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Call for Papers
AntropoWeb pořádá jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference s názvem: Quo Vadis 
antropologie? Tradiční interdisciplinární setkání mladých badatelů se tentokrát ponese v  duchu celkového 
zhodnocení podoby, role, vývoje a změn, které antropologie zaznamenala za uplynulých deset let, a to jak na 
poli výzkumu a výuky ve střední Evropě, tak i mimo akademické a vědecké kruhy. Příspěvky, které budou na 
konferenci prezentovány, by tak měly poskytnout odpovědi na otázky: Jak se antropologie během posledních 
deseti let proměnila? Zda a k jakému posunu došlo v rovině teoreticko-metodologické, resp. jaké jsou nové 
výzkumy a  přístupy? A  jsou vůbec nějaké? Do jaké míry se podařilo navázat či prohloubit mezioborovou 
spolupráci s jinými vědeckými disciplínami? A naopak, co se nám v antropologicky orientovaných vědách jako 
sociálním/biologickým vědcům (stále) nedaří? V jakých ohledech zůstávají cíle a možnosti antropologického 
bádání nenaplněné či nedoceněné? Jak probíhá výuka antropologie na vysokých školách, jaké jsou její hlavní 
výhody i slabiny z pohledu studentů? Jaké je postavení antropologie a antropologů ve veřejném diskurzu, jsou 
respektování nebo považování na „zbytečné“? Jaké uplatnění nalézají absolventi oboru? A v neposlední řadě, 
rádi bychom se zamýšleli i nad tím, jakým směrem by se antropologie mohla/měla v budoucnosti dále ubírat?

Vzhledem k tematickému zaměření připravované konference tak zveme zájemce z různorodých oborů, aby 
přispěli vlastními zkušenostmi, výzkumy a názory k problematice proměny a budoucího směřování antropologie 
jako vědecké ale i aplikované disciplíny. Rádi proto přivítáme kolegyně a kolegy z oborů archeologie, biologické 
antropologie, vizuální antropologie, politické antropologie, lingvistické antropologie, filozofické antropologie, 
folkloristiky, etologie člověka, etnologie, etnografie, sociologie, filosofie, historie, antropologie náboženství, 
urbánní antropologie a  mnoha dalších. Tak jako v  předešlých letech je konference primárně určena pro 
studentky a  studenty bakalářských, magisterských, či doktorských oborů. U příležitosti jubilejního ročníku 
konference však mimořádně zveme i všechny účastníky předchozích ročníků, jež mohou konferenci obohatit 
o  zhodnocení vlastního působení v  oboru, o  svůj pohled na vývoj antropologie v  posledních deseti letech 
či o zamyšlení nad přínosem mezioborových setkání, jakým je mezinárodní studentská vědecká konference 
AntropoWebu. Těmto příspěvkům bude věnován samostatný panel.

Výstupem z konference bude kolektivní monografie vydaná v rámci AntropoEdice, která vyjde elektronické 
i tištěné formě. Vydavatelem AntropoEdice je spolek AntropoWeb, z. s. a nad jejími formálními i obsahovými 
kvalitami bdí redakce, recenzenti a vědecká rada AntropoEdice. Knihy vydané v rámci této edice po formální 
stránce splňují kritéria vykazatelnosti do RIV. 

Jednacím jazykem konference bude čeština, ale uvítáme i příspěvky v angličtině, kterým může být věnován 
samostatný panel konference.

Konference se uskuteční ve dnech 22.–24. 10. 2014 v prostorách Filozofické fakulty ZČU v ulici Sedláčkova 
15, v Plzni v místnosti číslo 319.



Požadavky na účastníky konference:
•	 délka příspěvku nesmí přesáhnout 20 minut
•	 deadline pro přihlášení je 1. 9. 2014
•	 abstrakty příspěvků (250 slov) zašlete spolu s  přihláškou do 1. 9. 2014 prostřednictvím elektronického 

formuláře na níže uvedené adrese, z abstraktů musí být jasně zřejmá vazba příspěvku na téma konference
•	 o akceptování či zamítnutí přihlášky budou účastníci informováni do 15. 9. 2014
•	 příspěvek musí být doprovázen prezentací fungující v off-line režimu
•	 účastníci musí být posluchači bakalářského/magisterského/doktorského studijního programu anebo 

účastníci předchozích ročníků konference, kteří vystoupí v rámci mimořádného panelu
•	 v případě dvou či více řečníků musí být alespoň jeden studentem bakalářského/magisterského/doktorského 

studijního programu 
•	 za účast na konferenci není požadován žádný poplatek

Publikace příspěvků:
•	 pokud budete informováni, že Váš příspěvek byl akceptován a  budete mít zájem o  jeho publikování 

v kolektivní monografii vydané pod redakcí AntropoWebu, je nezbytné jeho plný text zaslat nejpozději do 
30. 10. 2014 na adresu: r.svetlik@antropoweb.cz 

•	 účast na konferenci není vázána na zaslání textu k publikaci, tudíž při splnění výše uvedených požadavků 
je možné vystoupit i bez zaslání písemné verze referátu

Přihlášení probíhá prostřednictvím formuláře na http://antropowebzin.wufoo.com/forms/pihlaka-
application-form/

Případné dotazy zasílejte na redakce@antropoweb.cz
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