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Akademický rok 2019/2020

Název Antropologická praxe 2 - KA

Způsob zakončení Zápočet

Název dlouhý Antropologická praxe 2
Akreditováno/Kredity Ano, 3 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Seminář 2 [HOD/TYD]
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Čeština
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/-

0/-

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru NE
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice S|N
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Cílem předmětu je zvýšit kompetence studentů pro pohyb v terénu a reflexi jejich vlastního působení. To se týká v prvé řadě
výzkumných dovedností, zvláště pak zúčastněného pozorování a analýzu získaných dat. V případě institucionální praxe budou
rozvíjeny komunikativní kompetence a kompetence řešit problémy a navrhovat řešení v souladu s potřebami jedinců či komunit s
odlišným sociokulturním zázemím.
Požadavky na studenta
Zajištění praxe v terénu a nalezení vhodné organizace dle dohody s vyučujícím.
Obsah
V předmětu bude navazováno na předchozí předmět Antropologická praxe I., student má na výběr výběr nového tématu a lokality,
nebo může pokračovat ve zvoleném tématu.
Terénní praxe bude založena na výzkumném záměru studenta a bude spočívat v nácviku technik zúčastněného pozorování a
nestrukturovaného/polostrukturovaného interview. Důležitým nástrojem pro analýzu získaných dat bude terénní deník, jehož
analýza bude součástí výstupů účasti studenta v předmětu.
V rámci institucionálně ukotvené praxe se budou studenti podílet na poskytování podpory osobám ohroženým sociálním
vyloučením (migranti, etnické menšiny) - klientům neziskových organizací, a to např. formou doučování či osobní asistence. Ze
strany univerzity bude garantováno metodické vedení formou kazuistických seminářů, kde budou studenti prezentovat klientské
případy a společně navrhovat možné postupy řešení. Spolupráce studentů s partnerskými organizacemi může vyústit v zapojení do
různých grantů a projektů, řešících aktuální problémy. Studenti budou vedení k tomu, aby svoji praxi propojili s přípravou své
diplomové práce.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získané způsobilosti
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Studenti získají schopnost využít antropologických poznatků při realizaci vlastního výzkumu.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Vede seminář:

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D., PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D., PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.

Literatura
• Základní:
• Základní:
• Základní:
• Základní:
• Základní:

Schuringa, L. Komunitní práce a inkluze Romů.Spolu International Foundation, Ostrava, 2007..
ČERMÁK, T., MIOVSKÝ, M. Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí.
Brno, 2000..
HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu, Praha: Karolinum, 1997..
Schneider, M., Koudelka, F.:. Úvod do základů sociologických výzkumů. 1. vyd. Olomouc 1993..
Strauss, A., Corbinová, J.:. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice 1999..

Časová náročnost
Všechny formy studia
Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Příprava na zápočet
Semestrální práce

15
60
Celkem:

75

Vyučovací metody
Nácvik pohybových a pracovních dovedností
Hodnotící metody
Seminární práce
Předmět je zařazen do studijních programů:
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