PROGRAM KONFERENCE
Conference program
ČTVRTEK / Thursday, 3. 11. 2016

09:00 – registrace účastníků konference / registration

09:45 – ZAHÁJENÍ KONFERENCE /OPENING
PANEL / SESSION I.

moderuje / chair:

10:00

Tomáš Samec

10:30

Lenka Bednárová

Diskurzy hypotéčních úvěrů a mezigeneračních rodinných darů a půjček: na
tenkém ledě vědecké instrumentality
Chvalme Malinowského

11:00

Daniel Šlechta

Etický relativismus a etika výzkumu: konfrontace a východisko

11:30

Martin Buchtík

Spálená etika výzkumu: Mladí lidé a alkohol v České republice
12:00 – 13:00 – přestávka (oběd) / coffee break (lunch)

PANEL / SESSION II.
13:00

Viktor Rumpík

13:30

Jana Kliková

14:00

Lenka Hadarová

14:30

Ondřej Hejnal

15:00

Tereza Dvořáková

moderuje / chair:
Teréňák Víťa a jeho Ukrajinci. Role antropologa versus role sociálního
pracovníka
Dumpster diving – mezi etikou a zákonem
Koketéria a flirt vo výskume. Etická reflexe genderovaného terénu
Antropolog jako „uličník“: Úvod do morální antropologie lhaní a
„somrování“
Angažovaný přístup v antropologii a otázka využití skrytého výzkumu v
prostředí tzv. directing systému
15:30 – 16:00 – přestávka / coffee break

PANEL / SESSION III.
16:00

Marco Lazzarotti

16:30

Antonia Oesterle

17:00

Tereza Menšíková

17:30

Kateřina Sváčková

moderuje / chair:
To be or not to be: few reflections about Ethics, Anthropology, and the
Enlightenment
The ethics of interference – licensing as an ethical safety net
Etický rozměr předávání vědecké perspektivy: Akademické studium
náboženství jako prostor pro tenzi mezi studiem a náboženskou identitou?
Fenomén egoismu v kontextu přirozeného stavu jako možný základ etiky

20:00 – SPOLEČNÁ VEČEŘE ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE / Dinner for the participants

PROGRAM KONFERENCE
Conference program
PÁTEK / Friday, 4. 11. 2016

PANEL / SESSION IV. Konstruované a prožívané neskutečné jako metoda: k antropologii skutečného v tekuté
fikci sdílených světů larpových her
moderuje / chair:
10:00

Petr Kuběnský

Vyprávění v larpu - mezi narativitou a performativitou

10:30

Lukáš Brychta

Jak mám teď jednat? Eticky problematické situace v simulovaném
prostředí

11:00

David František Wagner

Konfrontace národních historických pamětí a hrané role

11:30

Sarah Komasová

Larp Sto roků samoty - mapování vlastnoručně vyrobené sítě

12:00

Tomáš Hampejs

Přivazování José Arcadia k plotu: etnografie participativní smyslo-tvorby
mezi normálním, amorálním a bizarním v simulovaných světech

12:45 ZAKONČENÍ KONFERENCE / Closing ceremony

