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Cíle a struktura práce 

Práce si na základě bohaté informační základny faktografické povahy, kterou představuje 

vědecká produkce na téma přesídlených Čechů z oblasti bývalého Sovětského svazu na půdě 

Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., a dalších vědeckých institucí, klade za cíl kromě 

zpracování výsledků, které jsem sebrala v rámci proběhlého grantového projektu s názvem 

IAA700580801 – Identita a sociabilita migrantů z bývalého Sovětského svazu: následný 

výzkum řízených migrací s důrazem na druhou generaci (2008–2011, AV0/IA) Akademie věd 

ČR, pod vedením doc. PhDr. Zdeňka Uherka, CSc., obohatit statistická data a číselné údaje 

z nich vycházející o lidský rozměr mentality figurujících aktérů a přispět tak malým dílem k 

poznávání mnohovrstevnaté mozaiky lidského smýšlení a konání. Onen dílek do mozaiky 

představuje jedna z mnoha oblastí každodenního života krajanů v oblasti bývalého 

Sovětského svazu – oblast lidové léčby, jejích prostředků a praktik. Předkládaná práce tak na 

bázi dvou tematicky se prolínajících oblastí – migrace a léčitelství – mísí myšlenkový svět, 

místy iracionálního až magického charakteru spolu s empiricky doloženými fakty číselné 

povahy a literatury faktu. 

Krajany je v této práci míněna specifická skupina českých obyvatel z Ukrajiny, Kazachstánu, 

částečně Běloruska a Ruska, jejichž předkové se vydali převážně ve druhé polovině 19. století 

směrem na východ od hranic tehdejšího Rakouska-Uherska za hledáním lepšího živobytí. Až 

na výjimky se všichni aktéři uvedení v disertační práci stali součástí přesídlovacích procesů – 

v případě volyňských Čechů po 2. světové válce v roce 1947 v rámci řízené výměny obyvatel, 

v případě černobylských Čechů (a částečně i některých Čechů z Běloruska či Ruska) na 

sklonku 20. století, konkrétně v letech 1991–1993, v rámci státem řízeného přesídlení po 

havárii Černobylské jaderné elektrárny a v případě Čechů z Kazachstánu se jednalo o 

humanitárně zaměřenou přesídlovací akci ‚Návrat domů‘ v letech 1994–2001 a dokončení 

procesu přesídlení v roce 2007. Všechny v práci uvedené rozhovory a zachycené vzpomínky 

tak byly pořízeny v českém jazyce na území České republiky v letech 2008–2016. 

Úvodní části práce, vyjma metodologického ukotvení tématu, mapují za využití 

vzpomínkových vyprávění a životních trajektorií v práci zúčastněných aktérů historické 

pozadí příchodu do nových destinací, život ve 20. století, změnu politických a společenských 

podmínek a následnou reemigraci do České republiky. Ústřední část práce se zaměřuje na 

fenomén lidové léčby u přesídlených skupin českých krajanů v místě jejich působení na 

Ukrajině a v Kazachstánu, zabývá se jeho proměnou v důsledku změn společenských a 

environmentálních a vnímá jeho reflexi očima samotných přesídlenců zde v ČR. Práce je 



3 

 

obohacena komparací s poznatky získanými z dostupné literatury a výpověďmi jedinců 

z různých částí Ukrajiny, případně Běloruska a Ruska a na základě rešerší i s léčitelskými 

zkušenostmi ukrajinských imigrantů usazených v Kanadě, či ukrajinskými imigranty 

usazenými v Kazachstánu. Sebraný materiál týkající se léčení v českém prostředí je v průběhu 

práce srovnáván s kompendiem vizovického sběratele a lékárníka Josefa Čižmáře (1946) a 

doplňován současnými poznatky o bylinách a účincích přírodních prostředků. Práce tak mimo 

jiné poukazuje na specifický rys lidového léčení u přesídlených krajanů, a to synkrezi 

archaických prvků lidové léčby českých zemí doby rakousko-uherského mocnářství 2. 

poloviny 19. století spolu s prvky lidové léčby ukrajinské, kazašské, částečně i ruské a polské. 

Tato synkreze se přirozeně vyvinula jako výsledek poznatků a zkušeností nabytých v průběhu 

života a adaptace několika generací ve specifickém prostředí, které se v čase také měnilo. 

 

Stanovený okruh výzkumných oblastí a otázek 

K probádání fenoménu krajanského léčení mi pomohly vymezené výzkumné oblasti 

zarámované teoreticko-metodologickým kontextem a především výpovědi a vzpomínková 

vyprávění aktérů na pozadí jejich životních trajektorií. Pro vypracování disertační práce a pro 

práci v terénu jsem v souladu se zadanými cíli práce stanovila následující tematické okruhy, 

ze kterých jsem posléze vygenerovala výzkumné oblasti a dotazy: 

1) oblast prostředků lidové léčby proti běžným obtížím, jak se využívaly na území bývalého 

SSSR, převážně na Ukrajině a v Kazachstánu, u dnes přesídlených krajanů a jak a zdali se 

využívají i nadále zde v ČR. 

„Jaké prostředky lidové léčby využívali krajané na Ukrajině a v Kazachstánu a jaké z nich 

přenesli do prostředí nynějších domovů na území ČR?“ 

2) oblast lidové léčby v pamětech současníků (vzpomínky na lidové léčitelky, dětství, léčení 

recepty a prostředky maminek, babiček atd.). 

„Pamatují si na to, jak se léčily běžné zdravotní obtíže, jak léčila babička či maminka, 

případně dědeček/otec, nebo někdo jiný z rodiny? Pamatují se na místní léčitelky/léčitele, 

kteří působili i mimo příbuzenské vztahy v rámci vesnice či města?“ 

3) oblast lidové léčby v pamětech současníků (ritualizované praktiky, lidová zaříkání, 

magické praktiky). 

„Pamatují si na nějaká zaříkávání či zažehnávání nemoci, které využíval někdo v jejich okolí? 

