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Antropologie 

(ak. rok 2011/2012) 
 

 

Studijní program: poskytuje se neantropologickým studijním programům na bakalářském stupni 

Zkratka: KSA/KSA 

Rozsah: 2 – 0 – 0 

Kredity: 3 

Ukončení: zkouška 

Semestr: zimní i letní 

Garant: Prof. RNDr. Ivo Budil, PhD., DSc. 

Vyučující: Hirt, Budilová, Koubková, Jakoubek 

        

 

Cíle kurzu:  

Cílem kurzu je zorientovat studenty v základních pojmech, konceptech a teoriích sociální a kulturní 

antropologie, seznámit je s prací významných antropologů, představit jim klíčové antropologické 

publikace a uvést příklady antropologických výzkumů různých typů společností. V rámci kurzu 

bude tematizována antropologická teorie kultury a související pojmový aparát, bude řešena otázka 

antropologického terénního výzkumu. V návaznosti na teorie kultury a společnosti budou 

představeny dílčí oblasti klasického antropologického studia, jimiž jsou příbuzenské, ekonomické, 

politické a náboženské systémy, téma vztahu jazyka a kultury. Vedle klasických témat a přístupů 

budou nastíněny i možnosti antropologického studia moderních komplexních společností. Při 

výkladu jednotlivých témat budou prezentovány vybrané etnografické a historické příklady, 

související publikace a významní badatelé. 

 

 

Způsobilosti: 

Studenti jsou schopni: 

- charakterizovat sociální a kulturní antropologii ve vztahu k ostatním společenskovědním, 

přírodovědným i humanitním disciplínám 

- vymezit klíčové pojmy, koncepty a teorie sociální a kulturní antropologie a použít je při 

interpretaci relevantních společenských jevů a témat 

- vyjmenovat antropology, kteří se nejvýrazněji podíleli na formování sociální a kulturní 

antropologie, a vysvětlit jejich základní myšlenky 

- popsat základní metodologické postupy používané v rámci sociální a kulturní antropologie 

a navrhnout jejich uplatnění v rámci výzkumného projektu 

- uvést příklady výzkumů, které se ve 20. století uskutečnily v rámci sociální a kulturní 

antropologie a kriticky je reflektovat z hlediska současných teoretických přístupů 

- představit a interpretovat základní díla sociální a kulturní antropologie 

 

Požadavky na studenta: 

- schopnost číst a rozumět mluvenému slovu v angličtině (např. ve filmu) 

- nastudování literatury ke kurzu (vč. seminárních textů) 

- vypracování písemné seminární práce 

- základní počítačová gramotnost a schopnost pracovat s novými aplikacemi 

- diskuze v rámci semináře 
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Vyučovací metody: 

- Přednáška s diskusí. 

- Výuka podporovaná multimédii. 

- Individuální konzultace. 

- Samostudium literatury. 

 

Hodnotící metody: 

 

- Hodnocení písemného zkoušení 

- Hodnocení testu 

 

 

Obsah kurzu: 

  

1. Vymezení sociální a kulturní antropologie ve vztahu k obecné antropologii a ve vztahu k 

vybraným společenskovědním oborům (sociologie, historie, archeologie). 

 Představení kurzu a podmínek jeho splnění. Komentář k povinné a povinně 

volitelné literatuře k předmětu. Jak studovat antropologii (nejen na ZČU). 

Instutuce, publikace a informační zdorje v ČR i v zahraničí. 

 Co je to antropologie. Vymezení antropologie a rozlišení jejích subdisciplín. 

Sociální a kulturní antropologie jako společenská věda. Podstata vědeckého 

přístupu ke světu. Vztah sociální a kulturní antropologie a dalších vědních oborů 

(sociologie, historie, politologie, archeologie, lingvistika). 

2. Antropologická teorie kultury.  

 Geneze a vymezení pojmu „kultura“, axiologické vs. antropologické pojetí 

kultury, definiční atributy konceptu kultury, kultura x rasa. 

 Etnocentrismus vs. kulturní relativismus, hledisko emic x hledisko etic, kulturní 

změna, akulturace, enkulturace, kulturní univerzálie. 

3. Koncept společnosti v antropologii a ve společenských vědách, základní pojmy a teorie.  

 Vymezení pojmu „společnost“, aktér a interakce, status a role, sociální normy a 

sociální kontrola (sankce), instituce a funkce, sociální systém (struktura, 

organizace), socializace, anomie. 

 Formy společenského uspořádání. Moderní společnost vs. 

preliterární/tradiční/primitivní společnost, rozlišení společností z hlediska šíře 

sociální škály („small-scale society“ a „large-scale society“), komplexní 

společnosti, subkultury, sociální skupiny, sociální sítě. 

