Co je sociální antropologie?
-

sociálně-vědní disciplína, která zkoumá člověka jako součást společnosti a snaží se
porozumět vnitřní logice různých kultur a společností

Jaké metody užívá?
-

základem je terénní výzkum, který zahrnuje zúčastněné i nezúčastněné pozorování a
rozhovory; dále studium dokumentů
poznatky z terénu jsou zaznamenávány do terénního deníku a nahrávány (audio i
audio-vizuálně); následně přepisovány a analyzovány

Jak na jednotlivé kategorie soutěže?
Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích:
1. Kategorie audio-vizuální dílo: požadován je soubor maximálně 15ti fotografií na
společné téma, popř. krátký film, klip, který nepřesáhne 5 minut. I v této kategorii je
třeba zaslat vlastní textovou část o rozsahu minimálně 1 strany, kde vysvětlíte, proč
jste si téma zvolili a jaké metody jste využili a také o čem Vaše zpracování vypovídá.
Pro zaslání fotografií či filmu doporučujeme využít úložiště typu uschovna.cz (větší
přílohy by se v univerzitní poště mohly ztratit).
2. Kategorie výzkum: zašlete písemnou práci, která bude založena na Vašich
rozhovorech či pozorování při kontaktu s jinými lidmi. Předpokládaný rozsah je 4 - 8
stran.
3. Kategorie esej: zašlete vlastní autorskou úvahu v rozsahu 3 - 5 stran k předem
jasně definovanému tématu, nejlépe takovému, které lze považovat za aktuální
(společnost jej v současné době řeší, popř. je potřeba se mu věnovat).

Pro koho je obor sociální antropologie určen?
-

pro studenty s humanitním zaměřením se zájmem o dění ve společnosti
pro každého, kdo chce lépe pochopit vlastní společnost i cizí kultury
pro každého, koho baví přemýšlet o tom, co je pro člověka jako společenskou bytost
charakteristické

- pro každého, kdo hloubá nad tím, jak a proč se v různých kulturách či sociálních
skupinách liší hodnoty, zvyky, společenské uspořádání či materiální výtvory

Co naši studenti na studiu našeho oboru oceňují?
-

možnost podívat se na svou vlastní společnost novýma očima, možnost lépe
porozumět cizím kulturám
cvičení se v kritickém přemýšlení o společenských tématech
možnosti výjezdů do zahraničí (Erasmus – vysoká úspěšnost žadatelů, navíc je možné
vyjet v rámci výzkumů – terénní praxe apod.)
výuku mnoha jazyků od základní úrovně
zvýšení kompetencí v komunikačních dovednostech (v mluvené i psané podobě)

Další rady pro účastníky soutěže
Např. jak proběhne vyhodnocení soutěže a předání cen?
Harmonogram je tento:
- dne 12.12. vyhlášení soutěže
- do 31.3. – sběr příspěvků – soutěžící zasílají své práce na adresu
antropologicka.soutez@upce.cz
- doporučujeme, aby při zaslání uvedli: jméno a příjmení, ročník, školu, již navštěvují a
v případě, že jsou maturanty, také kontakt na sebe (e-mail, příp. i tel. číslo)
- do 20.4. – setkání poroty, určení vítězných prací, rozdělení prací do tří pásem (zlaté,
stříbrné, bronzové)
- začátkem května – vyhlášení výsledků, na které budou pozváni všichni úspěšní
účastníci (datum bude upřesněno, předání proběhne v Divadle 29 v rámci tradiční
studentské konference Sociocon); v případě, že si vítězové nebudou moci převzít
cenu na této slavnosti, budou kontaktováni emailem a dohodne se s nimi alternativní
způsob předání

Všem účastníkům přejeme hodně úspěchů v naší soutěži.
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