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Kdo jsme?

Studijní program Etnologie a kulturní antropologie

➢ Studium člověka jako součásti společnosti

▪ Etnologie

▪ Kulturní antropologie

▪ Folkloristika

▪ Programy na Ústavu etnologie FF UK

✓ bakalářský (Bc.)

✓ navazující magisterský (Mgr.)

✓ doktorský (Ph.D.)



Co se u nás učí?

▪Antropologie turismu 

▪Město a urbánní antropologie 

▪Materiální kultura a kulturní dědictví 

▪Menšiny a marginalizované skupiny 



Co se u nás učí?

➢Městské legendy, hoaxy, 
tradiční i moderní folklor 

➢Antropologie příbuzenství 

➢Lidové stavitelství a 
vesnická sídla 

➢Antropologie jídla

➢Oral history a etnicita 



Co se u nás učí?

✓Terénní praxe 

✓ Exkurze 

✓ Workshopy a praktické kurzy 

✓ Studium v zahraničí 

✓ Přednášky zahraničních odborníků 



Exkurze a terénní praxe

➢Procházky legendární Prahou

➢Beskydy 

➢Bulharsko (klášter Čerepiš)

➢Lužice (Budyšín)

➢Albánie

➢České vesnice v srbském Banátu



Workshopy a praktické kurzy

Dr. Barbora Půtová – Projekt Řeč materiálu

➢mapuje metody a postupy ohrožených řemesel 
v měšťanském a šlechtickém prostředí. 

➢ Výzkum a praktické dílny, např. truhlářství, 
řezbářství, čalounictví, umělecké sklářství 



Studium v zahraničí

✓Možnosti studia na zahraničních univerzitách
i vlastního výzkumu. 

✓Smlouvy na úrovni Ústavu etnologie, Filozofické 
fakulty, Univerzity Karlovy. 

Erasmus +, mezinárodní kreditová mobilita 

Podpora internacionalizace na UK 

Stipendia MŠMT – celý svět

CEEPUS – země střední a východní Evropy 

Fondy EHP a Norska – Island, Norsko, Lichtenštejnsko  



Přednášky zahraničních odborníků

▪ Přednášky odborníků ze zahraničních univerzit        
(např. USA, Kanada, Norsko, Švédsko, Velká Británie, 
Estonsko, Slovinsko).

▪ Témata: např. anglické pohádky, terénní výzkum jako 
špionáž, proměny etnické identity, stand-up comedy
a etnologie, vězeňská antropologie, postkolonialismus



Čím se zabýváme?





A N T R E
studentský spolek antropologie a etnologie



Jak se k nám dostat?

➢Podat si přihlášku do:

28. 2. 2021 – bakalářské studium 

31. 3. 2021 – magisterské studium 

30. 4. 2021 – doktorské studium 

➢ Zúčastnit se přijímacího řízení – v rozmezí 15. 5. – 11. 6. 

▪Přijímací zkoušky – ústní 

▪Motivace ke studiu, zájem o obor, základní společenskovědní 
přehled (základy společenských věd + historie, geografie)



Doporučená literatura



Děkujeme za pozornost a těšíme se      
na další setkání!


