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Aplikovaná antropologie 
 

Zaměření: 

Aplikovaná antropologie nahlíží společenská témata, problémy a otázky v kontextu kultu-

ry jako celkového způsobu života charakteristického pro určitou skupinu lidí. Seminář učí 

studenty nahlížet etické, hodnotové a symbolické projevy kultury, jejíž jsme součástí, a 

kterou vytváříme, pohledem zvnějšku, z pozice pozorovatele, a chápat zdánlivě dílčí, izo-

lovaná sociální témata, o nichž se často hovoří, v širokém sociokulturním kontextu. 

 

Forma: 

seminář je založen na aktivní diskuzi k promítaným dokumentárním filmům se sociální, 

sociologickou a antropologickou tematikou nebo k předneseným referátům na téma a 

článek zvolené z následujících tematických okruhů. 

 

Zápočet: 

 vedení diskuze na základě připravených otázek, vlastních názorů a podnětů 

k jednomu z promítaných dokumentárních snímků  

 závěrečná písemná esej zamýšlející se nad jedním z promítaných filmů nebo vyslech-

nutých referátů (cca 3 strany) zaslaná e-mailem nejpozději dva týdny před koncem 

zkouškového období (do předmětu zprávy zadejte zkratku předmětu „AAN“) 

 nebo s pomocí poznámek přednesený (nikoli čtený) referát na tematický článek z níže 

uvedeného tematického seznamu vybraný dle vlastního zájmu a zaměření (30-45 

min) včetně vlastní úvahy nad tématem otevírající diskuzi (cca 5 min) 

 aktivní účast v diskuzích na základě zhlédnutých snímků nebo vyslechnutých referátů   

 max. 3 absence 
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