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Téma pro ZS 2015/16: Lidé a příroda 
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hosté: Libor Dušek (Správa KRNAP); Luděk Brož (Etnologický ústav AV ČR) 
 
4 kredity ECTS 
 
 
ANOTACE 
Jednosemestrální kurs určený studentům bakalářského studia oboru sociální antropologie. Cílem 
kursu je představit studentům vybrané antropologické témata, která obvykle stojí na okraji 
pozornosti zájmu ostatních kursů vyučovaných na FSV UK, ale přesto jsou výraznou součástí našeho 
každodenního vztahování se ke světu. Studenti se v kursu setkávají s přednáškami k dílčím tématům, 
pracují s komentovanou četbou, učí se vyhledávání, sběru a interpretaci různých druhů dat. Důraz je 
kladen na rozvoj teoretické citlivosti a schopností vedení argumentace opřenou o relevantní sociálně 
vědní teorii a empirický materiál. Kurs začíná společným výjezdním výukovým pobytem, na kterém se 
studenti seznámí se základními okruhy probíraného tématy a antropologickými přístupy k jejich 
řešení, pokračuje skupinovou prací při sběru a interpretaci dat a je ukončen prezentací řešení 
skupinových úkolů na závěrečném workshopu. 
 
PODMÍNKY UKONČENÍ KURSU 

 Aktivní účast na úvodním výjezdním semináři nebo splnění náhradního zadání. 
 Včasná docházka a účast na všech seminářích. 
 Aktivní účast na práci ve skupině a odpovídající podíl na zpracování dat (sběr, interpretace). 
 Účast na individuálních konzultacích s vyučujícími (minimálně 2x za semestr). 
 Aktivní účast na závěrečném workshopu. 

 
LITERATURA 
 
 
SYLABUS 
 
Týden 1 
2. – 4. října: výukový pobyt, VS UK, Pec pod Sněžkou 
 

čtvrtek, 1. října 
 
19:00 – 20:00 představení a diskuse kursu a organizace výukového pobytu 
20:00 – 21:30 White Aist, Black Aist (rež. Eunice Blavascunas), promítání a diskuse 
etnografického filmu 
 
pátek, 2. října 
 
9:00 – 10: 30 Historie osídlení Krkonoš, lidé a hory: vybrané sociálněvědní výzkumy 
prováděné na území KRNAPu (Libor Dušek, Správa KRNAP) 
11:00 – 12:30 Antropologie přírody: témata, lidé, texty (Luděk Brož, Etnologický ústav AV ČR) 
 
13:00 – 14:00 oběd 



 
14:30 – 16:00 Antropologie turismu: témata, lidé, texty (Jakub Grygar) 
16:30 – 18:00 téma přednášky bude upřesněno (Barbora Spalová) 
 
18:30 – 19:30 večeře 
 
20:00 – 21:00 Diskuse, rozdělení do skupin a skupinových témat 
21:00 – 22:30 promítání a diskuse etnografického filmu 
 
 
sobota, 3. října – komentovaná exkurze I., plnění skupinových úkolů 
 
 
neděle, 4. října – komentovaná exkurze II., - plnění skupinových úkolů 
 

 
Týden 3 
Představení prvních výsledků skupinové práce, zhodnocení výukového pobytu, zadání úkolů, diskuse 
postupu skupinové práce v dalších týdnech semestru 
 
Týden 4 – 12 
Plnění skupinových úkolů, minimálně 2x za semestr individuální konzultace s vyučujícími kursu 
 
Týden 13 
Závěrečný workshop, prezentace a diskuse zpracování zadaných skupinových úkolů 


