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Hlavní partner 
konference

Jsme tým NMS Market Research, naše práce je pro nás i koníčkem, snažíme 
se být v oboru vždy o krok napřed, přicházet s inovacemi a budovat vlastní 
know-how. Všichni táhneme za jeden provaz a panuje mezi námi otevřená  
a přátelská atmosféra. I díky tomu jsme v současné době nejrychleji rostoucí 
domácí agentura pro výzkum trhu v České republice. Vznikli jsme v roce 1999 
jako studentská firma, no a teď už je nás kolem 50, máme vlastní pobočku  
v Bratislavě a spolupracujeme s kolegy napříč střední Evropou. Pro lidi, kteří 
to mají stejně a chtějí se s námi společně rozvíjet, máme u nás dveře vždy 
otevřené.

NMS Market Research je především partnerem studentů a studentské sekce 
programu konference; důležitou roli hraje i v rámci konferenčního „večírku, 
jak by ho uspořádali studenti“ nejen pro studenty.
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Sociologická setkávání

Společnost je místem setkávání. I tak by 
mohla znít odpověď na tu triviální a přitom 
záludnou otázku, co je to společnost. I když 
na společnost můžeme nahlížet z různých 
perspektiv, asi nikdo nepopře, že její neod-
dělitelnou součástí jsou interakce, komu-
nikace a setkávání.
Obdobně je tomu i v případě společnosti 
sociologické, tedy národní odborné pospoli-
tosti, která sdružuje zájemce o sociologii. 
Česká sociologická společnost může být 
tedy viděna jako místo setkávání a jako 
nástroj setkávání. Tato setkávání mají růz-
nou formu a odehrávají se na různých mís-
tech a v různých časech. Nejvýznačnějším  
z těchto setkávání je však zcela jistě výroční 
konference. Tedy událost, které se právě 
účastníte. Rád bych vám všem poděkoval za 
aktivní přístup v tomto setkání, za ochotu 
sejít se a společně si vyměňovat poznatky 
a zkušenosti, které získáváme při pěstování 
našeho zajímavého a inspirativního vědního 
oboru. 
 
Dušan Lužný
předseda České sociologické společnosti

Sociologie je místem setkávání. Potkávají se  
v ní různé badatelské přístupy a paradigma-
ta, základní výzkum s aplikovaným, socio- 
logie s dalšími sociálními, humanitními  
i přírodními vědami. Sociologické metody  
a poznatky se rozvíjí a uplatňují i v komer- 
čním výzkumu, ve sféře byznysu, ve státní 
správě, v neziskovém sektoru a v dalších 
oblastech. Výzkumníci a badatelé z ústavů  
a firem vyučují studenty sociologie na uni-
verzitách, studenti pak nacházejí uplatnění  
v ústavech a firmách, které i pro vědce reali- 
zují výzkumná šetření. A konečně, při práci 
na výzkumných projektech se pravidelně set-
kávají všichni tito lidé: osoby, které v různých 
fázích své kariéry mohly být studenty, 
vědci, vyučujícími, analytiky nebo manažery 
výzkumu, a které mohly projít několikerým 
oborovým zaměřením a institucionálním 
zázemím.
Konferenci, jejíž program právě držíte v ruce, 
se podařilo téměř všechny uvedené prvky 
spojit a účastníte se proto velmi široce 
pojatého sociologického setkání. Setkání, 
z něhož by mělo vyjít najevo, že sociologie 
není ani jednou z oblastí zmíněných výše. Že 
sociologie je toto vše dohromady. Že dokáže 
rozvíjet otázky a úkoly veliké, zásadní a vý- 
znamné, stejně jako umí řešit záležitosti 
malé, běžné, každodenní. Že si někdy mají co 
říci student, analytik a vědec, obzvláště, je-li 
to jedna osoba… A že právě v tom spočívá 
obrovská síla sociologie, neboť celek je více, 
než suma částí.
Děkujeme, že k barevnosti tohoto setkání 
svou účastí přispíváte, Vám všem, pro které 
je sociologie koníčkem, zaměstnáním, povo-
láním nebo životním posláním. 
 
Jiří Vinopal
vedoucí Katedry sociologie FF UK



4

 

A3 C3 A7 D7

A4 C4 A8 D8

A9 D9

A1 C1 A5 C5

A10 D10

A2 C1 A6 C6

19:00

Trendy 
a novinky 
v socio- 
logické 

metodologii 
I.

Analýza 
sociálních sítí 

v českém 
prostředí

Prezentace 
posterů

Pauza 
& Občerstvení

Prezentace 
studentských spolků

Pauza 
& Občerstvení

Prezentace 
posterů

Pauza 
& Občerstvení

B9

B4 B8

B7

Sociologie 
politiky 

a vládnutí

Společná meto- 
dologická 

východiska 
soc. výzkumu 
a komerčních 

šetření

11:00

13:00

Pauza & Občerstvení

Sociologie 
práce 

a zdraví

14:50

Pauza & Občerstvení

Valné shromáždění ČSS 
(aula)

Pauza na oběd

prof. Ilja Šrubař: 
Sociologie jako sociologie vědění

(aula)

Zahájení

B1 B5

Pauza na oběd Pauza na oběd

11:00

Studentská 
sekce

Co zajímá 
českou 

sociologii 
nábo- 
ženství?

