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Dňa 6. mája 2015 sa v historických priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
konal štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Medzinárodná vedecká konferencia
študentov doktorských študijných programov v oblasti spoločenských vied.“ Konferencia sa venovala
rôznym spoločensko-vedným oblastiam, podľa ktorých bola rozdelená do rovnomenných sekcií. Išlo
o oblasť histórie, didaktiky a pedagogiky, sociológie, religionistiky a etiky, politológie a filozofie
a napokon o oblasť ekonomiky a médií. Konferencie sa opäť zúčastnilo množstvo študentov
doktorandského štúdia z Českej, ale i zo Slovenskej republiky. Jej hlavným cieľom bolo informovať svojich
kolegov, ale i celú akademickú obec, o výsledkoch zo štúdií i z výskumov dizertačných prác.
Úvodné slovo patrilo doc. PhDr. Zdeňkovi Novotnému, CSc., vedúcemu Katedry spoločenských vied PdF
UP. Pán docent sa v ňom okrem úvodného príhovoru zmieňoval i o zmenách v doktorandskom štúdiu,
ktoré nastali za posledných viac ako 40 rokov. Hovoril o zvyšujúcom sa tlaku na študentov
doktorandských programov, ale i na ostatných akademických a vedeckých pracovníkov v oblasti
publikovania vedeckých článkov, kedy sa, bohužiaľ, na úkor kvantity stráca ich pôvodná kvalita. Avšak
jeho záverečné slová sa niesli v duchu inšpirácie a povzbudenia pre všetkých prítomných účastníkov
konferencie.
Po úvodných slovách sa začali jednotlivé sekcie, ktoré boli ďalej členené na doobedňajšie a popoludňajšie
bloky. Najväčšie zastúpenie mala sekcia venujúca sa histórii, ktorá bežala v oboch blokoch. Začala
prednáškou Miroslava Smahu z Teologickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a niesla názov Ordo ad
coronandum regem Boemorum – Imittaio Christi. Nasledovala Michaela Kosařová z Masarykovej
univerzity s príspevkom Znovu k otázke mestských testamentov, alebo čo nám ešte môžu povedať
mestské knihy? Po krátkej diskusii vystúpil Petr Chlebec zo Slezké univerzity v Opavě s príspevkom
Problematika interdisciplinárneho skúmania komerčných foriem pohostinstva 13. – 16. storočia na
príklade mesta Opava a za ním Zuzana Kobrlová z Karlovej univerzity v Prahe s prednáškou Norma
verzus realita: delikt čarodejníctva v ranných novovekých zákonoch pre Čechy a Moravu vo vzťahu k
výsledkovým protokolom. Nasledovala Barbora Jiřincová, taktiež z Karlovej univerzity s témou Spovedné
zoznamy ako prameň k poznaniu ženskej otázky v náboženských dejinách 17. storočia na príklade
Boleslavská. Následne svoj príspevok Komparácia postojov Viedenskej vlády smerom k evanjelickej cirkvi
a. v a. rímskokatolíckej cirkvi v období neoabsolutizmu predniesla Michaela Poschová z Univerzity
Komenského v Bratislave. Ďalší účastník Michal Valaček prezentoval tému Theodor Haase a jeho
pôsobenie v zastupiteľskýchorgánoch Habsburskej monarchie. Daný blok ukončila Martina Šimíková z
Ostravskej univerzity v Ostravě s témou František Josef I. a T. G. Masaryk vo verejnom priestore, na
príklade Frýdku-Místku. Po poslednom príspevku a diskusii nasledovala prestávka a napokon sa v
popoludňajších hodinách začal druhý blok a to prednáškou Vylúčenie židovského obyvateľstva z verejného
života Protektorátu Čechy a Morava – nariadenia, priestupky, represia Evy Hockej z Karlovej univerzity
v Prahe. Na príspevok nadviazal Matej Beránek s témou Riešenie židovskej otázky na území Sovietskeho
zväzu. Nasledovala Pavla Bechnerová z Karlovej univerzity v Prahe s príspevkom Lidice ako nová obec. So
štúdiou Narodil sa dedo Mráz. Syntéza tradícií 1. republiky a Sovietskeho zväzu pod taktovkou
komunistickej propagandy v Československu na začiatku 50. rokov vystúpila Lenka Hodačová-Balvínová
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taktiež z Karlovej univerzity v Prahe. Ďalej nasledovala Markéta Bártová z Masarykovej univerzity v Brne
s témou Růžena Kamarádová. Prípad protikomunistického odboja v Olomouci (1948). Po krátkej diskusii
si prítomní mohli vypočuť príspevok Portugalské koloniálne impérium za Salazarovho režimu, ktorý
priniesla Barbora Menclová z Karlovej univerzity v Prahe a sekciu zakončila Lucie Kovandová z rovnakej
univerzity s témou Premena dejepisného bádania pod vplyvom antropológie.
