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Čtvrtek 22. 10. 2015
Od 8.00 prezence, káva, občerstvení
9.00 (aula) zahájení studentské části

Studentská část
9.00–10.45 (aula): jednání v plénu, délka příspěvku max. 15
min; moderuje: Helena Kubátová
Tomáš Doseděl:
Jak se mění podoba dobrého zaměstnání v době vzdělanostní
expanze?
Nela Patschová:
Vliv bezdětnosti na osamělost seniorů v Evropě v mikro a makro
souvislostech
Jaromír Mazák: Hodnotové hranice mezi voliči politických stran v ČR
Aleš Kudrnáč:
Postoj mládeže k volební účasti. Imitace rodinného příkladu?
10.45–11.00 přestávka, káva, občerstvení
11.00–12.45 jednání v sekcích, délka příspěvku max. 15 min
Sekce A (aula); moderuje
František Znebejánek

Sekce B (učebna 4.09);
moderuje Helena Kubátová

Jan Motal:
Pavlína Tláskalová:
Hodnotová struktura mediální- Obraz Romů v českých tištěných
ho obrazu religiozity v součas- médiích
ném českém televizním seriálu
Kristýna Chábová:
Korupce v České republice

Michal Šindelář:
Bojím se, a proto nenávidím. Jak
jsou postoje k Romům v ČR formovány ekonomickým ohrožením?

Tomáš Karger:
Vztah vědění a vlastnictví:
případ svobodného softwaru

Veronika Hásová:
Potřebujeme komunitu? Snaha
o reflexi konceptu komunity
v pozdně moderní společnosti

Tomáš Frank:
Dělba práce v kontextu open
source softwaru

Lukáš Dirga:
Řád versus výchova: střet perspektiv v přístupu k odsouzeným
v českém vězeňství

Alice Kommová:
Být zvířetem, být člověkem

Jan Kašpar:
Podíl tramvajové dopravy při formování urbánního prostoru

12.45–13.30 přestávka, prezence, káva, občerstvení

Tematická část: Hodnoty a normy v pozdně
moderní společnosti
13.30–13.45 (aula): zahájení konference
13.45–15.15 (aula): jednání v plénu, délka příspěvku max. 15
min; moderuje: Jan Váně
Hynek Jeřábek: Normativní dimenze mezigenerační solidarity při
péči o seniory v rodinách
Miloš Havelka: Hodnoty v náboženských kulturách
Martin Vávra, Jiří Šafr: Mezigenerační přenos hodnot v rodině
Vojtěch Pelikán, Lukáš Kala, Lucie Galčanová:
Dědí se (ekologicky příznivý) životní způsob?
15.15–15.45 přestávka, káva, občerstvení
15.45–16.15 (aula): slavnostní vyhlášení výsledků studentské
soutěže Masarykovy české sociologické společnosti o nejlepší odborný článek ze sociologie za rok 2014 Cena Miloslava
Petruska
16.30–18.00 (aula): jednání v plénu, délka příspěvku max. 15
min; moderuje: Hynek Jeřábek
Petra Anýžová:
Metodologický přístup k měření hodnot a identifikace hodnotových
orientací v kulturně či jinak vychýlených populacích
Petr Matějů, Simona Weidnerová:
Hodnotový kontext volby mezi kariérou a domácností: mezinárodní
srovnání
Ondřej Roubal, Petr Matějů:
Práce a požitkářství – spolu nebo proti sobě?
František Zich:
Národní identita jako hodnota – problém dvojí národní identity
Hlučíňanů
od 19.00 neformální posezení ve vinárně U Dómu, studený
raut, jen pro přihlášené účastníky

Pátek 23. 10. 2015
Od 8.00 prezence, káva, občerstvení
9.00–11.00 (aula): jednání v plénu, délka příspěvku max. 15
min; moderuje: Dušan Lužný
Libor Prudký: Regionální diference v hodnotových strukturách
Peter Ondrejkovič:
Porozumenie a interpretácia noriem v spoločenskovednom výskume
Nicolas Maslowski:
Proměny českých hodnot na základě analýzy prozografických
publikací
František Murgaš:
Hodnoty jako problém kvality života a jejich aplikace
Eva Laiferová, Ludmila Mistríková:
Hodnota zdravia v optike obyvateĺov Bratislavského kraja
11.00–11.30 přestávka, káva, občerstvení
11.30–13.00 jednání v sekcích, délka příspěvku max. 15 min
Sekce A (aula);
moderuje: Iva Šmídová
Ivan Chorvát, Roman Hofreiter:
Hodnota rodiny na Slovensku –
tradícia alebo zmena?

Sekce B (učebna 4.09); moderuje František Znebejánek
Marcin Dębicki, Alicja Leix:
What kind of value are Czechs
for Poles?

Viera Štefancová:
Witold Jedynak:
Individualizácia a zmena hodnôt Acceptance of moral standards
v súčasnej spoločnosti
by polish youth. Continuity or
Change?
Miroslav Tížik:
Prezidentské volby 2014 na Slovensku – hodnotová zmena
alebo mobilizačný potenciál
novej duchovnosti?

Jarosław Kinal:
Norms and values of modern
comunication via internet

Dan Ryšavý:
Důvěřuješ-li, buď naším zástupcem!

Tomáš Samec, Irena Boumová:
Kdo skutečně rozhoduje při
nákupu bydlení? Mezigenerační
transfer kulturní normy o správnosti vlastnického bydlení

13.00–14.30 přestávka, káva, občerstvení (+ schůze výboru
České sociologické společnosti)

Otevřená část
14.30–16.30 jednání v sekcích, délka příspěvku max. 15 min
Sekce A (aula);
moderuje: Helena Kubátová

Sekce B (učebna 4.09);
moderuje: Dan Ryšavý

Jiří Šubrt:
Homo sociologicus: staré téma,
staronové problémy

Marek Skovajsa:
Zahraniční vlivy na českou
sociologii podle Sociologického
časopisu (1965–2014)

Jan Váně:
Tachovsko a jeho náboženská
paměť: „Nové Sudety“ nebo
místo prohry?

Jaroslava Hasmanová Marhánková:
Postoje rodičů kritických k povinnému očkování v ČR – (re)
konstrukce genderových vztahů
a subjektivních konceptualizací
zdraví

Urszula Swadźba:
Silesian religiousness – cultural
phenomenon in urban areas

Martin Fafejta:
Mediální zobrazení pedofilie –
posun k větší toleranci?

František Kalvas:
Milan Zeman:
Náboženská kolektivní paměť
Aktívna politická participácia
jako proces: Multiagentní model a predstavy o systéme politických strán na Slovensku
Veronika Gigalová:
Jana Marie Šafránková, Rudolf
Franěk:
Intuitivní rozhodování manažeK některým problémům vysoko- rů a metafory
školského vzdělání v současnosti
16.30 ukončení konference, káva, občerstvení