4. Antropologický terénní výzkum. 

 Zúčastněné pozorování a fáze terénního výzkumu, koncept emic a etic, hledisko 

aktéra, typy rozhovorů a doplňkové techniky, terénní deník, výzkum v lokálních 

a komplexních společnostech, kulturní šok, etické problémy terénního výzkumu 

a publikace výsledků. 

 Kvantitativní a kvalitativní metodologie, validita, reliabilita, hypotéza, 

operacionalizace, vzorek, dotazníky v antropologickém výzkumu, zaměřované 

skupinové rozhovory, biografická metoda.   

 

 

 



                                                                                                                                         

                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  

spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 

 

 

5. Příbuzenství, manželství a aliance. 

 Antropologické studium příbuzenství, genealogie. Incestní tabu, exogamie a 

endogamie, descendentní skupiny (linie) a jejich typy, členství v descendentních 

skupinách, dědictví a následnictví, klany. 

 Definice, funkce a typy manželství, věno a platba za nevěstu, vzorce 

postmaritální rezidence, typy rodiny, levirát a sororát, výměna manželek mezi 

skupinami. 

6. Ekonomika, produkce, distribuce, spotřeba. 

 Základní východiska a zaměření ekonomické antropologie.Technologie a typy 

hospodaření (systémů produkce). Dělba práce v preliterárních a v komplexních 

společnostech. 

 Distribuce a spotřeba. Substantivismus a formalismus. Kula, dar a potlatch. 

Reciprocita, redistribuce, tržní směna. Peníze a obchod. 

7. Politika, formy vládnutí, moc, právo. 

 Základní východiska a zaměření politické antropologie a antropologie práva. 

Typy (preindustriálních) politických systémů. 

 Moc, autorita, ideologie a legitimita. Kategorie „kmen“ a kritiky jejího 

používání. Politické násilí a totalitarismus. 

8. Náboženství, rituál, morálka, etika.  

 Základní východiska a kategorie antropologického studia náboženství. Vymezení 

pojmu náboženství. 

 Posvátné a profánní (prostor, čas...), mýtus, magie, rituál, čisté a nečisté, 

animismus, totemismus, šamanismus, monoteismus, polyteismus, revitalizační 

hnutí. Rituály v současných komplexních společnostech. 

9. Sociální diferenciace, gender, věkové skupiny/stupně, kasty, třídy, stavy.  

 Rovnostářské a hierarchické společnosti, statusové symboly, symbolický kapitál, 

kasty, stavy, třídy, vrstvy (strata), komplexita a sociální diferenciace soudobých 

společností. 

 Věkové systémy a věkové třídy, skupiny, stupně (age sets, age classes, age 

grades). 

10. Gender 

 Biologické pohlaví (sex) a sociální pohlaví (gender). Sexualita v různých 

kulturních kontextech. Studium genderu v mezikulturní (antropologické) 

perspektivě.  

 Homosexualita. Generové role a generová stratifikace/diferenciace. Generové 

stereotypy. Ageismus a sexismus. 

11. Jazyk a kultura. 

 Jazyk jako symbolický systém. Symbol, znak a index. Definice a složky 

jazykového znaku, jejich vlastnosti. Základní vymezení lingvistické 

antropologie.  

 Langue a parole, syntagma a paradigma, konotace a denotace, metafora, 

metonymie. Sapir-Whorfova hypotéza. Sociolingvistika a etnolingvistika. 

Neverbální komunikace v mezikulturní perspektivě. 
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12. Nacionalismus, etnicita, identita. 

 Primordialistický přístup x modernistické teorie nacionalismu. Historické, 

společenské a politické okolnosti vzniku nacionalismu. Mechanismy utváření a 

šíření nacionálních ideologií. Koncept „tradice“, otázka „národních dějin“ a 

„národních jazyků“. 

 Kategorie etnicity (etnika) v historickém kontextu a příklady výzkumů „etnicity“. 

Identita, stereotyp, alterita. 

13. Městský prostor, sociální vyloučení, ghettoizace, chudoba. 

 Základní východiska současného antropologického studia komplexních 

společností, resp. městského prostoru. Koncept sociální exkluze vs. koncept 

chudoby. Marginalizace, sociální integrace. 

 Výzkum tzv. sociálních témat v antropologii, resp. aplikované antropogii. 

Možnosti využití antropologické perspektivy při řešení praktických 

společenských otázek.  
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http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072500506/student_view0/ (E-learning antropologie dle 

učebnice C. Kottaka) 

 

http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/anthropology/kintitle.html (Příbuzenství a sociální 
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