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Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.











Češi v Bulharsku
Češi na Balkáně
Menšiny v Bulharsku
Menšiny na Balkáně
Etnologie Bulharska
Etnologie Balkánu
Cikáni v České republice
Cikáni na Slovensku
Teorie antropologie
Antropologie v České republice

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.


Vizuální antropologie a vizuální etnografie

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.





Etnologie, sociální antroplogie a sociologie - komparace metodologických přístupů.
Náboženství jako „způsob života“ a jako „idea“ – napětí mezi „dwellers“ a „seekers“.
Postoje české společnosti k náboženským, etnickým a sociálním menšinám.
Menšiny a problémy jejich komunikace s majoritní společností.

Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.




Nacionalismus, národní a etnická hnutí, soužití skupin v multikulturních společnostech.
Každodenní život současné vesnice, malého města anebo menší geografické oblasti.
Dějiny etnologie ve Střední Evropě od počátku 20. století.

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.










Interetnické a interkulturní vztahy na příkladu střední a jihovýchodní Evropy.
Etnografický zájem o studium populací východní a jihovýchodní Evropy vycházející
z českých zemí.
Urbánní etnologie – město jako specifický sociální prostor.
Proměny kultury každodennosti.
Postsocialismus jako kulturní typ.
Etnosociální procesy v pohraničních oblastech (historicky i aktuálně).
Česko-německé vztahy v pohledu interetnické komunikace.
Specifika regionální a lokální etnografie západních Čech.
Představitelé české či západočeské etnografie a jejich příspěvek k etablování disciplíny.

Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.










Etnické problémy dosidlování českého pohraničí po 2. světové válce
Souvislosti jazykové hranice v západních Čechách v 19. století s charakterem tzv. tradiční
kultury
Životnost výročních obyčejů v západočeském regionu a kartografická metoda
Vývoj stravovací kultury lidových vrstev v procesu industrializace
Vývoj muzejní struktury v západních Čechách a její dopad na regionální kulturu
Kulturní aktivity agrární strany při revokaci tradičních lidových obyčejů ve 20. a 30.
letech 20. století
Tradice rukodělných řemesel a západočeská specifika
Smysl a metody vlastivědného studia regionů
Vybavení poddanské usedlosti konce 18. a 1. poloviny 19. století na pozadí studia
poddanských inventářů západočeského regionu

Daniel Sosna, Ph.D.




Tělo jako odpad? Kremační transformace lidských těl
Spalování odpadu jako součást zelené ideologie
Multispecies ethnography znečištěné krajiny

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.





Hudba klezmer a její druhý život.
Funkce hudby a tance v bulharských výročních rituálech.
Tradiční hudba balkánského poloostrova aneb „mezi“ Asií a Evropou.
Hudba na ulici. Empirický výzkum pouliční hudby a hudebníků vybraných evropských
měst.







Tradiční hudba a způsoby jejího využití v dílech evropských hudebních skladatelů.
Hudební preference mládeže školního věku (město x vesnice)
Hudba a sametová revoluce
Role tradiční hudby (folkloru) v životě vybraných národnostních menšin
Folklor v rituálech výročního cyklu na počátku 21. století

PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D.





Sběr hudebního folkoru na Plzeňsku (z fondu místních institucí)
Integrace prvků hudební kultury etnik na Balkáně
Ludvík Kuba a Balkán
Anekdoty jako jeden z produktivních folklorních žánrů současnosti

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.








Etnicita, integrace, adaptace, marginalizace v komplexních společnostech (soužití
diferencovaných kultur) historie a současnost
Migrace do České republiky
Krajané, Češi v zahraničí
Uprchlíci – žadatelé o azyl a azylanti (otevřené otázky týkající se této specifické skupiny)
Romové, způsob života, kultura, migrace
Urbánní antropologie – teorie a dějiny
Město: přeměny a sociabilita ve městě

