezníček,
Lucie
Králová,
Šimon Špidla

Mgr. Tomáš
Tožička

Mgr. Aleš
Kavalír
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Využití Geografických
informačních systémů
v antropologii

Seminář je zaměřen na seznámení účastníků s programem ArcView,
který je nejběžněji užívaným GIS softwarem. Seminář bude mít dvě
části. V první budou stručně představeny typy využití GIS v
antropologii. Ve druhé části účastníci obdrží datový soubor, který
naimportují do prostředí GIS, vytvoří polygony a vyzkouší si bazální
analýzu. Účastnící se v semináři seznámí s formálními metodami
dokumentace a analýzy prostorových dat v prostředí ArcView. Po
absolvování semináře budou schopni nakreslit mapku vlastní lokality,
přiřadit vektorovým datům další proměnné a provést bazální analýzu
pomocí vizualizace polygonů

Dr. Daniel
Sosna

6

Kompetence v ovládání tabulkového procesoru (např. MS Excel)
představuje jeden ze základních prvků počítačové gramotnosti
studenta vysoké školy, který je vyžadován na trhu práce. Jeho
využívání významně přesahuje oblast hodnocení kvantitativních dat,
možnosti tabulkových procesorů jsou zcela obecné. Tabulkový
procesor rozšiřuje možnosti správy dat, tvorby formulářů, vytváření
prezentací či účetních aplikací. Seminář se věnuje ovládání
Základy ovládání
tabulkového procesoru MS Excel. Po¬dle úrovně přihlášených se
tabulkového procesoru
budeme věnovat základnímu představení programu a jeho složek
MS Excel
(nabídky, sešit, list, buňky, řádky vzorců). Pokračujeme vytvářením,
formátováním a úpravou datových tabulek, včetně automatických
postupů urychlujících práci. Následuje vysvětlení užívání vzorců a
funkcí. Navážeme tvorbou a editace grafů. Vysvětlíme princip
filtrování a dataminigu v tabulkách. Prohlédneme možnosti exportu a
importu dat z a do MS Excel. Ukážeme možnosti práce s daty ve
formátu datum a cas. Výuka je výhradně praktická, data jsou
generována z oblasti společenských věd.

Mgr. Patrik
Galeta

7

Zaměřované skupinové diskuse (fokusní skupiny), vytvořené původně
Robertem K. Mertonem pro účely komunikačního výzkumu, jsou
jednou z nejpoužívanějších metod vytváření kvalitativních dat v
oblasti výzkumu trhu a v posledních letech nacházejí čím dál tím širší
Zaměřované skupinové uplatnění i v akademické sféře, a to jak v aplikovaném, tak základním
diskuze jako
výzkumu. Účastníci a účastnice praktického semináře budou
kvalitativní metoda
seznámeni s historií a vývojem této metody a získají základní
výzkumu
praktické znalosti, jež jsou nezbytné k jejich realizaci. Konkrétně se
naučí rozpoznat vhodná témata pro fokusní skupiny, vybrat
respondenty, sestavit moderační scénář, vymyslet a aplikovat
projektivní techniky. Rovněž budou obeznámeni s pravidly a
předpoklady pro jejich úspěšné vedení.

Mgr. Laco
Toušek
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Úvod do práce s
fotoaparátem a
kamerou pro studenty
společenských věd

Seminář vychází z faktu, že terénní výzkum v antropologii a dalších
společenských vědách se dnes neobejde bez použití audiovizuálních
záznamových médií, resp. z faktu, že řada studentů při svých
výzkumech používá fotoaparát, videokameru či audio-rekordér spíše
intuitivně, zpravidla v automatickém režimu, bez ambice pořídit
záznam v řemeslné kvalitě odpovídající současným technologickým i
estetickým požadavkům. Obsahem semináře bude základní uvedení
do způsobů ovládání fotoaparátu a poloprofesionální videokamery, a
to pro úplné začátečníky. Přehled a aplikace základního pojmosloví
vztahujícího se k nastavení přístroje (clona, expoziční čas,
citlivost/zisk, vyvážení bílé, hloubka ostrosti...) ke kompozici
(rámování, pravidlo třetin, linie...) a k použití kamery či fotoaparátu
při etnografickém rozhovoru (zvuková stopa, mikrofony, walking
interview...). Součástí semináře buou ukázky fotografií významných
antropologů a klipy z etnografických filmů, nácvik ovládání
fotoaparátu a videokamery (vč. stativu) a představení zdrojů pro
další inspiraci a rozvoj schopnosti pořizovat kvalitní (etnografické)
fotografie a filmy. Seminář není úvodem do fotografování a
filmování, jeho cílem je pouze představení základních funkcí
fotoaparátu a videokamery a jejich praktického ovládání.

