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Cíle: 

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy antropologického přístupu ke studiu soudobých 

komplexních společností. Obsahem kurzu bude uvedení do problematiky nacionalismu, etnicity a 

multikulturalismu, představení možností studia současných náboženských, sociálních a identitárních 

hnutí, jakož i možností výzkumu venkovských lokálních komunit v evropském prostředí a 

městských subkultur. Pozornost bude věnována i vybraným teoriím migrace a konceptu lidských 

práv v antropologické perspektivě. Součástí výkladu jednotlivých témat bude prezentace 

relevantních teorií, vybraných příkladů, souvisejících publikací a významných badatelů.  

 

 

Způsobilosti:  

Studenti jsou schopni: 

- charakterizovat tematické zaměření antropologického studia soudobých komplexních 

společností  

- srovnat teoretické a metodologické přístupy současné sociální a kulturní antropologie 

s přístupy „klasické antropologie“  

- prezentovat a vysvětlit podstatu současných antropologických teorií nacionalismu, 

etnicity, multikulturalismu, identity, marginalizace a sociální diferenciace  

- vyjmenovat antropology, kteří se uvedenými tématy zabývali či zabývají, a vysvětlit jejich 

základní myšlenky 

- navrhnout obhájit a zrealizovat výzkumný projekt, ve kterém je uplatněna antropologická 

teoretická perspektiva ve vztahu k vybranému aspektu moderních komplexních 

společností 

 

Vyučovací metody: 

- Přednáška s diskuzí 

- Přednáška s analýzou videozáznamu 

- Výuka podporovaná multimédii 

- Studium textů 

- Samostudium literatury 

- Individuální konzultace 

- Skupinová konzultace 
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Hodnotící metody: 

- Hodnocení testu 

- Hodnocení písemného zkoušení 

 

 

Obsah kurzu: 

 

1. Představení konceptuálních východisek, témat a metodologie tzv. antropologie komplexních 

společností (M. Strathern, J. Okely, U. Hannerz), resp. proměn antropologického diskurzu 

ve druhé polovině 20. stol.    

2. Osvícenství a romantismus. Východiska a politické konsekvence dvou vlivných 

světonázorových koncepcí a přehled základních kategorií, které s těmito koncepcemi 

souvisejí: individualismus, univerzalismus, racionalismus, liberalismus vs. kolektivismus, 

partikularismus, emocionalismus, komunitarismus. 

3. Národy a nacionalismus. Historické, společenské, politické a ideové souvislosti vzniku 

evropských národů (E. Gellner, B. Anderson, M. Hroch), otázka nacionálních mýtů a dějin 

(G. Schöpflin), národní jazyky a tradice (E. Hobsbawm), úloha národních elit, typy 

evropských nacionalismů. 

4. (pokračování předchozí lekce) 

5. Etnické skupiny a teorie „etnicity“. Společenské, politické a ideové souvislosti vzniku tzv. 

etnorevitalizačních hnutí na přelomu 60. a 70. let, rozlišení primordialistických a 

modernistických (konstruktivistických, instrumentalistických) konceptualizací tématu 

etnicity, přehled vybraných teorií (J. Bromlej, F. Barth, Abner Cohen, Anthony D. Cohen, 

D. Handelman, T. H. Eriksen), příklady konkrétních etnorevitalizačních projektů. 

6. (pokračování předchozí lekce) 

7. Multikulturalismus a politika identit. Vymezení multikulturalismu coby ideového hnutí 

zasahujícího akademickou, politickou i veřejnou sféru, přehled multikulturalistických 

myšlenkových proudů (pluralistický, liberální, kritický) a vybraných kritik 

multikulturalismu z antropologických, sociologických a politologických pozic (G. 

Baumann, T. Turner, M. Wieviorka, B. Barry). Kategorie identity a její společenskovědní 

konceptualizace, příklady identitárních hnutí. 

8. Lidská práva. Ideová východiska konceptu lidských práv, Všeobecná deklarace lidských 

práv, související dokumenty a jejich reflexe ve společenskovědním diskurzu (C. Lévi-

Strauss, A. Finkelkraut, T. H. Eriksen). Kritika konceptu lidských práv z hlediska kulturního 

relativismu. Limity kulturního relativismu. Srovnávací antropologie lidských práv (R. 

Wilson).  

9. Migrace a teorie migrace. Přehled teorií migrace (push a pull faktory, neoklasický přístup, 

teorie dvojího trhu, model lidského kapitálu, teorie migračních sítí) a jejich kritik. 

Transnacionalismus, diaspory a nacionalismus v diaspoře, zacházení s migranty v cílových 

prostorech (migrační a imigrační politiky). 

10. Soudobá náboženská hnutí. Náboženství v kontextu současných komplexních společností, 

problematika sekt a tzv. nových náboženských směrů, islám v západní a střední Evropě. 

Reislamizační, rejudaizační a rechristianizační hnutí (G. Kepel). 

11. Sociální vyloučení, marginalizace, underclass. Aspekty sociální exkluze (prostorové, 

kulturní, symbolické, politické…) v kontextu moderních společností, koncept marginalizace 

a underclassu a jejich kritiky. Studium „městské chudiny“ a sociálních ghett z pozic sociální 

a kulturní antropologie (O. Lewis, U. Hannerz, C. Stack). Sociální vyloučení v ČR – 

představení problému. 
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12. Městské subkultury. Příklady antropologických výzkumných projektů zaměřených na 

studium sociálních skupin a hnutí v ČR a v Evropě. Možnosti využití urbánně-

antropologické perspektivy v oblasti veřejné politiky a sociální praxe. 

13. Community studies. Zákldní východiska antropologického studia (venkovských) lokálních 

komunit v kontextu soudobých komplexních společností. Příklady konkrétních výzkumů 

z ČR i zahraničí.     

 

 

Podmínky splnění: 

 

Úspěšné složení závěrečného písemného testu, kterým budou zkoušeny jednak znalosti z obsahu 

přednášek a povinné literatury a jednak schopnost porozumět a interpretovat vybrané knižní tituly 

z kategorie povinně volitelné literatury, resp. myšlenky relevantních badatelů.   
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