Pamatují si na nějaký ritualizovaný léčebný proces, který měl přesně určený postup?“ 
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4) oblast ochrany proti radioaktivnímu záření a prostředky tradované ústně (jaké prováděli 

úkony, jaké prostředky lidové léčby využívali, jak očišťovali jídlo vypěstované v zemi, jak si 

racionalizovali konzumaci potravin zasažených radioaktivním spadem, nakládání s produkty 

z domácích zdrojů atd.). 

„Co používali na ochranu proti radioaktivnímu spadu a proti kontaminaci potravin? Jak a 

pomocí čeho si lidé snažili ochránit zdraví, jaké prostředky k tomu využívali a jakou roli v tom 

sehrála lidová léčba?“ 

 

Metodologie – konstrukce výzkumného vzorku a realizace výzkumu 

Přesídlení Češi z Ukrajiny a Kazachstánu, v současné době již občané České republiky, 

nejsou nikde vedeni jako specifický soubor osob a v současné době není dostupný žádný 

seznam ani soupis, který by posloužil pro vytvoření vzorku z tohoto výzkumného souboru. 

Konstrukce vzorku tedy vycházela částečně ze seznamu přesídlenců, vytvořeného po jejich 

příchodu v 90. letech 20. století, který však již dnes neodpovídá skutečnému stavu, a 

z informací o respondentech získaných v průběhu předchozích grantových projektů a 

v průběhu výzkumu. 

Rozhovorů, které jsme uskutečnili v rámci grantového projektu, se účastnili převážně 

příslušníci první generace, jež byli zastiženi ve svých domovech a v několika případech byli 

dotazováni již v předešlých letech v rámci výzkumných projektů. Ti pak podávali informace o 

svých dětech a vnucích, tedy o druhé, případně třetí generaci. Vzniklý soubor odrážel 

především situaci v první generaci přesídlenců, což bylo speciálně pro výzkum léčebných 

praktik a v paměti zasutých vzpomínek na léčení na Ukrajině a v Kazachstánu ideální. 

V rámci projektu bylo nashromážděno 128 všeobecných dotazníků a 120 zdravotních 

dotazníků. Rozhovory proběhly přibližně s třemi sty osob. Rozhovory ohledně lidové léčby 

byly vedeny celkem s padesáti osobami. Relevantních informací podalo přibližně 30 osob. 

Terénní výzkum v rámci grantového projektu s názvem IAA700580801 – Identita a 

sociabilita migrantů z bývalého Sovětského svazu: následný výzkum řízených migrací 

s důrazem na druhou generaci (2008–2011, AV0/IA) Akademie věd České republiky pod 

vedením doc. PhDr. Zdeňka Uherka, CSc., se uskutečnil v rámci celé České republiky, 

zmínky o lidovém léčení a praktikách s ním spojených byly zaznamenány celkem v 11 

lokalitách. Přesídlenci, kteří poskytli data o lidové léčbě v rámci grantového projektu, 

pocházeli zejména z těchto lokalit na Ukrajině: Malinovka, Korosteň a Malá Zubovščina a 
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byli přesídleni v rozmezí let 1991–1993. Zaznamenáno bylo i vyprávění respondentky 

z Čechohradu (Novgorodky), přesídlené též v 90. letech 20. století. Z lokalit v Kazachstánu 

byly ve vyprávěních respondentů o lidové léčbě zaznamenány převážně lokality Borodinovka 

a Aktjubin. Po ukončení grantového projektu byly uskutečněny rozhovory i s osobami 

pocházejícími z dalších lokalit. Z bývalé Volyňské gubernie byla zachycena vyprávění osob 

z Kupičova, Hlinska, Zálesí, Lucku, Moštěnice, Dědové Hory, Josefína a dalších, 

přesídlených převážně v roce 1947. V jednom případě se jednalo o vyprávění osob 

přesídlených z ruské Meščerjakovky, jež byla místem druhotné migrace z kazašské 

Borodinovky. Z oblasti Běloruska je zaznamenáno vyprávění z městečka Mir, Hrodenské 

oblasti a Minsku. Ze Zakarpatské Ukrajiny se jedná o vyprávění z vesničky Klučarky, blízko 

Mukačeva. 

 

Metodologie – vyhodnocení a interpretace dat 

Metodologie projektu byla založena především na strukturovaných rozhovorech. Vedle toho 

jsem využila i výsledky dotazníkového šetření s použitím záznamových formulářů při řešení 

zmíněného grantového úkolu. Krátké neformální rozhovory bez záznamu pak posloužily 

k doplnění argumentace podepřené údaji ze strukturovaných rozhovorů, případně z dotazníků 

vyplňovaných v rámci grantového úkolu. 

Část projektu věnovanou metodám, prostředkům a praktikám lidové léčby a vzpomínkám na 

ni, jsem prováděla kombinací strukturovaného a narativního interview, kdy mi v prvém 

případě posloužily zmiňované archy s předpřipravenými výzkumnými dotazy, do kterých byly 

následně zaneseny odpovědi a v druhém případě probíhal rozhovor tak, že byl dotazovanému 

vznesen podnět k vyprávění, které pak bylo též zaneseno do archu nebo samostatně 

zaznamenáno. 