Sociologie 
města

11:00

Vývoj 
sociálních, 

vzděl. 
a ekon. 

nerovností 
v ČR

Diskursy 
ve veřejném 

prostoru

Sociologie 
domova

13:30

Středa 1. 2. Čtvrtek 2. 2. Pátek 3. 2.

Kompe- 
tence 

na trhu 
práce

Migrace 
v moderní 

společnosti

Socio- 
logicky 

zaměřená 
analýza 

veřejných 
diskurzů

Sociologie 
o životním 
prostředí

9:009:00
B3

Maskulinity 
v českém 
kontextu

Obavy 
ze zločinu

16:40

15:20
B10

Social 
Movements, 
Protest and 

Political 
Institutions 

in CEE

Trendy 
a novinky 
v socio- 
logické 

metodologii
II.

Současné výzvy pro českou sociologii 
a její výuku 

(debata zástupců kateder a studentů)

20:30

Konferenční večírek, jak by ho 
pořádali studenti… nejen 

pro studenty

14:50

13:30

18:45 - 1:00
Společenský večer

Co je špatně 
v socio- 
logické 
teorii?

II.

Od kolébky 
až za hrob?

Herme- 
neutika 
v socio-

logickém 
poznání

Studentská 
sekce

16:40

Pauza & Občerstvení

B6

18:10
Ze školy do reálného světa (debata)

Co je špatně 
v socio- 
logické 
teorii?

 I.

prof. Jiří Přibáň: 
Právo – nejstarší sociální věda?

(aula)

Studentská 
sekce

 Sociální 
nerovnosti 
v prosto-

rové 
perspektivě

Bezdětná 
společnost? 

B2

 Vládnutí 
a političtí 

aktéři 
v obcích 
a krajích

Seznamte se 
s generací Y

Nové 
pohledy 

na Generaci 
55+

Odborný program



5

Plenární přednášky

Sociologie jako sociologie vědění ....................... středa 1. 2. v 13:00, aula 
Prof. Ilja Šrubař

Právo – nejstarší sociální věda? ......................... čtvrtek 2. 2. v 13:30, aula 
Prof. Jiří Přibáň

Výpověď sociologie vědění, dle které so-
ciální kolektivy produkují sebepopisy, jimiž 
se samy programují, představuje – slovy 
Roberta Mertona – kopernikánský převrat 
v pojímání společnosti, jejíž autogenetický 
charakter se tak stává zřejmým. Analýza 
sémantiky narativů, jimiž se společnosti 
vnímají, tak ztratila charakter pouhé kritiky 
ideologií a stala se nutnou komponen-
tou rozboru vznikání a proměn struktury 
společností, kde pluralita sebepopisů  
a jejich střety v rámci mocenských diskurzů 
hrají centrální roli. Inovativní potenciál 
tohoto převratu lze sledovat na mnoha 
rovinách. Tím, že takto obrátila pozornost 
k roli diskurzu, medií a sebedefinice kolek-
tivů v konstrukci společenské skutečnosti, 
či skutečnosti vůbec, otevřela sociologie 
vědění nejen nová pole zkoumání a reflexe  
v řadě humanitárních oborů, jak lze pozoro- 
vat na jejich „postmoderních“ proměnách, 
ale i cesty spolupráce s nimi. Pohlédneme-li 
optikou sociologie vědění na sociologii 
samotnou, pak vidíme, že i tato přispěla do 
archivu sebepopisů moderny liberálními  

i kolektivistickými narativy, které k pro-
gramování společnosti podstatně přispí-
vají. Retrospektivně se zde objevuje i jistá 
cyklická dynamika, v níž se intensita vlivu 
liberálních a kolektivistických narativů 
střídá. Zde dochází ke střetu proměnlivosti 
režimů s linearitou biografií aktérů, který 
nutí ke změně v pojímání společenské  
a individuální normality.

Sociologie práva jako vědecká disciplína se 
ustavila na počátku 20. století, ale právo  
a zákony jako metafora sociálního řádu tvoří 
neodmyslitelnou součást mytologického  
i filosofického myšlení. Pojmy jako „přirozené 
právo“ nebo „duch zákonů“ patří k počátkům 
moderních sociálních věd zrovna tak, jako 
klasické sociologické představy o moderni- 
zaci jako pohybu „od statusu ke smlouvě“ 
nebo o protikladu „represivního a restitu-
tivního práva“ coby „indexu sociální solida- 
rity“. Předmětem této přednášky proto bude 
genealogie sociologie práva a její vztah  
k současné sociologické teorii, a to 

především k teorii autopoietických systémů 
a Luhmannovu pojetí tzv. sociologického 
osvícenství.
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Program organizovaný studenty