Dr. Tomáš
Hirt a Mgr.
Lenka
Hollerová

Interakce ČlověkPočítač

V současné antropologii a ostatních společenských vědách se stále
výrazněji prosazují přístupy zaměřené na studium lidského jednání
odehrávajícího se v souvislosti s informačními a audiovizuálními
technologiemi. Cyberanthropology, Digital Ethnography či dokonce
Cyborg Anthropology jsou jenom příklady oborových etiket
zastřešujících analýzu lidských interakcí se stroji (technologiemi) a
prostřednictvím strojů (technologií). Málokdo z antropologů však
vůbec tuší, jakým způsobem informační a audiovizuální technologie
vůbec fungují, resp. co je jejich podstatou. Praktický seminář
Interakce Člověk-Počítač si klade za cíl tuto mezeru zaplnit a
poskytnout základní vhled do technologické podstaty výpočetních
zařízení, představit možnosti interakce s nimi a nahlédnout do světa
počítačového zpracování dat a umělé inteligence.

Ing. Lukáš
Bellada

LS 2012
Název workshopu

1

Tlumočení v
antropologické praxi

Semináře s externími lektory
Anotace
Seminář tlumočení v antropologické praxi představí základní
charakteristiky a specifika spolupráce s tlumočníkem/bilingvním
informantem v antropologické praxi. Pozornost bude věnována
jedné z možných rolí výzkumníka - roli tlumočníka. Studenti budou
uvedení do problematiky tlumočení, získají praktické tipy a návody k
efektivnímu poskytování tlumočnických služeb. Seminář je zaměřen
velmi prakticky, studenti budou mít též možnost si vyzkoušet, jak roli
uživatele tlumočnické služby tak i roli tlumočníka.

Lektor

Mgr. Tamara
Kováčová
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Zvýšení stylistických a
jazykových kompetencí
využitelných při
písemném projevu

Seminář reaguje na fakt, že ne všichni studenti jsou po absolvování
střední školy schopni prezentovat své názory v písemné formě tak,
aby vyhověli gramatickým i stylistickým požadavkům. Během
semináře studenti prohloubí své dosavadní znalosti v pravopise i
stylistice, dozvědí se, jaké znaky by měl vykazovat odborný text a jak
koncipovat a strukturovat jednotlivé žánry odborného stylu. Seminář
bude mít dvě části. První bude zaměřena na upevnění praktických
pravopisných a slohových kompetencí (platná pravopisná norma,
vrstvy slovní zásoby, vhodná volba jazykových prostředků, slovní
vazby, větná stavba apod.), druhá bude zaměřena na bližší
seznámení s žánry odborného stylu a jejich znaky.

Dr. Helena
Koubková

Úvod do práce s
fotoaparátem a úpravy
digitálních fotografií
pro studenty
společenských věd

Seminář si klade za cíl obeznámit studenty se základy práce s
fotoaparátem. Účelem je ukázat, že i začátečník může zhotovit
kvalitní fotografie, ať už pro svoje vlastní potřeby, jako přílohu
závěrečných prací nebo při výzkumech v rámci studia. Obsahem
semináře bude základní uvedení do způsobů ovládání
poloprofesionálního a profesionálního fotoaparátu určené pro úplné
začátečníky. Účastníci získají znalosti, které uplatní i v dalším
používáním fotoaparátu jako běžného způsobu dokumentování
významných událostí, ať už etnografických nebo osobních: technické
ovládání přístroje (clona, čas, citlivost, vyvážení bílé, teplota
chromatičnosti, hloubka ostrosti, typy fotoaparátů), kompozice
(rámování, pravidlo třetin, linie) a práce se světlem (denní světlo,
portrét, umělé osvětlení). Součástí semináře budou ukázky fotografií
významných antropologů, představení relevantních žánrů, analýza
vybraných fotografií, nácvik ovládání fotoaparátu a představení
zdrojů pro další inspiraci a rozvoj schopnosti pořizovat kvalitní
(etnografické) fotografie. Nedílnou součástí semináře bude
počítačová úprava fotografií (post-process) a publikování fotografií
nebo příprava pro tisk.

