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konala se konference
antropologické dny 2015

eva drozdová

Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta,
Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika

Česká společnost antropologická obnovila pořádání perio-
dického setkání badatelů na poli antropologie, které má v naší 
zemi dlouhou tradici. Konference s klasickým názvem Antro-
pologické dny 2015 proběhla ve dnech 8.–10. září 2015.

Hlavními pořadateli byli brněnská pobočka Česká společ-
nosti antropologické a její brněnská pobočka, spolupořada-
teli pak Česká anatomická společnost, Ústav experimentální 
biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Ana
tomický ústav Lékařs ké fakulty Masarykovy univerzity, v jehož 
prostorách, v uni verzitním kampusu v BrněBohunicích, se 
konference konala. Záštitu nad konferencí převzal děkan Příro-
dovědecké fakulty Masarykovy univerzity doc. RNDr. Jaromír 
Leichmann, Dr.

Účast byla hojná, přihlásilo se 81 badatelů z České republiky, 
Slovenska a Polska. Bylo předneseno 71 příspěvků z oblasti 
historické antropologie, antropologie současné populace, fo
renzní a kulturní antropologie. Referáty byly rozděleny do dvou 
sekcí: na příspěvky týkající se recentní po pulace a na příspěvky 
o historických populacích.

Součástí vědeckého programu konference byla také student-
ská sekce, v jejímž průběhu mohli studenti v pětiminutovém 
vystoupení představit výsledky svých bakalářských, diplomo
vých nebo disertačních prací. Studenti, kteří se přihlásili do této 
sekce, byli osvobozeni od konferenčního poplatku. Smyslem 
zřízení studentské sekce bylo co nejvíce zpřístupnit začínají-
cím badatelům účast na konferenci, a tak jim umožnit vystoupit 
(u mnohých poprvé) na vědeckém fóru a vyzkoušet si naostro 
prezentovat výsledky svého bádání.

Čestnými hosty konference byli čestní členové České spo
lečnosti antropologické prof. MUDr. Jana Pařízková, DrSc. 
a prof. MUDr. et PhDr. Eugen Strouhal, DrSc.

Na konferenci prezentovali svou produkci zástupci firem, 
které poskytly České společnosti antropologické sponzorské 
příspěvky: SigmaAldrich spol. s r. o., Life Technologies Czech 
Republic s. r. o., East Port Praha s. r. o. a LAB MARK a. s.

Společenská část programu byla rozsáhlá, zahrnovala ná-
vštěvy brněnských pamětihodností, např. vily Tugendhat, br-
něnského podzemí a Augustiniánského kláštera na Starém Brně 
i antropologických zajímavostí včetně Anatomického muzea, 
Muzea soudního lékařství Lékařské fakulty Masarykovi Uni-
verzity v Brně. Společenské akce vyvrcholily společenským 
večerem v restauraci Campea, nedaleko místa jednání.

V průběhu jednání konference se uskutečnilo mimořádné 
valné shromáždění České společnosti antropologické, jejímž 
hlavním bodem byla změna stanov společnosti, za účelem její 
transformace na zapsaný spolek, v souladu s novým občanským 
zákoníkem. Valného shromáždění se zúčastnilo 25 členů spo-
lečnosti.

Atmosféra konference byla konstruktivní, vědecká diskuse 
byla vedena v přátelském duchu. Doufáme, že účastníci konfe-
rence, ať to jsou členové České společnosti antropologické či 
nikoli, zachovají této tradici věrnost a zúčastní se i dalších roč-
níků konference, které by se měly ve dvouletém cyklu opako-
vat. Příští setkání se uskuteční v roce 2017 na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci, jeho pořadatelem bude olomoucká pobočka 
České společnosti antropologické.

conference anthropological days 2015
Traditional annual conference organized by Czech Anthro-

pological Society, Department of Experimental Biology of 
Fa culty of Science Masaryk University and Institute of Anat-
omy of Medical Faculty of Masaryk University, was held in 
September 8th–10th 2015. The scientific programme took place 
in spaces of Anatomical Institute of Medial faculty, Masaryk 
University in University campus situated in BrnoBohunice. 
Social programme involved trips to various Brno sights e.g. 
visit of Villa Tugendhat, Anatomical Museum, Forensic Mu-
seum or Mendel’s Monastery and culminated by reception in 
restaurant Campea situated near conference venue. 

81 participants originated from Czech Republic, Slovakia 
and Poland reported of their research projects in 71 papers on 
themes of historical anthropology, anthropology of recent po
pulations, forensic and cultural anthropology. A special confer-
ence section for presentation of student papers was arranged to 
enable to young scientists present their first scientific works to 
public.

In frame of the conference took place General Assembly 
of Czech Anthropological Society.

Next conference Anthropological Days will take place 
in 2017 at Palacký University Olomouc.

Obrázek 1. Hromadná fotografie účastníků konference před hlavním vchodem do Anatomického ústavu Lékařské fakulty v kampusu 
Masarykovy univerzity v BrněBohunicích (foto: Jana Vachová)