Ze školy do reálného světa ............................ čtvrtek 2. 2. 18:10, místnost C

Studentský život, spolkový… ............ čtvrtek 2. 2. 10:30 - 11:00, místnost C

Imaginace a inovace bez grantů ...... čtvrtek 2. 2. 11:00 - 18:00, místnost C

Konferenční večírek, jak by ho pořádali studenti 
.......................................................... čtvrtek 2. 2. 20:30 - 24.00, AKC Celetná 20

Zveme všechny studenty, kteří si chtějí udělat lepší představu o divokém světě stáží, brigád a za- 
městnání, na neformální setkání se zkušenými přeživšími. Pokud jste někdy přemýšleli, kde nejlépe 
hledat zajímavou práci v oboru, jaké taktiky se osvědčily ostatním nebo jak užitečné jsou doopravdy 
neplacené stáže, přijďte se podívat! Rádi uslyšíme i vaše vlastní otázky, zážitky a zkušenosti.

Prezentace spolků studentů sociologie z kateder z celé ČR. Přijďte se podívat, jak se studenti sociolo-
gie na katedrách sdružují a co v rámci důkladného studia i mimo něj podnikají.

Není žádným tajemstvím, že mezi studenty je spousta šikovných a nápaditých lidí. A kde jinde se  
s nimi setkat než na největší české sociologické konferenci? Ať už ještě studujete nebo máte studia 
dávno za sebou, mezi studentskými příspěvky určitě narazíte na něco, co vás zaujme. Dá se aplikovat 
analýza sociálních sítí na Starý zákon? Co praktikanti magie v moderní společnosti? A jak se sociální 
antropologie dívá na tetování v Česku? To je jen malá ochutnávka toho, co si nesmíte nechat ujít.

Nejen dumáním nad knihami je člověk živ a studentská léta je potřeba si užít. No a jak lépe to 
udělat než na večírku, kde můžete potkat sociology z celé republiky! A proto studenti v rámci stu-
dentské sekce pořádají ve čtvrtek 2. 2. studentský večírek, na který jsou však zváni i věční studenti 
společnosti, tedy sociologové všeho věku i zaměření.
Na večírku ale nepůjde jen o nevázanou zábavu. Zodpoví se na něm i jedna veledůležitá otázka. 
Která generace sociologů má blíže k českému národnímu nápoji - pivu? Utkají se proto proti sobě 
dva týmy: Mazáci na straně jedné a Junioři, složení z těch nejudatnějších studentů, na straně druhé. 
Ve třech pivních soutěžích poměří své schopnosti, aby vyšlo najevo, která generace bude triumfo-
vat. Mazáci nebo Junioři? Zkušenosti nebo odhodlání?
Studentský večírek včetně pivního klání se odehraje ve čtvrtek 2.2 od 20:30 v Klubu Celetná. Pokud 
nechcete, aby vám něco uniklo, sledujte událost na Facebooku.

Studentskou sekci podporuje hlavní partner konference, společnost 
NMS Market Research.
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Prezentace posterů

čtvrtek 2. 2. 16:10–16:40 pátek 3. 2. 10:30 - 11:00

Na chodbě 3. patra budou v uvedených časech probíhat prezentace posterů a diskuse.  
Diskuse moderuje Mgr. Petr Lupač, Ph.D.

Význam pohřebních rituálů očima generace Y 
   – Petra Šobáňová 

Autoetnografia bezdomovca. Reflexia bu-
dovania „čohosi ako domov“ z perspektívy 
dočasného obyvateľa letiska Londýn  
Heathrow.     
   – Veronika Zuskáčová 

Trieda ako kategória bez mena: Absolventi 
a absolventky vysokých škôl z robotníckych 
rodín hovoria o triede  
   – Katarína Slezáková 
 
Socializace porodních asistentek v systému 
českého vzdělávání 
   – Jana Pokorná

Migrantky jako zranitelné pacientky 
   – Alena Glajchová 

Typológia postojov žien k feminizmu a kon-
cepcia súkromného feminizmu v českom 
kontexte     
   – Kristína Papcunová 

Podpora ochrany divoké přírody a ochrany 
klimatu v České republice: Jaké sociokulturní 
proměnné se k nim vztahují?    
   – Tomáš Chabada, Jan Krajhanzl, Jan Urban 
 
Postoje české veřejnosti k rozšiřování 
divočiny 
   – Jan Skalík, Karel Čada, Jan Krajhanzl

Valné shromáždění
České sociologické společnosti
...................................................................................... středa 1. 2. v 11:00, aula

PROGRAM
1.   Uvítání, schválení programu 
2.   Volba předsedy Valného shromáždění, návrhové komise,  
      skrutátorů 
3.   Zpráva o činnosti od posledního valného shromáždění
4.   Zpráva o hospodaření od posledního valného shromáždění  
5.   Zpráva kontrolní komise od posledního valného shromáždění 
6.   Diskuse a schválení přijatých usnesení 
7.    Vystoupení pozvaného hosta prof. Miloše Havelky a následná  
      diskuse o situaci a směřování české sociologie 
8.   Různé
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společenský večer 
Konference ČSS 2017

Společnost SC&C při příležitosti  
25. výročí od svého založení podpořila 

středa 1. 2. 2017
18:45
Galerie kavárny Louvre  
(Národní 1987/22)

19:00 - Současné výzvy pro  
českou sociologii a její výuku
(debata zástupců kateder a studentů) 
Moderuje: Jiří Ryba (SLON) 
 
V průběhu večera:  
Kdo jsou setkávající se na  
Sociologickém setkávání?

