Sylabus
Dějiny antropologie pro humanisty 3 (DSH3)
Prezenční studium
Daniel Sosna, vyučující
Doba a místo (přednáška): 7:30 – 9:10, čtvrtek, RJ-320
Kontakt:
Kancelář – Sedláčkova 15, místnost SP-217
E-mail – dsosna@ksa.zcu.cz

Konzultační hodiny:
Pondělí 11:00-12:00

Cíle:
Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem antropologického myšlení ve druhé polovině 19. století a na
počátku 20. století. Zaměříme se na nejvýznamnější badatele, badatelky a jejich klíčové studie. Pozornost
bude věnována vzájemnému vlivu jednotlivých badatelů a badatelek stejně jako významu prací tohoto období
pro současnou antropologii.
Výstupy a kompetence:
Výstupem bude schopnost studentů pochopit kořeny myšlení, které výrazným způsobem ovlivnilo současné
společenské vědy včetně antropologie.
Předpoklady:
Schopnost kriticky číst odborný text a využívat elektronické informační zdroje.
Metody:
•Vyučování
o Výuka bude probíhat klasickou přednáškovou formou s použitím dataprojektoru.
•Hodnocení
o Test: 1- 4 (1 – 100-87%, 2 – 86,9-74%, 3 – 73,9-60%, 4 - <60%).
Požadavky na studenty:
Studenti jsou povinni:
a) Přečíst povinnou literaturu
b) Složit závěrečný test
Povinná literatura:
Mauss, Marcel
1999
Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: Sociologické
nakladatelství (Slon).
Pasáže z následujících knih, které se týkají vybraného období:
Budil, Ivo
2003 Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton.
Budil, Ivo
2007 Za obzor Západu: proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase.
Praha: Triton.
Doplňková literatura:
Eriksen, Thomas H., and Finn S. Nielsen
2001 A History of Anthropology. London: Pluto Press.
Harris, Marvin
2001The rise of anthropological theory: a history of theories of culture. Walnut Creek: AltaMira Press.
Růžička, Michal, and Daniel Sosna
2007 Odkaz Roberta Hertze. In Veselé tropy. L. Lenk and M. Svoboda, eds. Pp. 144-156. Praha:
Dokořán. Dostupné i na: http://home.zcu.cz/~dsosna/english/texts.htm
Osnova přednášek
1. Týden – (Organizační informace)
2. Týden – (Darwin, jeho předchůdci a současníci)
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3. Týden – (Sociální darwinismus)
4. Týden – (Klasický evolucionismus Tylora a Lubbocka)
5. Týden – (Morgan a Frazer)
6. Týden – (Německá fyzická antropologie)
7. Týden – (Antroposociologie)
8. Týden – (Durkheim a antropologie)
9. Týden – (Francouzská sociální antropologie)
10. Týden – (Marx a antropologie)
11. Týden – (Freud a antropologie)
12. Týden – (Neodifuzionismus)
13. Týden – (Boas)
Vedoucí kurzu si vyhrazuje právo na změnu.
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