Súbežne s predchádzajúcimi príspevkami, bežala sekcia so zameraním na didaktiku a pedagogiku. Tento
blok príspevkov otvoril Lukáš Vaško z Trnavskej univerzity v Trnave s príspevkom Dieťa a jeho hodnota
z pohľadu rodičov a učiteľov. Nasledovala prezentácia Úroveň strategického riadenia vybraných
stredných škôl, ktorú priniesla Martina Colledani. Po krátkej diskusii vystúpila Vanda Vaníčková
z Univerzity Palackého v Olomouci s príspevkom Učitelia výchovy k občianstvu a základov spoločenských
vied o svojom predmete: vybrané otázky týkajúce sa charakteru a obsahu predmetu. Zuzana Hrivíková
z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prezentovala tému Spolupráca základných škôl pri realizovaní
prevencie sociálno-patologických javov s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
a Policajným zborom SR. Z rovnakého pracoviska prišla i Gabriela Citterbergová s príspevkom Podiel
záujmovej činnosti na voľnom čase žiakov základných škôl v centrách voľného času. Nasledoval Josef
Kundrát z Univerzity Palackého v Olomouci s témou Psychologicko-pedagogické aspekty metódy edu-larp
a za ním Kristýna Pilecká z Karlovej univerzity v Prahe s príspevkom Aplikácia obsahu svetového étosu v
oblasti vzdelávania. Sekciu didaktiky a pedagogiky uzatvorila Barbora Tallová s prezentáciou Seniori
a inštitucionálna edukácia.
Ďalšia sekcia bola venovaná príspevkom z oblasti sociológie. Ako prvý vystúpil Sergej Kára z Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorý referoval o Aplikácii moci na ľuďoch bez domova a Pavla Voborníková
z Karlovej univerzity v Prahe s témou História a súčasnosť sociálneho bývania v Chicagu. Po krátkej
diskusii nasledoval príspevok Kultúrne a historické determinanty sociálnej práce na Slovensku za
posledných 25 rokov, ktorý predniesol Ivan Sokola z Univerzity Komenského v Bratislave. S témou
Hodnota pôdy v medzigeneračnej transmisii na súčasnom vidieku vystúpila Petra Raušová z Karlovej
univerzity v Prahe. Po diskusii prezentovala svoje zistenia Petra Ponocná z rovnakej univerzity v
príspevku „Haloween nás nezabije“ alebo premeny sviatku mŕtvych v súčasnej mexickej spoločnosti.
Z Univerzity Palackého v Olomouci vystúpil Aleš Roubal s témou Československo-čínske vzťahy a
vysokoškolské štúdiá. Túto časť konferencie uzatvorila Alexandra Lichá témou Japonci – Kórejci a „tí
druhí“: národná identita a urbánna antropológia.
Sekciu zameranú na Religionistiku a etiku otvoril svojou prezentáciou Petr Jan Vinš z Karlovej univerzity
v Prahe s prednáškou Prenosný oltár ako nástroj šľachtickej reprezentácie. Nasledovala Lucia Hromková
z Masarykovej univerzity v Brne s témou Význam náboženstva a mágie pri zrode pôrodnej asistencie.
Problematiku Fenomén ruských staroveriacich v centrálnej a východnej Európe prezentovala Julia
Kolesnichenko z Karlovej univerzity v Prahe. Petr Nohel taktiež z Karlovej univerzity priniesol tému
Biblické inspirácie nástupnického práva v zemiach s kresťanskou tradíciou. Ďalej nasledovali príspevky
venujúce sa budhizmu a islamu, a to Salékhána – pokojná smrť džinistu, ktorý predstavil Josef Bartošek,
taktiež z Karlovej univerzity a Súcit a láska v Budhizme od Pavla Hladíka. Islamom sa zaoberal Tomáš
Janků v príspevku Islamská funerálna kultúra ako konfliktná téma v českej spoločnosti. S existenciálnou
psychológiou vystúpila Katarína Kollárová v zaujímavej prezentácii s názvom Franklova koncepcia hodnôt
a ich význam pre naplnenie zmyslu existencie. Sekciu religionistiky a etiky uzatvoril Miroslav Vrzal
z Masarykovej univerzity v Brne s témou Religionistika a odkúzlenie náboženstva: Vplyv vedeckej
racionalizácie náboženstva na osobní vzťah k náboženstvu u študentov religionistiky.
Ďalšia časť konferencie sa venovala oblasti politológie a filozofie. Ako prvý vystúpil Dzmitry Badzevich
z Karlovej univerzity v Prahe s témou Delikt šírenia fámy v trestnom ráde Ruského impéria medzi rokmi
1845 – 1864. Po krátkej diskusii nasledovala prednáška s názvom Mýtus ako psychologický fenomén od
Tomáš Najbrta z Karlovej univerzity v Prahe. Sekciu ukončil príspevok Viery Vávrovej z rovnakej
univerzity s názvom Vnímanie predmetu, či videnie vecí?
Posledná časť konferencie bola zameraná na médiá a ekonómiu. Ako prvá vystúpila Irena Boušková
s témou Konštrukcia spoločenstiev v Krameriových novinách na konci 18. storočia. Po krátkej diskusii
nasledovala Tereza Šírová z Karlovej univerzity v Prahe s problematikou Verejné a skryté dozvuky
železničných tragédií 60. rokov. Československým (českým) rozhlasom a kultúrnymi inováciami sa
zaoberala Lenka Trubačová. Ako posledný príspevok zaznela téma Aký je priestor pre synergickú
koexistenciu verejného a súkromného sektora vo výplatnej fáze dôchodkového systému? (Vybrané
teoretické argumenty a poučenie z krajín strednej a východnej Európy) od Petra Hedvábneho z Karlovej
univerzity v Prahe.
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Prezentovaná konferencia zaujala širokou oblasťou príspevkov z rôznych vedných disciplín a ponúkla
mladým vedeckým pracovníkom možnosť konfrontovať svoje metodologické postupy a zistenia
s odborníkmi, ale i s ostatnými kolegami. Tak ako aj predchádzajúce roky, odprezentované príspevky
zaujali svojimi témami, spôsobom spracovania a mnohým zúčastneným poskytli inšpirácie do ďalšieho
výskumu.
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