SC&C je výzkumnou agenturou s dlouhodobými výzkumnými zkušenostmi a silným statistickým 
zázemím. Byla založena v roce 1992 a za 25 let zrealizovala stovky výzkumných projektů ať už  
v oblasti sociologie, veřejného mínění nebo výzkumů trhu. 

SC&C provádí pravidelně sběr dat pro sociologické projekty, a to organizované jak pro mezinárod-
ní komparační cíle, tak v rámci závěrů pro českou populaci nebo cílové skupiny.  Sbíráme jak data 
kvantitativního (dotazníkového nebo observačního) charakteru, tak údaje kvalitativní (záznamy ze 
soustředěných skupinových diskusí, hloubkových rozhovorů apod.). Kromě sociologických dat sbírá 
SC&C pravidelně data pro výzkum trhu, medií a veřejného mínění.  Naše výzkumy mají jak rutinní 
charakter běžných dotazníkových šetření obyvatelstva resp. některých cílových skupin (např. školní 
mládež) pravděpodobnostním nebo kvótním výběrem, tak provádíme i složitá šetření podle kompliko-
vaných a podle úlohy stanovených designů, případně kombinace kvalitativních a kvantitativních metod.
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Středa 1. 2. 
Registrace od 9:00 

Valné shromáždění ČSS 11:00 (aula) 
 

Zahájení 13:00 (aula) 
 

Prof. Ilja Šrubař: Sociologie jako sociologie vědění 13:00 - 14:20 (aula) 
 

Pauza & Občerstvení 
14:50 - 16:10 

Co je špatně v sociologické teorii I. 

A1 

Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 
Federativní funkcionalismus I. A. Bláhy: inovace klasického díla a její prověření 

pomocí multiagentního modelování František Kalvas, Dušan Janák 
Kritika věrnosti jednomu z pólů sociologického protikladu František Znebejánek 

Silný program slabé socializace ve studiu kolektivní paměti Jan Kalenda, Tomáš Karger 
Nezbytná zjednodušení? K didaktizaci sociologické teorie Jakub Mlynář 

Nové pohledy na Generaci 55+ 

B1 

Ing. Jan Tuček 
Dimenzionalita přináležení k místu v rurálním kontextu Lucie Vidovićová 

Mýty a fakta o generaci 55+ Jan Tuček 
S kůží na trh: sociální aspekty stárnutí kůže a problém anti-ageing reklamy Michaela Honelová, 

Lucie Vidovićová 
Silver Heroes očima marketingu Anežka Příběnská, Lucie Žeková 

Bezdětná společnost? Proměny reprodukčního chování a možnosti rodinné politiky 

C1 

RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D., PhDr. Anna Šťastná, Ph.D.  
Ideal family size measured by an adapted Coombs scale Ladislav Rabušic,  

Beatrice Chromková 
Podpora raného rodičovství formou rodičovského příspěvku – analýza dat příjemců 

příspěvku a souvislosti s porodností, trhem práce a službami péče o děti Sylva Höhne 
Proměny rodičovské dovolené a časování narození druhých dětí:  

Česko-slovenské srovnání 
Anna Šťastná,  
Jiřina Kocourková,  
Branislav Šprocha 

Jeden příklad hledání nástrojů rodinné politiky na podporu rodičovství  
– otcovská dovolená 

Věra Kuchařová,  
Kristýna Janurová 

Pauza & Občerstvení 
16:40 - 18:00 

Co je špatně v sociologické teorii II. 

A2 

Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 
Síly, formy a zlomy v sociologické teorii Csaba Szaló 

Polská sociologie 60. let ve východní Evropě a ve světě Jarosław Kilias 
Různé vlasti československých sociologů meziválečného období spolupracujících 

s Rockefellerovou nadací Marek Skovajsa 
Vznik kapitalismu a trh Martin Brabec 

Seznamte se s generací Y 

B2 

PhDr. Eva Veisová, Ph.D., Jakub Malý 
Generace Y  - jak na ně a jak s nimi  Jakub Malý, Eva Veisová 

Sonda do uvažování české mladé generace Lukáš Vynikal 
Životní styl mladých Čechů a jejich specifika v přístupu k sociálně politickému dění 

a k občanské angažovanosti  Eva Králová 
Generace Millenials Kamil Kunc 

Od kolébky až za hrob? 

