
ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPOLEČNOSTI ANTROPOLOGICKÉ V OBDOBÍ 

2008 – 2010 

 

 

Hlavní výbor České společnosti antropologické pracoval v letech 2008 – 2010 ve složení: 

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. – předseda, doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. – místopředseda, 

RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. – tajemník,  RNDr. Miluše Dobisíková – pokladník, prof. RNDr. 

Jarmila Riegerová, CSc. - odpovědný redaktor časopisu ČSA Česká antropologie, předsedové 

poboček ČSA (viz. dále). 

 

Hlavní aktivitou výboru i celé ČSA byla v tomto období organizace V. mezinárodního 

antropologického kongresu dr. Aleše Hrdličky.  Kongres, který se konal u příležitosti 140. 

výročí narození dr. A. Hrdličky, proběhl ve dnech 2. – 5. září 2009 pod názvem „Quo vadis 

homo … societa humana?“. Hlavními organizátory kongresu byly Česká společnost 

antropologická a město Humpolec, dále Katedra antropologie a genetiky člověka a Katedra 

demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Národní 

muzeum v Praze a Česká demografická společnost. Patronát nad kongresem přijali 

MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu České republiky, MUDr. Pavel Bém, 

primátor Hlavního města Prahy, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, 

PhDr. Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti 

a za akademickou obec prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze 

a prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty UK. 

Vědecká jednání probíhala v Praze, v Humpolci se 4. září uskutečnil „Memoriál Dr. Aleše 

Hrdličky“. U této příležitosti byly předány pamětní medaile dr. A. Hrdličky za zásluhy o 

českou antropologii. Ocenění obdrželi čtyři zahraniční a dva čeští antropologové. 

Na kongres zavítalo více jak 250 účastníků z 28 zemí všech pěti kontinentů. Z toho nejméně 

85 bylo studentů. Na kongresu odeznělo 11 plenárních přednášek. V sekcích bylo předneseno 

103 referátů a bylo prezentováno 58 posterů. Kongres byl úspěšný jak po vědecké, tak po 

společenské stránce. O tom svědčí řada kladných ohlasů především ze zahraničí. 

 

ČSA pokračovala ve vydávání svého časopisu „Česká antropologie“. V rozmezí let 2008 – 

2010 doznal tento časopis, pod redakcí prof. RNDr. Jarmily Riegerové, CSc., zásadních změn. 

Od roku 2008 začíná časopis vycházet dvakrát ročně a je více zaměřen na prezentaci 

kvalitních vědeckých publikací. V rámci této úpravy bylo zavedeno anonymní recenzní řízení 

typu peer review a doplněna redakční rada časopisu o řadu zahraničních odborníků. Byla 

provedena registrace časopisu jako periodika u Ministerstva kultury ČR a dále také u všech 

českých národních a státních univerzitních knihoven. Tato snaha o zkvalitnění časopisu po 

odborné stránce byla ve finále zúročena tím, že došlo od roku 2010 Radou pro výzkum, vývoj 

a inovace k zařazení České antropologie na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik 

vydávaných v ČR. Kvalita i design České antropologie byla oceněna i ze strany vedení 

Akademie věd ČR a Rady vědeckých společností, s jejíž grantovou finanční podporou časopis 

vychází. Časopis byl v roce 2008, společně s dalšími čtyřmi periodiky, vyhlášen nejlepší 

publikací, vydávanou za grantové podpory RVS. 

 

Prezentace časopisu je i součástí webových stránek společnosti. Od roku 2003 zde lze nalézt 

obsahy jednotlivých čísel, od roku 2006 i s anglickými abstrakty publikovaných příspěvků. 

Od roku 2009 jsou na webové stránky umísťována kompletní vydání jednotlivých čísel v PDF 

formátu.  

 



Členové ČSA jsou zapojeni i do činnosti mezinárodních antropologických organizací. Na 17. 

kongresu Evropské antropologické asociace, který se konal ve dnech 29. 8. – 2. 9. 2010 

v polské Poznani, byl opětovně do funkce viceprezidenta koncilu EAA zvolen současný 

předseda ČSA doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. 

 

Výbory jednotlivých poboček ČSA pracovaly v letech 2008 – 2010 v tomto složení: 

pražská pobočka - RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.  – předseda, RNDr. Jitka Riedlová – tajemník, 

RNDr. Daniela Zemková, CSc., 

brněnská pobočka – doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. – předseda, doc. RNDr. Eva 

Drozdová, Ph.D. – tajemník, MUDr. Lenka Vargová, Ph.D., RNDr. Markéta Zachová, Ph.D., 

olomoucká pobočka - doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. – předseda, doc. PaedDr. 

Miroslav Kopecký, Ph.D. – tajemník, Mgr. Věra Vránová, Ph.D., doc. PhDr. Darja Jarošová, 

Ph.D. 

 

Pobočky ČSA pořádaly pro své členy i širokou veřejnost řadu odborných i popularizačních 

přednášek (podrobný výčet přednášek je uveden ve zprávách o činnosti poboček v 

jednotlivých ročnících České antropologie). Vedle těchto dílčích akcí se podíleli členové 

poboček i na organizaci větších konferencí. Brněnská pobočka ČSA uspořádala v roce 2009 

mezinárodní konferenci „200
th

 Anniversary of the Battle of Znojmo in 1809“. Konference 

proběhla ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Olomoucká 

pobočka ČSA se podílela na organizaci konference II. olomoucké dny antropologie a biologie 

pod názvem „Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém 

regionu“. Konference se konala s podporou Statutárního města Olomouc ve dnech 25. a 26. 

11. 2009. Hlavním cílem konference bylo hodnocení životního stylu, podpory zdraví 

a prevence rizikových faktorů životního stylu v současné populaci dětí a mládeže a dospělé 

populace v České republice a  olomouckém regionu. Konference byla pořádána ve spolupráci 

s Katedrou antropologie a zdravovědy a Katedrou psychologie a patopsychologie  

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Krajské hygienické stanice 

Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.   

 

 

 

        RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 

         tajemník ČSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


