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Průběh zkoušky
V rámci každého z dvou předmětů SZZk si studující vylosuje jeden okruh. Následně dostane
celkem 20 minut na písemnou přípravu. Poté přistoupí k samotné zkoušce, přičemž má
k dispozici 10 minut pro každou část:
 Dějiny a klíčové oblasti antropologie
 Metody a techniky antropologického výzkumu
Studující má za úkol v pěti minutách shrnout základní aspekty daného okruhu. Ve zbylých
pěti minutách by pak měl být schopen teoretický úvod prezentovat na základě vlastní četby
na konkrétním problému či jevu.
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Dějiny a klíčové oblasti antropologie
1. Počátky kulturní antropologie (evolucionismus, difuzionismus, kultura a osobnost,
konfiguracionismus)
2. Britská sociální antropologie (funkcionalismus, strukturní funkcionalismus,
Manchesterská škola)
3. Kultura jako adaptace na přírodní prostředí (neoevolucionismus, kulturní
materialismus)
4. Nová etnografie: kultura jako symbolický nebo kognitivní systém
5. Kulturální a reflexivní obrat v antropologii (postkoloniální kritika, Writing Culture)
6. Antropologie globalizovaného světa (reflexe globalizace v antropologii, world
anthropologies, současná dilemata antropologie)
7. Koncept kultury a jeho kritika
8. Kultura a příroda (spor nurture vs. nature a jeho odraz v antropologii)
9. Klasické sociální teorie (K. Marx, É. Durkheim, M. Weber)
10. Klíčové koncepce sociálních věd (M. Foucault: diskurz, vědění, subjektivita, moc; P.
Bourdieu: struktura a jednání, habitus, sociální pole a kapitál)
11. Politická antropologie (funkcionalistické, procesuální a aktérské přístupy;
konceptualizace moci v antropologii)
12. Ekonomická antropologie (dar a reciprocita; práce, globalizace, kapitalismus)
13. Společnost a sociokulturní procesy (sociální struktura, stratifikace, kategorizace
druhých, etnicita a nacionalismus)
14. Jedinec a společnost (status, role, normy a hodnoty, instituce a sociální kontrola,
sociální vztahy)
15. Antropologie času (časoprostorová komprese, reprezentace temporality,
etnografický prézent)
16. Antropologie prostoru (prostorový obrat, prostor a místo, non-place, multi-sited
ethnography, antropologie domova, transnacionalismus)
17. Konceptualizace příbuzenství (typy descendence, příbuzenské systémy a pojmy,
manželství a rodina)
18. Jazyk a obraz světa (lingvistický relativismus, fylogeneze a ontogeneze jazyka;
konceptualizace barev, čísel, prostoru, příbuzenských vazeb)
19. Definice, klasifikace a kategorizace náboženství (substanciální, funkcionální a
symbolické definice, třídění náboženství, posvátné a profánní)
20. Směry a přístupy v antropologii náboženství (evolucionismus, funkcionalismus,
strukturalismus, symbolická antropologie, psychologie náboženství)
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Metody a techniky antropologického výzkumu
1. Antropologická východiska vědění (pozitivismus, interpretativismus; epistemologický
problém jinakosti)
2. Kvantitativní a kvalitativní přístupy v antropologickém výzkumu
3. Kvalita v kvalitativním výzkumu (validita, důvěryhodnost, reflexivita, triangulace)
4. Terénní výzkum – etnografie (výběr tématu a vstup do terénu, reciprocita a vztahy k
participantům, terénní deník a jeho součásti)
5. Reflexivita ve výzkumu (pozicionalita výzkumníka, jeho ontologie a epistemologie)
6. Zakotvená teorie a případová studie (teoretická citlivost, teoretická saturace; volba
případu a jeho vymezení, vícečetné případové studie)
7. Biografický, narativní a fenomenologický design (životní příběh, kritické momenty,
žánr vyprávění, dvojitá hermeneutika)
8. Etika v antropologickém výzkumu (informovaný souhlas, anonymizace, reciprocita,
etická dilemata)
9. Od plánu výzkumu k výzkumné zprávě (výzkumné otázky, volba designu a technik
sběru dat, hermeneutický kruh a výzkumný proces)
10. Rozhovor, pozorování (typy rozhovorů, osnova a vedení rozhovoru, rapport, probing;
druhy pozorování, výhody a nevýhody techniky)
11. Analýza dat (otevřené kódování – tvorba kódů, kódovací poznámky, memoing, tvorba
kategorií a hledání vztahů mezi nimi; analýz dat v rámci různých přístupů)
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