
Kniha na semestr – zimní semestr 2016-17

Vážení kolegové, oznamujeme, že knihou na zimní semestr 2016 byla zvolena kniha Roberta 
Saviana Nula nula nula (nakl. Paseka, 2013).

Kniha na semestr je nově zaváděný instrument, který má pomoci společně diskutovat témata 
našich kursů na příkladech dodaných publikací, jež nemají striktně odborný charakter. Chceme 
vybírat takové knihy, které se vztahují k naší současnosti a k nimž tak můžeme relevantně 
přistupovat byť pouze s informacemi a zkušenostmi, kterých nabýváme jako členové naší 
společnosti. Kniha na semestr se tak ze své povahy otevírá diskusi jak studentům prvních, tak i 
posledních ročníků. Výhledově budeme ke Knize na semestr organizovat i různé doprovodné 
akce - besedy s autory / překladateli / experty na pojednávané téma a podobně.

V loňském roce, kdy jsme projekt Kniha na semestr zahájili, byl určen pouze magisterským 
studentům zaměření Sociální antropologie a kvalitativní výzkum. V novém semestru 
rozšiřujeme Knihu na semestr i pro studenty bakalářského studia oboru Sociologie a sociální 
antropologie. S odkazy na témata, myšlenky a problémy formulované v knize Roberta Saviana, 
se budete setkávat ve všech povinných antropologických kursech, které v tomto semestru 
navštěvujete a výhledově i v kursech na ně navazujících.

Roberto Saviano vešel do širšího povědomí jako autor později zfilmovaného stejnojmenného 
bestselleru Gomora popisujícího svět neapolské camorry. V knize Nula nula nula, kterou 
budeme v průběhu tohoto semestru s vámi diskutovat, Saviano ukazuje globální propojení 
současného světa prostřednictvím obchodu s kokainem a jeho spotřeby. V Savianově knize 
najdeme vedle představení jedné z podob globalizace i nasvětlení dalších jevů a pojmů, která 
jsou dlouhodobě v centru pozornosti sociálních věd: sociální vazby, loajalita, příbuzenství, vztah
ke státu a jeho autoritám, stínová ekonomika, morálka, popkultura, peníze.

Jeden z přínosů, které v Savianově knize nacházíme, je potom ukázání těchto našich „starých 
známých“ v pro většinu z nás exotizujícím, přesto však sociálně i prostorově nečekaně blízkém 
empirickém materiálu.

Formálně vzato není Kniha na semestr povinnou četbou. Ze znalosti jejího obsahu nebudete 
nikdy zkoušeni a pokud se rozhodnete, že ji ani nevezmete do ruky, nebude to mít v žádném 
kursu vliv na hodnocení vaší práce. Kniha na semestr by měla být spíše základem pro 
vzájemnou diskusi, prostředkem, který seznamuje s žitým světem, situacemi, reáliemi, fakty a 
„daty“, na něž chceme během výuky odkazovat - a o kterých budeme předpokládat, že jsou 
vám známy. Bylo by dobré, kdybyste se z takto ustavovaného společenství nevylučovali.

Kniha Roberta Saviana Nula nula nula je běžně dostupná v knižní distribuci, lze ji zakoupit v 
obvyklých formátech v elektronické podobě a v počtu 31 svazků na vás čeká i v síti pražských 
knihoven. Věříme, že vás zaujme a těšíme se na společnou diskusi o ní.
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