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MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 
ANTROPOLOGICKÉ DNY 2017

Miroslav Kopecký

Fakulta zdravotnických věd,  
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

Česká společnost antropologická při České akademii věd 
(ČAV) České republiky (ČR) ve spolupráci s Fakultou zdra-
votnických věd a Lékařskou fakultou Univerzity Palackého 
v Olomouci (UP) uskutečnila ve dnech 6.–7. září 2017 meziná-
rodní antropologickou vědeckou konferenci „Antropologické 
dny 2017“.

Hlavním cílem konference bylo prezentovat poznatky, pří-
stupy a trendy v oblasti antropologie.

Konference byla určena pro antropology, lékaře a pracov-
níky nelékařských studijních oborů. V rámci konference byla 
zřízena studentská sekce, v níž byly prezentovány výsledky vě-
decké činnosti studentů v doktorských studijních programech.

Vědecký výbor mezinárodní konference byl zastoupen 
členy: 

• doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA – děkan 
Fakulty zdravotnických věd UP, ČR,

• doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. – předsedkyně České 
společnosti antropologické při ČAV, Přírodovědecká fa-
kulta Masarykovy Univerzity v Brně, ČR, 

• doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. – místopředse-
da České společnosti antropologické při ČAV, přednosta 
Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických 
dovedností, Fakulta zdravotnických věd UP, ČR,

• doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D. – přednosta Ústavu nor-
mální anatomie, Lékařská fakulta UP, ČR,

• Mgr. Filip Žáček – náměstek primátora města Olomouce, 
ČR,

• doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. – člen koncilu Evropské 
antropologické asociace, Vysoká škola tělesné výchovy 
a sportu PALESTRA v Praze, ČR,

• doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc. – předseda Slovenské an-
tropologické společnosti při SAV, externí spolupracovník 
Katedry antropologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislavě, Slovenská republika,

• doc. RNDr. Radoslav Beňuš, Ph.D. – Slovenská antro-
pologická společnost při SAV, vedoucí Katedry antropo-
logie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislavě, Slovenská republika,

• doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. – předsedkyně 
pobočky České společnosti antropologické v Olomouci, 
Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta těles-
né kultury UP, ČR.

Organizační výbor konference pracoval ve složení: 
• Předseda: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.;
• Členové: MUDr. Jiří Charamza, MUDr. Kateřina 

Kikalová, Ph.D.; MUDr. Jana Malinčíková, Ph.D.; 
Mgr. Pavlína Krystýnová; Bc. Irena Voříšková, Blanka 
Kolembusová; Bc. Veronika Hájková a Bohdana Ma- 
chalová.

Mezinárodní konference se zúčastnilo celkem 67 účastníků 
z České republiky, Slovenska a Polska. Konference se usku-
tečnila v posluchárnách Teoretických ústavů Lékařské fakulty 
a Fakulty zdravotnických věd UP.

Na konferenci bylo předneseno 53 odborných referátů z ob-
lasti biologické antropologie, kinantropologie, kulturní a sociál-
ní antropologie, historická antropologie a paleoantropologie, 
filozofické a integrální antropologie a aplikované antropologie.

Odborné příspěvky mohli přednášející publikovat v od-
borných vědeckých časopisech Česká antropologie a Profese 
online.

Program konference je k nahlédnutí na http://anthropology.
cz/cs/antropologicke-dny-2017/. 

V závěru jednání prvního dne konference se uskutečni-
lo Mimořádné Valné shromáždění České společnosti antropo- 
logické.

V rámci kulturního programu byla pro účastníky konfe-
rence zajištěna lukostřelba ve sportovním oddíle Lukostřelba 
Olomouc při Akademik sport centru UP a prohlídka radnice 
s výstupem na radniční věž v Olomouci s průvodcem. Ve večer-
ních hodinách prvního dne konference byl pro účastníky konfe-
rence pořádán společenský večer s hudbou.

Obrázek 1. Účastníci mezinárodní konference Antropologické dny 2017. Foto: Šárka Vévodová.