Volba metody pro vyhodnocení dat vycházela z toho, že jsem pracovala se smíšenými daty 

různorodého charakteru převážně kvalitativní povahy. Jednalo se o informace získané 

v průběhu řízených rozhovorů zapisovaných do předem připravených formulářů, o data 

získaná neformálními předem tematicky nezaměřenými rozhovory, data získaná rozhovory na 

předem specifikovaná témata, zejména léčení, dokumenty archivní povahy a v neposlední 

řadě e-mailová korespondence a literatura. Zpracování těchto dat proběhlo tak, aby 

umožňovalo pracovat s informacemi jednak chronologicky a jednak tematicky s přihlédnutím 

k regionálnímu kontextu a životním trajektoriím konkrétních osob, která data poskytly. 
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Základním východiskem pro zpracování dat se stala obsahová analýza a indexování textového 

materiálu na základě stanovených obsahových jednotek (Buriánek 1996: 64; Lozoviuk 2005: 

27). Paralelně s analýzou obsahu byla provedena i diskurzivní analýza (Hendl 2005: 265–

267). Významnou roli v mé práci sehrál též biografický výzkum, někdy též označovaný jako 

biografická metoda (Hendl 2005: 130). Rekonstrukci biografií a životních trajektorií jsem 

provedla u několika mých klíčových aktérů ve výzkumu a jejich vyprávění, orální historii 

jsem nechala prolínat celým textem, stejně jako komparativní hledisko (Bernard 2000: 385–

386). V textu porovnávám jednak postupy jednotlivých aktérů navzájem, jednak změny 

léčebných postupů v čase a jednak používané praktiky v jednotlivých regionech, kde si 

všímám změn v léčbě v závislosti na sociálním kontextu i v závislosti na přírodních a 

klimatických podmínkách. 

Pojetí lidové léčby a pojmů zdraví a nemoci s ní provázaných vychází v rámci disertační 

práce z diskurzu kritické medicínské antropologie, neboť kritická medicínská antropologie je 

perspektivou zdůrazňující sociální a politické faktory jako důležité elementy v porozumění a 

zacházení se zdravím a nemocí a stává se tak vhodným nástrojem k interpretaci dat dané 

tematiky. Optikou tohoto náhledu jsou nahlíženi aktéři a jejich vztah k okolí i působení 

vnějších faktorů na životní situaci zúčastněných, což je zejména v případě volyňských Čechů 

v období 2. světové války, černobylských Čechů po výbuchu jaderné elektrárny, ale i 

kazašských Čechů neopominutelné. 

 

Závěr: Vyhodnocení výzkumných oblastí a dotazů 

Vyhodnocení získaných dat a jejich interpretace u části týkající se problematiky zdraví, 

nemoci a lidové léčby byly publikovány po částech v českých a zčásti i zahraničních 

periodikách a monografiích (Uherek, Beranská, Brouček, Iljuk, Nesvadbová, Šandera 2011; 

Beranská 2011; Beranská 2013; Uherek, Beranská 2015; Beranská, Uherek 2016) a tvoří 

součást v práci uvedených kapitol. 

Vyhodnocení jednotlivých oblastí a výzkumných dotazů z nich utvořených: 

1) oblast prostředků lidové léčby proti běžným obtížím, jak se využívaly na území 

bývalého SSSR, převážně na Ukrajině a v Kazachstánu, u dnes přesídlených krajanů a 

jak a zdali se využívají i nadále zde v ČR.  
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„Jaké prostředky lidové léčby využívali krajané na Ukrajině a v Kazachstánu a jaké z nich 

přenesli do prostředí nynějších domovů na území ČR?“ 

První oblast se týkala prostředků lidové léčby proti běžným zdravotním potížím v minulosti a 

dnes a předpokládala přehled využívaných prostředků na základě terénních záznamů. Ve 

vzpomínkách přesídlených Čechů z Ukrajiny, ať už z Volyňské, Kyjevské oblasti nebo ve 

vzpomínkách z jihu Ukrajiny využitých pro srovnání, figurují nejčastěji postupy a využívání 

surovin, které jsou společné prostoru střední a zčásti východní Evropy s podobnými 

klimatickými a geografickými podmínkami. To je dáno i shodou v materia medica, která je na 

Ukrajině, ale i u nás používána. Lidé zdaleka nevyužívali škálu léčivých bylin v celé její šíři, 

řídili se spíše tím, co rostlo v jejich okolí, co měli odzkoušené jejich babičky, nebo co 

zaslechli od sousedů, léčitelek nebo známých. Jejich repertoár léčivých přípravků zahrnoval 

převážně prostředky bylinného charakteru, někdy i živočišného, avšak většinou bezpečného 

v umírněných dávkách, ať už v podobě nálevů, odvarů, čajů či kožních preparátů, nesetkala 

jsem se s využíváním prostředků jedovatých či toxických rostlin, ze kterých se ve 

farmaceutické praxi připravují separanda a venena. 

V případě Čechů z Kazachstánu se při dotazování respondentů stejně jako u Čechů z Ukrajiny 

též ukázalo, že největšímu zájmu se v domácím prostředí těší léčba běžných obtíží pomocí 

bylinek a rostlinných produktů z nich připravených. Většina léčivých bylin byla v 

Kazachstánu pořizována běžně v okolí, takříkajíc za plotem, pěstována na zahrádkách, na 

parapetech v domech, nebo v malém množství pak získávána od sousedů či místních babiček, 

které léčily. I zde převažují recepty a vzpomínky na prostředky pomáhající proti běžným 

virovým a bakteriálním nákazám, především nachlazení a respiračním chorobám. V o něco 

větší míře byly využívány produkty živočišného charakteru, neboť se obecně u kazašské 

majority těšily značné úctě a oblibě. 

U obou skupin přesídlených Čechů přetrvává u některých jedinců tendence využívat byliny či 

živočišné ingredience jako první formu pomoci při potížích i zde v České republice, pakliže je 

mají nablízku a v dostupné formě, např. pěstované v květináči u okna, na zahrádce, či rostoucí 

volně v blízkém okolí. Upřednostňují však návštěvu lékaře a využití farmaceutických 

produktů v případech, kdy uznají za vhodné a projevují vděk za dostupnost takovéto 

možnosti. Kvalitu i služby hodnotí veskrze pozitivně a v porovnání s podmínkami na Ukrajině 

či v Kazachstánu je považují za více než nadstandardní, díky čemuž také vyjadřují 

spokojenost se stavem po přesídlení. 
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2) oblast lidové léčby v pamětech současníků (vzpomínky na lidové léčitelky, dětství, 

léčení recepty a prostředky maminek, babiček atd.) 