C2 

doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.  
Meze (ne)živého: vymístěná smrt v kulturní produkci Tereza Bartoňová 

Biotechnologické umění, hranice živého a sociologická perspektiva Eva Šlesingerová 
Paliativní péče a umírání v ČR: Na čem na konci života záleží? Lenka Slepičková 

Konec na samém začátku: perinatální ztráta a její sociologická reflexe  
v českém kontextu Iva Šmídová 

Společenský večer v Galerii kavárny Louvre 18:45 
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Čtvrtek 2. 2. 
9:00 - 10:30 

Kompetence na trhu práce 

A3  

doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 
Role kompetencí v úspěchu na trhu práce:  

srovnání 14 zemí participujících na projektu PIAAC 
Petra Anýžová, Petr Matějů, 
Michael Smith 

Krása jako kapitál. Role atraktivity v úspěchu na trhu práce. Petr Matějů, Petra Anýžová 
Atraktivita a profesní úspěch. Krása jako výsledek investičních strategií. Simona Weidnerová,  

Petr Matějů 
Stává se vzdělání poziční výhodou? Proměna ekonomické návratnosti vzdělání 

v době vzdělanostní expanze v České republice Tomáš Katrňák, Tomáš Doseděl 
Faktory ovlivňující vysoká vzdělanostní očekávání otců a matek od dětí Lucie Hrubá 

Maskulinity v českém kontextu 

B3  

Mgr. Nina Fárová 
Maskulinity a moc Tomáš Pavlas 

Moc a bezmoc českých mužů Iva Šmídová 
„Je třeba si je hýčkat“ – Muži ve feminizovaných odvětvích Nina Fárová 

Věda jako mužský projekt? Reflexe rozhovorů s chemiky a chemičkami Blanka Nyklová 
Pracovní dráhy mladých českých vědkyň  Marta Vohlídalová 

Migrace v moderní společnosti 

C3  

Dr. Nicole Horáková, M.A. 
Reprezentace tématu migrace ve vybraných pořadech  

Českého rozhlasu v roce 2015 
Renáta Sedláková, Marek 
Lapčík, Zdenka Burešová 

Musí mít Čech český původ? Vnímání migrace a její efekt na národní identitu Klára Plecitá 
Ukrajinci v Česku: časy se mění? Markéta Seidlová,  

Dušan Drbohlav 
Pohled na mezinárodní migraci a na individuální vztahy  

s migranty není vždy shodný  
Dita Čermáková,  
Yana Leontiyeva 

Postoje většinové společnosti k „cizincům“ v kontextu lokálních mezi-etnických 
vztahů: konviviální interakce, diskurzivní praktiky a strukturální podmíněnosti Klára Fiedlerová, Luděk Sýkora 

Prezentace studentských spolků 10:30 - 11:00 (C) 
Pauza & Občerstvení 

11:00 - 12:20 
Vývoj sociálních, vzdělanostních a ekonomických nerovností v ČR 

A4  

prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D. 
Chudoba v ČR: kritika ukazatelů a evropský kontext Martina Mysíková, Jiří Večerník 
Longitudinální analýza chudoby v české společnosti  

prostřednictvím dat šetření EU-SILC Daniel Prokop, Ondřej Špaček 
Povaha kulturního kapitálu u maturantů a jeho význam  

při přechodu na vysokou školu Ondřej Špaček 
Proč ženy vydělávají méně, i když jsou vzdělanější? Tomáš Doseděl 

Sociologie politiky a vládnutí 

B4  

doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. 
Prostorové vzorce volebního chování v Česku od zavedení volebního práva  

po současnost - hledání řádu Tomáš Kostelecký 
Analýza diskurzivních strategií českých anti-systémových politických stran a hnutí  Tomáš Dvořák 

Struktury příležitostí pro krajské politiky z povolání Dan Ryšavý 
“Nejsme malí komunisti” („We Are Not Small Communists”):  

How Czech Pioneers Survive Post-Communist Transformation Inna Bell 
Studentská sekce 

C4 

Technika mentálních map Vít Macháček, Michaela Malá 
Analýza projevu poslanců v poslanecké sněmovně Michal Zeman 

Slovenské opatrovateľky seniorov v Rakúsku: etika starostlivosti Katarína Teplická 
Sociální sítě ve starém zákoně a jinde Renáta Topinková 

Pauza na oběd 12:20 - 13:30 
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Čtvrtek 2. 2. 
Prof. Jiří Přibáň: Právo – nejstarší sociální věda? 13:30 - 14:30 (aula) 

 

14:50 - 16:10 
Sociální nerovnosti v prostorové perspektivě 

A5  

Mgr. Josef Bernard, Ph.D., Mgr. Petr Vašát, Ph.D. 
Aplikace konceptu lokalit a relačního prostoru  

na diferenciaci venkovského prostoru Vladan Hruška 
Fungují periferie jako mechanismy sociální exkluze? Martin Šimon, Josef Bernard 

Levný život mimo město? Faktory ovlivňující vznik nových sociálně vyloučených 
lokalit na venkově v Česku Jakob Hurrle, Lucie Trlifajová 