Dr. Petra
Burzová
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Propedeutika k analýze
sociálních sítí a
programu UCINET

Analýza sociálních síti (social network analysis, SNA) je přístup ke
studiu sociální struktury, jehož předmětem zájmu je rozbor
sociálních vazeb jedinců v podobě tzv. "relačních dat". Množina
těchto vazeb tvoří sociální síť, v rámci které jsou aktéři pojímáni v
terminologii teorie grafů jako vrcholy a vazby, které je spojují jako
hrany. Prostřednictvím matematického vyjádření vlastností vazeb a
vrcholů je možné sociální sít analyticky uchopit coby graf a podrobit
jí za využití specializovaných programů analýze. V rámci semináře
budou studenti seznámeni v hrubých rysech s genealogií SNA s
důrazem na vliv sociální antropologie, která stála u zrodu tohoto
progresivního přístupu v současných sociálních, ale i přírodních
vědách. Osvojí si po praktické i teoretické stránce způsoby vytváření
relačních dat, pochopí a budou umět aplikovat základní koncepty
analýzy sociálních sítí (hustota, centralita, centralizace, zakotvenost
apod.) a naučí se základním úkonům práce s relačními daty v
prostředí programu UCINET a Netdraw. Předpokladem pro účast na
kurzu je elementární počítačová gramotnost. Seminář je koncipován
tak, že je vhodný i pro matematické ignoranty (lektor propadl na
střední škole z matematiky a neuděl zkoušku ze statistiky).

Mgr. Laco
Toušek

SOCIÁLNÍ MÉDIA A
JEJICH VLIV NA
ARABSKÉ REVOLUCE

Workshop se saúdskoarabským novinářem Fajsalem J. Abbásem na
téma "SOCIÁLNÍ MÉDIA A JEJICH VLIV NA ARABSKÉ REVOLUCE".
Fajsal píše pro
Huffington Post či Foreign Policy a spolupracuje s médii jako je BBC,
Al-Jazeera English, al-Arabíja či Gulf News. Fajsal J. Abbás
posluchačům přiblíží vliv moderních médií na dění v arabském světě.
Řeč bude hlavně o sociálních sítích, které podle mnohých urychlily
průběh nedávných revolucí na Blízkém východě. Prezentace přiblíží
studentům princip a využití sociálních sítí, ale také o konkrétní
příklady v souvislosti s Arabským jarem. Dílčí části workshopu se
budou zabývat vlivem sociálních sítí na politické dění v různých
zemích Blízkého východu, využitím těchto sítí opozicí, snahou
místních vládců tyto sítě kontrolovat či alespoň ovlivńovat atp.
Přednáška vycházela z jeho připravované knihy na stejné téma.
Workshop se uskuteční v angličtině, část workshopu se uskuteční
formou řízení diskuse se studenty.

Faisal Abbas

Workshop v rámci
praktické žurnalistiky Konec tištěných médií?

Moderovaná diskuse a workshop s novinářem, publicistou a
odborníkem na nová média. ng. Miloš Čermák je komentátor,
vydavatel, učitel, konzultant. Bývalý reportér Reflexu (1991 — 2003)
a šéfkomentátor Lidových novin (2003 — 2005). Spolupracuje s
Lidovými novinami, Reflexem, deníkem E15 i dalšími médii. Spoluzaložil Centrum pro online média, provozuje blog Extra.cz.

Miloš
Čermák
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Financování
komunitních projektů.
Příklady donorů a
aktivit lokálních
občanských sdružení

Workshop se zaměřoval na téma činnosti malých lokálních
neziskových organizací (konkrétně občanckých sdružení) a
možnostmi financování jejich projektů Studenti budou formou
interaktivní prezentace seznámeni s důvody zakládání lokálních
sdružení, problematickými oblastmi v rámci jejich činnosti i programy
konkrétních donorů, které jsou uzpůsobeny činnosti těchto
organizací (Nadace O2, Vodafone, Rotary klub aj). Součástí
prezentace lektora budou i konkrétní příklady úspěšně realizovaných
projektů.

Mgr.
Gabriela
Fatková
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