Pamatují si na to, jak se léčily běžné zdravotní obtíže, jak léčila babička či maminka, 

případně dědeček/otec nebo někdo jiný z rodiny? Pamatují se na místní léčitelky/léčitele, 

kteří působili i mimo příbuzenské vztahy v rámci vesnice či města? 

a 

3) oblast lidové léčby v pamětech současníků (ritualizované praktiky a lidová zaříkání)  

Pamatují si na nějaké zaříkání či zažehnávání nemoci, které využíval někdo v jejich okolí? 

Pamatují si na nějaký ritualizovaný léčebný proces, který měl přesně určený postup? 

 

Druhá a třetí oblast lidové léčby v pamětech současníků se vzájemně prolíná a týká se 

především vzpomínek na místní léčitelky, babičky, příbuzné nebo jen známé osoby s léčením 

spojené a jejich postupy a rituály využívané ke zbavení neduhů. Kromě popisu archaických 

praktických postupů směřujících k navrácení zdraví, které Češi v nových destinacích 

využívali, poukázala v tomto ohledu práce také na oblast duchovní sféry s léčením 

neodlučitelně spjatou, která přesahuje věcnou materiální každodennost v životě jedince a 

zrcadlí se v uvažování lidí – v případě léčení v modlitbách, zaříkáních a rituálních postupech. 

Práce představila několik zachycených vzpomínek na osobnosti léčitelek a jejich rituální 

postupy, zaříkání a využívání homeopatické magie na pozadí komparace s poznatky 

sebraného dvousvazkového šestisetstránkového kompendia lékárníka, sběratele a vizovického 

národopisce Josefa Čižmáře a rešerší týkajících se tématu rituálu a magie v oblasti bývalého 

Sovětského svazu. Sebraný materiál týkající se léčitelských praktik na Ukrajině i 

v Kazachstánu vykazuje rysy synkretismu, ve kterých však převažují archaické prvky léčby 2. 

poloviny 19. století rakousko-uherské monarchie, které lze mimo jiné nalézt právě v 

Čižmářově spisu. Obohaceny o prvky výpůjček z okolního prostředí tak přináší zachovaný 

obraz dávno na našem území zaniklé víry ve využívání homeopatické formy magie spolu se 

silou léčivých rostlin přenesenou v prostoru a čase. V terénu se podařilo zaznamenat 

například rituální postup smývání mzí/úbytí spolu s doprovodným zaříkáním, léčbu 

bakteriálního onemocnění kůže zvaného růže spolu s jejím zažehnáváním, léčení bolesti ucha, 

hnisavých onemocnění a další. Domnívám se, že poetický půvab obsažený v jejich 

zvukomalebných zaříkáních a rituálních postupech při léčení zdravotních potíží stojí za 

zachycení a uchování v písemné formě jako součást společného kulturního dědictví. Podobné 
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rysy v myšlení jsem zaznamenala i u Čechů z Kyjevské oblasti, tzv. černobylských Čechů, 

jichž se týká 4. oblast této práce. 

2., 3. a 4. výzkumná oblast také do jisté míry poukázala na to, že magický, slovy profesora 

pařížské Sorbonny mystický, způsob myšlení nebyl ani před třiceti lety doménou jen 

divošských a necivilizovaných částí světa (Lévy-Bruhl 1999/1925), a že Gauchetovo 

‚odkouzlení světa‘ (v návaznosti na Schillera a Webera) a jeho racionalizace neproběhly ve 

všech rovinách sociální reality stejně ani dodnes (Gauchet 2004, Weber 1998). Přestože se 

aktéři této práce pohybovali v prostředí ohraničeném empirickým poznáním, neodmítali ani 

metafyzickou nástavbu svého světa, zvláště v případech, kdy se dostali do krajních situací, 

jakými byl stav nemoci a nedostupnost nebo neúčinnost léků (ať už za války, kvůli 

vzdálenosti či financím) a apokalyptický pocit děsu navozený strachem z nepoznaného a 

neznámého působení smrtící radiace. Ve chvíli, kdy selhával kulturním rámcem schválený a 

dobře známý kodifikovaný způsob jednání založený na empirii, docházelo mezi aktéry 

k vychýlení do sféry neznáma, které alespoň nabízelo útěchu a naději v účinnost a pomoc 

(třebaže na úkor smysluplnosti), které se jim v jejich ‚racionálním‘ světě nedostávalo. Neboť 

jak praví poutník suterénem lidských duší Carl Gustav Jung: „Člověk sám je zčásti empirický, 

zčásti transcendentní…“ (Jung 1995: 22). Tato transcendentní pomoc byla zároveň pojištěna 

jistou výpůjčkou z tradic a jistot života před porušením řádu logiky a nastolením dané 

chaotické situace, jakými bylo například využití dobře známých a srozumitelných symbolů, 

číslic a nacionálií z modlitebních textů křesťanské církve, moudrosti předků či znalostí 

erudovaných osob, kterým se dostalo vzdělání před navozením krajní chaotické polohy 

běžného života. Slovy Clifforda Geertze „člověk se umí přizpůsobit čemukoliv, s čím se 

vyrovná jeho představivost; ale nedokáže si poradit s chaosem“, který nabourává jeho 

pojmový a symbolický svět (Geertz 2000: 116). 