Hledání analytických hranic tzv. sociálně vyloučených lokalit Laco Toušek, Petr Kupka, 
Lubomír Lupták 

Sociálně vyloučené lokality a jejich diskursivně-institucionální historie Karel Čada 
 Social Movements, Protest and Political Institutions in Eastern and Central Europe 

B5  

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. 
Mobilizing on the migration crisis in the Czech Republic and Slovakia Jiří Navrátil, Alena Kluknavská  

Activism in Czechia: process tracing of one sector‘s development Jaromír Mazák 
The Success of Sustainable Mobilization: The embeddedness of movements  

among voluntary organizations and their success in mobilization 
Márton Gerő, Pál Susánszky, 
Gergely Tóth 

“We are No Nazis, We are Czech Mums”:  
Visuals of Contemporary Czech Xenophobia Ondřej Daniel 

Studentská sekce 

C5 

Sociologická analýza diskurzivních reprezentací štěstí Kristián Šřám 
Pes členem domácnosti z pohledu sociologie Michaela Kadavá 

Brnem s lidmi bez domova Kristína Minaříková 
Vězňovo trilema Filip Rybín 

Fenomén psích hotelů Vendula Křivá 
Prezentace posterů 16:10 - 16:40 (3. patro) 
Pauza & Občerstvení 

16:40 - 18:00 
Hermeneutika v sociologickém poznání 

A6  

Jakub Mlynář, Ph.D. 
Emergentní intersubjektivita: role vyprávění a rozhovoru Martin Ďurďovič 

Aktuálnost pojetí Soziale welt mezi nebenmenschen a mitmenschen  
v díle Alfreda Schütze Daniel Štěpánek 

Kulturní sociologie literatury: jak udělat literaturu „silnější“ v sociologické analýze Jan Váňa 
Sociologická vražda umění Miroslav Paulíček 

Vládnutí a političtí aktéři v obcích a krajích 

B6  

PhDr. Daniel Čermák, Ph.D. 
Politická reprezentace žen na pozicích starostů v Česku a na Slovensku  

(2006 – 2014): srovnávací analýza faktorů (ne)úspěšnosti 
Pavel Maškarinec,  
Daniel Klimovský  

 Lokální politický leadership v sociogeografickém kontextu Daniel Čermák,  
Renáta Mikešová 

Mechanismy schvalování investičních záměrů obcí v ČR Jan Čopík, Radek Kopřiva, 
Jaroslav Čmejrek 

Ženy a krajská zastupitelstva v ČR a SR: 
 kvalitativní komparativní analýza úspěšnosti kandidátek Petr Bláha, Pavel Maškarinec 

Studentská sekce 

C6 

Kulturní trauma invaze z roku 1968 ve vysílání České televize v letech 1990-2015 Lenka Chudomelová 
Percepce prostoru vlakového nádraží v Hradci Králové a jeho okolí Erika Janatová 

Tetování v ČR pohledem sociální antropologie Martina Pluskalová 
Pracovní stres českých zaměstnanců Martina Veverková 

Tanec čarodějnic: Analýza vybraných aspektů současného praktikování magie Jan Tesárek 
Ze školy do reálného světa (debata) 18:10 C 
Konferenční večírek, jak by ho pořádali studenti... nejen pro studenty 20:30 (AKC Celetná 20) 
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Pátek 3. 2. 
9:00 - 10:30 

Sociologicky zaměřená analýza veřejných diskurzů 

A7  

doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 
Narativní zprostředkování institucionální změny 

 a opačné institucionální zprostředkování  Jiří Kabele 
Narativy, imaginární horizonty a kulturní kódy: hledání struktury veřejných debat Karel Čada 

Mediální narativizace kauz a institucionalizace kritiky Simon Smith 
Kombinace Boltanskiho testů a kvantitativní analýzy diskurzu  

při studiu veřejných kontroverzí Martin Hájek 
Referendum ako “kontemplácia nad krásou” alebo Ako ospravedlňovať  

anti-liberálne politiky pred liberálnou verejnosťou Ivana Rapošová, Adam Gajdoš 
Společná metodologická východiska sociologického výzkumu a komerčních výzkumných šetření 

B7  

Hana Huntová (SIMAR), Ing. Petra Průšová (Kantar) 
Jak postupovat, když jsou naše data nereprezentativní?  