Ve 2., 3. a 4. výzkumné oblasti odkazovala zjištěná data také k funkční úloze magie a rituálu 

u Čechů na Ukrajině a v Kazachstánu, které podobně jako náboženství optikou 

funkcionalistického paradigmatu napomohly v krajní situaci zachování si pocitu bezpečí a 

uspokojení citové a kognitivní potřeby vyrovnání se s nepředvídatelností (Malinowski 

1948/1992). Přestože se již dnes považuje diskurz funkcionalismu za překonaný a aspekt 

vyrovnávání se s nejistotou a strachem se dává i do dalších souvislostí, neznamená to, že by 

se jeho vliv na utváření společenských vazeb a náboženských představ ignoroval. K návratu k 

magickým a rituálním úkonům ve chvíli nejistoty a nebezpečí inklinují i současní 

urbanizovaní lidé. Neboť slovy Carla Gustava Junga: „psychologie každého civilizovaného 
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člověka je bez ohledu na výši jeho vědomí v hlubších vrstvách své psýché ještě psychologií 

archaického člověka“ (Jung 1995: 27). Strach jako takový je základní charakteristikou lidské 

přirozenosti a pokud je za pomoci vhodných nástrojů přetvořen v konstruktivní obavu, může 

jednotlivce i skupiny postrčit kupředu a vést k novým objevům. Jakmile totiž bylo v případě 

našich krajanů dosaženo nastolení alespoň částečné rovnováhy, v našem případě pomoci ve 

špatně řešitelné situaci, vyléčení či v případě černobylských Čechů porozumění dané situaci a 

smíření, navrátil se zpátky rámec původního kulturního kontextu, došlo k nastartování 

adaptačních mechanismů a variabilních způsobů jednání lidí. O tom pojednala 4. výzkumná 

oblast týkající se oblasti obranných prostředků a strategií po výbuchu jaderné elektrárny 

v Černobylu. 

 

4) oblast ochrany proti radioaktivnímu záření a prostředky tradované ústně (jaké 

prováděli úkony a jaké prostředky lidové léčby využívali, jak očišťovali jídlo 

vypěstované v zemi, jak si racionalizovali konzumaci potravin zasažených radioaktivním 

spadem, jak chránili domácí zvířata atd.) 

Co používali na ochranu proti radioaktivnímu spadu a proti kontaminaci potravin? 

Jak a pomocí čeho si lidé snažili ochránit zdraví a jakou roli v tom sehrála lidová léčba? 

 

Sebraná data v terénu u přesídlených Čechů z oblasti zasažené černobylskou jadernou havárií 

by se dala shrnout do polohy, která do jisté míry odkazuje k přechodové fázi liminarity, jak o 

ní referuje Victor Turner v návaznosti na van Gennepa (Turner 2004, Gennep 1996). Aktéři 

v této situaci prochází kulturní oblastí, která nemá žádné atributy minulého ani nadcházejícího 

stavu (Turner 2004: 95), naši krajané ztratili pod nohama jistotu, kterou jim poskytovaly 

znalosti a zkušenosti dnů minulých a ocitli se v situaci tváří v tvář neznámému netušíc, jak 

dalece a do jaké míry změní radiace jejich životy. Tato situace vedla v případě černobylských 

Čechů k vytvoření strategií sloužících k ochraně a k jakémusi vybudování pevného postoje na 

základech ne nepodobných pohyblivým pískům, jaké skýtá smysly nepostižitelná radiace. Za 

pomyslný vrchol jejich adaptace na vzniklou situaci lze považovat jejich přesídlení, nové 

aktivity v zemi, do níž se přestěhovali, případně i snahu pomoci těm, kteří v kontaminovaném 

území zůstali. 

Tato oblast díky jedinečnému fenoménu ‚Čechů od Černobylu‘ a sebraným datům poukázala 

na schopnost proměny léčitelských postupů a metod ‚populárního úseku‘ medicínského 
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systému v Kleinmanově typologii (1978) v závislosti na změně prostředí, kdy jiné možnosti 

nejsou dostupné, a ukázala, že lidová léčba, která je často spojována s přívlastkem ,tradiční‘, 

je ve svých postupech inovativní a proměnlivá, když to podmínky okolního prostředí 

vyžadují. Do práce byly zahrnuty v této souvislosti komparativní prvky spojené se srovnáním 

obdobné situace ukrajinských imigrantů usazených v Albertě v Kanadě, kteří nemuseli čelit 

takovým problémům jako Češi v blízkosti Černobylu, a situace tatarských a baškirských 

obyvatel v Musljumovu v blízkosti jaderného komplexu Majak v Čeljabinském kraji 

přezdívaného jako ‚uralský Černobyl‘, kde naopak museli po celých 40 let čelit sérii 

environmentálních havárií s katastrofálními důsledky pro lidské zdraví bez adekvátních 

informací. 

Podmínky po výbuchu Černobylu a přítomnost život ohrožujícího radioaktivního záření se pro 

naše krajany kromě jiného stala katalyzátorem pro adaptabilitu a variabilitu léčitelských 

postupů, praktik a prostředků, které pozbývají své nálepky ‚tradiční‘ a poukazují tak i na 

nedokonalost lexikálního chápaní pojmu ‚tradiční‘ jako neměnného a stálého, implikujícího 

setrvačnost v čase a prostoru. Černobyl se tak stal nejen sumarizujícím klíčovým kulturním a 

dějinným symbolem podle Sherry Ortner (1973), ale i výzvou k přehodnocení chápání 

obsahových významů pojmů jako tradice, stálost a neměnnost. 
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.vupsv.cz/index.php?p=infromacni_system_tcn&site=default 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247972

 

10.  

0445985 - UEF-S 2015 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky 

Horáková, M. - Bareš, P. - Schebelle, D. - Kubát, J. - Uherek, Zdeněk - Brouček, 

Stanislav - Beranská, Veronika 
Metodika využívání poznatků o rodinách imigrantů při zjišťování potenciálních nároků 

sociálního systému, které jsou spojené se slučováním rodin.  

[The utilization of data on immigrant families for the purpose of assessment of potential 

demands on social system related to family reunification.] 

Interní kód: TA ČR TD010220 ; 2014 

Technické parametry: Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. 2015/461-351/1 

uzavřená s: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, IČ 

45773009; Integrační centrum Praha, Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1, IČ 24228320; Smlouva 

uzavřena 9.12.2014, Bc. Zdeněk Horvát, +421 252 543 846 

Ekonomické parametry: ne 

Certifikační orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Datum certifikace: 12.02.2015 

http://www.vupsv.cz/index.php?p=infromacni_system_tcn&site=default
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Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD010220 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: third country migrants * families of migrants * foreigners * integration * 

migration * family * society 

Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.vupsv.cz/index.php?p=infromacni_system_tcn&site=default 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247971

 

11.  

0439537 - UEF-S 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku 

Uherek, Zdeněk - Bareš, P. - Beranská, Veronika - Brouček, Stanislav - Horáková, M. - 

Kissová, Blanka - Kubát, J. - Schebelle, D. 
Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity.  

[How to collect data on migrants and their families: possibilities, (dis)advantages, limits.] 

Culturologia. Roč. 3, č. 1 (2014), s. 52-56 ISSN 1805-2886 

Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD010220 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: migration * foreigners * Czech Republic * methodology 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242808 

 

12.  

0439536 - UEF-S 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku 

Beranská, Veronika 
„Šamanská jurta“: O pojetí zdraví a nemoci u jejích návštěvníků.  

[„Shaman´s yurt“: the conceptualization of health and illness by its visitors.] 

Culturologia. Roč. 3, č. 1 (2014), s. 4-13 ISSN 1805-2886 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: folk concepts * illness * soul * death * shamanism * Czech Republic * 

medical anthropology 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242807 

 

13.  

0437910 - UEF-S 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 

Beranská, Veronika 
IMISCOE: Immigration, Social Cohesion and Social Innovation.  

Český lid, Etnologický časopis. Roč. 101, č. 4 (2014), s. 488-489 ISSN 0009-0794 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: migration * integration * social diversification * social cohesion 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Impakt faktor: 0.094, rok: 2012 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241384 

 

http://www.vupsv.cz/index.php?p=infromacni_system_tcn&site=default
http://hdl.handle.net/11104/0247971
http://hdl.handle.net/11104/0247971
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14. 0437893 - UEF-S 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 

Beranská, Veronika 
CUA-IUAES: Dreamed/Planned Cities and Experienced Cities.  

Český lid, Etnologický časopis. Roč. 101, č. 4 (2014), s. 487-488 ISSN 0009-0794 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: city * urban space * urban anthropology 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Impakt faktor: 0.094, rok: 2012 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241373

 

15.  

0436526 - UEF-S 2015 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 

Uherek, Zdeněk - Beranská, Veronika - Jiráková, Anežka - Kissová, Blanka - 

Hlavičková, Marie 
Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl.m. Prahy.  

[The analysis of users and using of urban public space in Prague.] 

Praha: Otevřená společnost, o.p.s, 2014. 73 s. 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: public spaces * urban anthropology * ethnology 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

http://eu.avcr.cz/Pracoviste/Oddeleni_etnickych_studii/Probihajici_granty/Analyza_uzivatelu

_a_uzivani_mestskeho_verejneho_prostoru_v_Praze.html 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240913

 

16.  

0436348 - UEF-S 2016 RIV eng U - Uspořádání akce 

Červinková, Hana - Uherek, Zdeněk - Beranská, Veronika 
Rethinking Anthropologies in Central Europe for Global Imaginaries.  

[Praha, 26.05.2014-27.05.2014, (K-WRD 53/26)] 

Grant ostatní: International Visegrad Fund(XE) 21320085 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: anthropology * Central Europe * migrations * postsocialism * knowledge * 

change * globalization 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

http://www.eu.avcr.cz/Social_and_Cultural_Change_in_Contemporary_Central_Europe/index

.html 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240148

 

17.  

0436268 - UEF-S 2015 SK cze J - Článek v odborném periodiku 

Beranská, Veronika 
Konference Rethinking Anthropologies in Central Europe for Global Imaginaries (26. - 27. 

máj 2014, Praha).  

[Conference Rethinking Anthropologies in Central Europe for Global Imaginaries (26-27 

May 2014, Prague).] 

Slovenský národopis. Roč. 62, č. 3 (2014), s. 425-426 ISSN 1335-1303 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

http://eu.avcr.cz/Pracoviste/Oddeleni_etnickych_studii/Probihajici_granty/Analyza_uzivatelu_a_uzivani_mestskeho_verejneho_prostoru_v_Praze.html
http://eu.avcr.cz/Pracoviste/Oddeleni_etnickych_studii/Probihajici_granty/Analyza_uzivatelu_a_uzivani_mestskeho_verejneho_prostoru_v_Praze.html
http://www.eu.avcr.cz/Social_and_Cultural_Change_in_Contemporary_Central_Europe/index.html
http://www.eu.avcr.cz/Social_and_Cultural_Change_in_Contemporary_Central_Europe/index.html
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Klíčová slova: Central Europe * border * migration * urban space 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241338

18.  

0422496 - UEF-S 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku 

Beranská, Veronika 
Krajanská lidová léčba a ritualizované praktiky u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu 

přesídlených do České republiky.  

[Expatriates´ Folk Treatment and Ritualized Practises with Czechs from Ukraine and 

Kasakhstan Transferred to the Czech Republic.] 

Národopisná revue. Roč. 23, č. 4 (2013), s. 264-271 ISSN 0862-8351 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: Ukraine * Kazakhstan * Czech Republic * migration * folk medicine * ethno-

medicine * complementary medicine * compatriots 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0228640 

 
Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 

 

Beranska_Krajanská lidová 

léčba a ritualizované 

praktiky.pdf  

2 
377.5 

KB  

Vydavatelský 

postprint 
vyžádat  

19. 0421653 - UEF-S 2014 RIV cze U - Uspořádání akce 

Uherek, Zdeněk - Sulitka, Andrej - Beranská, Veronika - Brouček, Stanislav 
Praha jako místo soužití národnostních menšin. 13. setkání národnostních menšin.  

[Prague as a place of the coexistence of national minorities. The 13th Session of the national 

minorities.] 

[Praha, 26.11.2013, (K-WRD 270/40)] 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: conference * minorities * Prague 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0227943

 

20.  

0395242 - UEF-S 2014 SK cze R - Recenze 

Beranská, Veronika 
Engaging the Spirit World. Popular Beliefs and Practices in Modern South Asia. Asian 

Anthropologies. Volume 5. [Recenze].  