Několik zkušeností a příkladů Hynek Jeřábek 
Meze a limity terénních šetření a jejich řešení v praxi marketingového výzkumu  Jan Tuček 

Kombinace výzkumných metod a zdrojů dat z pohledu výzkumných agentur 
 – východiska a možnosti. Hana Friedlaenderová 

Metodika sběru a její vliv na přesnost volebních výzkumů Daniel Prokop 
Průvodce výzkumným rozpočtem aneb kde se opravdu (ne)dá ušetřit Jana Hamanová,  

Petra Holečková 
Sociologie o životním prostředí 

D7  

Eva Kyselá 
Lžou méně lidé, kteří chrání přírodu? Kvaziexperimentální studie morálního chování Jan Urban,  

Markéta Braun Kohlová 
Identita zelených spotřebitelů: proč tvrďáci nekupují klasické žárovky  

a křehké ženy dobíjecí baterie? 
Markéta Braun Kohlová,  
Jan Urban 

Plýtvání potravinami jako sociální problém Jarmila Pilecká 
Jaká opatření proti suchu a povodním Češi upřednostňují? Iva Zvěřinová 

Postoje veřejnosti k politice klimatu a jejich měření Eva Kyselá 
Prezentace posterů 10:30 - 11:00 (3. patro) 
Pauza & Občerstvení 

11:00 - 12:20 
Diskursy ve veřejném prostoru 

A8  

Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 
Narativní a kritická diskurzivní analýza v akci: metodologické inovace ve zkoumání 

ekonomických diskurzů  Tomáš Samec 
Proměny užívání toposu politické korektnosti v českém mediálním diskurzu Eva Lehečková, Michal Hořejší 

Téma povinného očkování jako prostor pro artikulaci společenských obav  
a ustavování představ občanství 

Jaroslava Hasmanová 
Marhánková 

Konkurenční obrazy každodennosti v kolektivní paměti na období normalizace  
a porevoluční transformace u současných středoškoláků Jakub Machek, Ina Píšová 

Analýza sociálních sítí v českém prostředí 

B8  

Mgr. Tomáš Diviák 
Struktura diskuze na zpravodajském serveru Matouš Pilnáček 

Mediální diskurz klimatických změn v ČR: analýza sémantických sítí Petr Ocelík, Lukáš Lehotský 
Pavučiny zločinu: Analýza sociálních sítí a organizovaný zločin Tomáš Diviák 
Vzestup a pád analýzy sociálních sítí (…v sociální antropologii)  Laco Toušek 

Sociologie města 

D8  

Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D., Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D., Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. 
Internet a radnice: míjení či propojení? Jan Sládek 

Zbrojovka: čierna diera v centre Brna alebo unikátna mozaika významov?  
Urbánna etnografia vzťahu k bývalej továrni na zbrane Ivana Rapošová 

Sociologie českého sídliště: nuda, nuda, šeď, šeď Jana Kočková 
Proměny příměstského venkova a venkovské každodennosti Helena Kubátová 

Pauza na oběd 12:20 - 13:30 
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Pátek 3. 2. 

13:30 - 14:50 
Sociologie domova 

A9  

Petr Gibas, MSc., Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. 
V bytě a v domě: Metodologická reflexe vedení výzkumu v domácím prostředí  Barbora  Vacková 

Institut trvalého bydliště: domov jako rozhodnutí někde zůstat Robert Osman, Ondřej Šerý 
Stáří bez domova (Domov ztracený, hledaný, nenalézaný) Dana Sýkorová 

Snění o domově: materiální realita českých bezdomoveckých kempů Karolína Pauknerová 
Trendy a novinky v sociologické metodologii I. 

B9  

Mgr. Jaromír Mazák 
Chybějící data v praxi: jak se vyhnout neštěstí způsobeného listwise deletion? Ivan Petrúšek 

Yes, sir! Souhlasný styl odpovídání mezi českými respondenty a jeho vztah  
ke vzdělání a věku Johana Chylíková 

Statistické modelování sociálních sítí Tomáš Diviák 
Process tracing: nástroj pro zkoumání kauzality v případových studiích Jaromír Mazák 

Co zajímá českou sociologii náboženství? A koho zajímá ona? 

D9  

PhDr. Roman Vido, Ph.D. 
Role teorie v sociologickém studiu sekularizace české společnosti Roman Vido 

Sociologické teorie náboženství – potenciál průniků? Dušan Lužný 
Zabudnutá metodológia v sociológii náboženstva, alebo nekritická práca  

so sociologickými dátami Miroslav Tížik 
Proměny náboženské paměti na Tachovsku Jan Váně 

Pauza & Občerstvení 
15:20 - 16:40 

Sociologie práce a zdraví 

A10 
 

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 
Mizí z Evropy dobrá práce? K proměnám evropských pracovních trhů vlivem 

vzdělanostní expanze a nástupu Průmyslu 4.0 Tomáš Doseděl 
Migrace za zdravím: Reprodukční turistika osvobozující a omezující Lenka Slepičková 

Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje Sylva Bártlová, Lenka Šedová 
Sociolog jako rádce manažera Dana Mudd 

Trendy a novinky v sociologické metodologii II. 

B10 
 

Mgr. Jaromír Mazák 
Smíšené mody sběru dat - druhy chyb a možnosti srovnatelnosti dat Jarmila Pilecká 

Deklarace versus elektronické měření mediálního chování – problém metodický Josef Fišer 
Měření účinnosti kampaní nedeklarativními metodami Vojtěch Prokeš, Jiří Boudal 

Vliv zásahu mediálními obsahy na postoje publika Lea Michalová, Josef Fišer, 
Daniel Prokop 

Obavy ze zločinu 

D10 
 

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 
Dvojí povaha proměn obav ze zločinu Jiří Buriánek 

Obavy z kriminality v České republice: testování Ferrarova modelu Eva Krulichová 
Obavy ze zločinu u mládeže Zuzana Podaná 

Důvěryhodná policie jako prostředek ke zmírnění obav z kriminality?  
Empirické ověření hypotézy ujištění Pavla Homolová 

Závěr konference  
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Setkávání chutí

Kantar MillwardBrown a Kantar TNS jsou 
součástí KANTAR Insight, jedné z největších 
světových sítí výzkumných agentur, které 
ve spolupráci napříč celým spektrem výz-
kumných a konzultačních disciplín přináší 
specializované značky a zaměstnávají 
globálně přes 30 tis. lidí ve 100 zemích svě-
ta.  Díky tomuto celosvětovému propojení 
je prováděný výzkum detailnější a zároveň 
holistický.  

Kantar Millward Brown je průkopník trackin-
gových studií, efektivity komunikace  
a strategického řízení značek. 

Kantar TNS poskytuje klientům poraden-
ství ohledně specifických strategií růstu 
týkajících se vstupu na nový trh, inovace, 
přechodu k jiné značce a stakeholder  
managementu.

Kantar Vás zve na občerstvení, na kterém se 
v duchu konference můžete setkat s různými 
kulturami. Ochutnáte pokrmy arabských, 
kavkazských i domácích kuchyní.

Občerstvení pro vás připravila  organizace  
Ethnocatering,  jejíž projekt vychází  
z koncepce sociálního podnikání. Ženám mi-
grantkám, které jsou znevýhodněny na trhu 
práce, poskytuje důstojné zaměstnání  
a pomáhá jim prostřednictvím jejich 

tradiční dovednosti k integraci do české 
společnosti. Tyto ženy mají možnost se dále 
vzdělávat a rozšiřovat si svoji kvalifikaci.  

V pauzách mezi jednotlivými panely se pro-
to můžete těšit na kvalitní kávu z Fair & Bio 
družstva, Fair Trade čaj a skvělé exotické 
zákusky. Zisk z Ethnocateringu je použit na 
rozvoj integračních programů komunitního 
centra InBáze, které pomáhá migrantům 
nalézt důstojné místo v české společnosti.

“Inspiration for an extraordinary world“

Občerstvení je podáváno ve 3. patře.
V pauzách na oběd není občerstvení zajištěno. Můžete ale využít  
některé z rezervací, které jsme pro vás zajistili (viz str. 17).
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Pořadatelé konference

Rada vědeckých společností České republiky 
Nielsen Admosphere, a.s.
ppm factum, a.s.
MEDIAN, s.r.o.
IPSOS, s.r.o.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
SLON Sociologické nakladatelství
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – VÚPSV, v.v.i

Katedra sociologie ISS FSV UK
Pracoviště historické sociologie FHS UK
Katedra sociologie FF UHK
Katedra sociologie FSS MUNI
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL
Katedra sociologie FF ZČU
Katedra sociologie FF OU

SOCKA - Spolek studentů sociologie FF UK
MIROSLAVA - studentský sociologický spolek
SH1UK - 1. sociologický klub Univerzity Hradec Králové
Gender Centrum FSS MU 

Hlavní partner konference

Konferenci podpořili

Spolupracující instituce

Partneři konference

Česká sociologická společnost
Katedra sociologie FF UK
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Praktické informace
K obědům můžete využít okolní restaurace:
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Dále pak neváhejte využít rezervací, které jsme pro Vás připravili: 
 
60 míst a zákusek k obědu na konferenční visačku zdarma v  Mistral Café  (http://www.mistralcafe.cz/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 míst a Staropramen vlastního výběru na konferenční visačku zdarma v Hany Bany (http://www.hanybany.cz/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 míst a speciální rychlé menu s těmito Burgery: Bacon, Chesse, Boston, Chicken, Vegetarián. Burrito hovězí  
a kuřecí. V ceně menu je nápoj dle výběru (http://www.tomsburger.cz/cs/kontakty)
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Orientace na FF UKOrientace na FF UK

3. patro

2. patro

BA

WCWC

výtah

výtah výtah

C D

WCWC

výtah

výtahvýtah

Šatna se nachází v suterénu. 
Vchod do auly se nachází v 1. mezipatře.
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Konferenční výbor: 

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.  (FF UK)
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.  (FF UK)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (FSS MU)
Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D. (FHS UK) 
Mgr. Jakub Mlynář (FF UK)

Organizační výbor: 
 
Jiří Vinopal
Eva Kyselá (materiály, web, evidence účastníků)
Iveta Kuchařová (organizace)
Alena Miltová (účetnictví, evidence účastníků)
Zuzana Ehrlichová (partneři, catering, večírek) 
Aleš Vomáčka (studentský program)

Grafické zpracování: 

Barbora Havrdová
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