[Endres, K. W. (ed.); Lauser, A. (ed.).: Engaging the Spirit World. Asian Anthropologies. 

Volume 5. New York, Oxford, 2011. 234 s]. Slovenský národopis. Roč. 61, č. 2 (2013), s. 

218-220 ISSN 1335-1303 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: Asia * cultural anthropology * religion * spirituality 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0223465

 

https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/vyzadani/?idx=cav_un_epca-1*0422496&repo=crepo1&key=90481489489
https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/vyzadani/?idx=cav_un_epca-1*0422496&repo=crepo1&key=90481489489
https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/vyzadani/?idx=cav_un_epca-1*0422496&repo=crepo1&key=90481489489
https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/vyzadani/?idx=cav_un_epca-1*0422496&repo=crepo1&key=90481489489
http://hdl.handle.net/11104/0223465
http://hdl.handle.net/11104/0223465
https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/vyzadani/?idx=cav_un_epca-1*0422496&repo=crepo1&key=90481489489
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21.  

0389616 - UEF-S 2013 CZ cze V - Výzkumná zpráva 

Beranská, Veronika - Uherek, Zdeněk 
Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce 

za rok 2011.  

[General analytical report of the grant programme of the Government Office of the Czech 

Republic Support of the Social Fieldwork 2011.] 

Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2012. 72 s. 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: Roma * Czech Republic * Analysis of Grant Reports 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0218485

 

22.  

0389612 - UEF-S 2013 CZ cze V - Výzkumná zpráva 

Uherek, Zdeněk - Beranská, Veronika 
Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády České republiky Podpora 

koordinátorů romských poradců za rok 2011.  

[General analytical report of the grant programme of the Government Office of the Czech 

Republic: Support of the coordinators of the Roma advisors 2011.] 

Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2012. 36 s. 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: Roma * Czech Republic * Analysis of Grant Reports 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0218481 

 

23.  

0389398 - UEF-S 2013 CZ cze V - Výzkumná zpráva 

Uherek, Zdeněk - Beranská, Veronika 
Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Předcházení sociálnímu 

vyloučení a odstraňování jeho důsledků za rok 2011.  

[General analytical report of the grant programme of the Government Office of the Czech 

Republic: Prevention of the social exclusion and amelioration its outcomes 2011.] 

Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2012. 52 s. 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: Roma * Czech Republic * Analysis of Grant Reports 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0218358 

 

24.  

0387105 - UEF-S 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 

Beranská, Veronika 
Diversity and Local Contexts: Urban Space, Borders and Migrations.  

Český lid, Etnologický časopis. Roč. 99, č. 4 (2012), s. 479-480 ISSN 0009-0794 

Institucionální podpora: RVO:68378076 
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Klíčová slova: urban space * border * migration * diversity 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Impakt faktor: 0.094, rok: 2012 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216658

 

25.  

0382436 - UEF-S 2013 eng U - Uspořádání akce 

Green, S. - Uherek, Zdeněk - Beranská, Veronika 
Workshop Remaking Borders WG 3, WG 4.  

[Praha, 06.05.2011-07.05.2011, (W-EUR 14/12)] 

Grant ostatní: EU(GB) FP7, COST Action IS0803 

Klíčová slova: anthropology * sociology * east borders of European Union * transnationalism 

* mixed marriages * migration 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212654

 

26.  

0382080 - UEF-S 2013 RIV CZ cze R - Recenze 

Beranská, Veronika 
Peter A. G. M. De Smet: Different Truths; Ethnomedicine in Early Postcard. [Review].  

[Peter A. G. M. De Smet: Different Truths; Ethnomedicine in Early Postcard. [Review].] 

[De Smet, P. A. G. M.: Different Truths; Ethnomedicine in Early Postcard. Amsterdam, 2010. 

216 s]. Český lid, Etnologický časopis. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 99, č. 3 (2012), 

s. 371-372 ISSN 0009-0794 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: ethnomedicine * folk healing * collecting * postcard * colonial 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212407 

 

27.  

0380260 - UEF-S 2013 RIV eng U - Uspořádání akce 

Uherek, Zdeněk - Beranská, Veronika 
Diversity and Local Contexts: Urban Space, Borders and Migration.  

[Praha, 25.05.2012-26.05.2012, (K-WRD 35/9)] 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: social anthropology * urban anthropology * ethnology * migration 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0211010

 

28.  

0378931 - UEF-S 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 

Uherek, Zdeněk - Beranská, Veronika - Honusková, V. - Jiráková, Anežka - Šolcová, 

Lenka 
Analýza státního integračního programu pro azylanty.  

[An Analysis of the State Integration Programme for Recognized Refugees.] 
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Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České 

republiky, 2012. 273 s. ISBN 978-80-87112-65-6 

Grant ostatní: European Commission(XE) EUF 2010 - 25 Analýza SIP pro azylanty a 

vytvoření návrhu koncepčních a legislativních změn tohoto programu 

Institucionální podpora: RVO:68378076 

Klíčová slova: recognized * refugees * migration * State Integration Programme 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0210239 

 
Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 

 

Analýza Státního 

integračního programu pro 

azylanty.pdf  

4 4 MB 
 

Vydavatelský 

postprint 
vyžádat  

29. 

0374301 - UEF-S 2012 CZ cze M - Část monografie knihy 

Uherek, Zdeněk - Beranská, Veronika 
Etnocentrismus.  

Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011 - (Krist, J.), s. 21. 

ISBN 978-80-87261-70-5 

Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513 

Klíčová slova: social anthropology * ethnocentrism 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0207250

 
30. 

0374300 - UEF-S 2012 CZ cze M - Část monografie knihy 

Uherek, Zdeněk - Beranská, Veronika 
Diaspora.  

Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011 - (Krist, J.), s. 12-13. 

ISBN 978-80-87261-70-5 

Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513 

Klíčová slova: social anthropology * diaspora 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0207249

 

31.  

0373882 - UEF-S 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.) 

Beranská, Veronika 
Komplementární (lidová) léčba u přesídlených krajanů z Ukrajiny a Kazachstánu.  

[A complementary folk cure at displaced compatriots from Ukraine, Kazakhstan.] 

Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2011 - (Iljuk, B.), s. 61-75. ISBN 978-80-7435-169-3. 

[Identita migrantů z Východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Jaroměř - 

Josefov (CZ), 08.10.2011] 

Grant CEP: GA AV ČR IAA700580801 

Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513 

Klíčová slova: complementary medicine * folk medicine * healing compatriots * Ukraine * 

Kazakhstan 

https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/vyzadani/?idx=cav_un_epca-1*0378931&repo=crepo1&key=22128535943
https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/vyzadani/?idx=cav_un_epca-1*0378931&repo=crepo1&key=22128535943
https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/vyzadani/?idx=cav_un_epca-1*0378931&repo=crepo1&key=22128535943
https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/vyzadani/?idx=cav_un_epca-1*0378931&repo=crepo1&key=22128535943
https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/vyzadani/?idx=cav_un_epca-1*0378931&repo=crepo1&key=22128535943
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Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0206937

 

32.  

0373879 - UEF-S 2012 RIV CZ cze R - Recenze 

Beranská, Veronika 
[Recenze].  

[[Review].] 

[Moore, R. (ed.); McClean, S. (ed.).: Folk Healing and Health Care Practices in Britain and 

Ireland. Stethoscopes, Wands and Crystals. New York, 2010. 277 s]. Český lid, Etnologický 

časopis. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 98, č. 4 (2011), s. 439-441 ISSN 0009-0794 

Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513 

Klíčová slova: folk healing * health * ethnomedicine * Britain * Ireland 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0206936

 

33.  

0357358 - UEF-S 2011 RIV CZ cze R - Recenze 

Beranská, Veronika 
Magie tichomořských šamanů. Kouzla a rituály Havajských ostrovů. [Recenze].  

[Magic of Pacific Shamans. Spells and Rituals of Hawaiian Islands [Review].] 

[Cunningham, S.: Magie tichomořských šamanů. Praha, 2009. 207 s]. Český lid, Etnologický 

časopis. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 97, č. 4 (2010), s. 434-436 ISSN 0009-0794 

Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513 

Klíčová slova: magic * sorcery * Hawaii * ethnology * sociocultural anthropology 

Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie 

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195649 

  

http://hdl.handle.net/11104/0195649
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Účast na projektech 2011–2017 

 

 Identita a sociabilita migrantů z bývalého Sovětského svazu: následný výzkum 

řízených migrací s důrazem na druhou generaci (2008–2011, AV0/IA) AV ČR ) → 

kontrola již zadaných dotazníků, zadávání nových dotazníků do matice, terénní šetření 

s doc. PhDr. Zdeňkem Uherkem, CSc., psaní kapitoly ve společném výstupu. 

 

 2011/2012 Analýza státního integračního programu pro azylanty a vytvoření 

koncepčních a legislativních změn tohoto programu (EUF 2010–25) → terénní šetření 

s doc. PhDr. Zdeňkem Uherkem, CSc., tvorba datové matice a kódovacího klíče, zadávání 

dotazníků do matice, autorská spoluúčast na konečném výstupu. 

 

 TD010220 - Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí  

(2012–2013, TA0/TD) → terénní výzkum, vyplňování rodinných a osobních karet 

v terénu, tvorba datové matice a kódovacího klíče, spolu s doc. PhDr. Zdeňkem Uherkem, 

CSc. Odevzdání datové matice a kódovacího klíče řešiteli projektu Mgr. Miladě Horákové 

z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. 

 

 Projekt pro Open City, o.p.s., 2013, s názvem Analýza uživatelů a užívání městského 

veřejného prostoru hl. m. Prahy spolu s doc. PhDr. Zdeňkem Uherkem, CSc. Terénní 

výzkum formou pozorování, anketní průzkum, tvorba datové matice a kódovacího klíče. 

 

 TB030MZV002 Analýza migrace českých občanů po roce 1989 (2014–2015), vedoucí 

projektu PhDr. Stanislav Brouček, CSc. Zpracování migrační problematiky vybraných 

evropských zemí a příspěvku o Českých školách bez hranic. 
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Účast na konferencích 2011–2017 

 

 8. – 9. 10. 2011 konference pořádaná v Jaroměři s názvem Identita migrantů z východní 

Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Konference byla částí Fóra černobylských 

krajanů k 20. výročí návratu do staré vlasti a usídlení v ČR → aktivní účast; příspěvek 

s názvem Komplementární (lidová) léčba u přesídlených krajanů z Ukrajiny a 

Kazachstánu s powerpointovou prezentací. 

 

 10. – 14. 9. 2012 aktivní účast na mezinárodní konferenci v Neapoli s názvem Issues of 

Legitimacy: Entrepreneurial Culture, Corporate Responsibility and Urban Development 

spolu s Doc. PhDr. Zdeňkem Uherkem, CSc., pořádanou komisí urbánní antropologie 

IUAES,  Univerzitou Naples a dalšími institucemi. Název příspěvku: Specific Features of 

the Transnational Economy in Overcoming the Eastern Borders of the European Union 

from the Czech Republic. Příprava poloviny příspěvku a powerpointové prezentace. 

 

 10. – 14. 9. 2012 aktivní účast na mezinárodní konferenci v Neapoli s názvem Issues of 

Legitimacy: Entrepreneurial Culture, Corporate Responsibility and Urban Development 

spolu s Doc. PhDr. Zdeňkem Uherkem, CSc., pořádanou komisí urbánní antropologie 

IUAES, Univerzitou Naples a dalšími institucemi. Název příspěvku: Specific Features of 

the Transnational Economy in Overcoming the Eastern Borders of the European Union 

from the Czech Republic. Příprava poloviny příspěvku a powerpointové prezentace. 

 

 5. – 10. 8. 2013 aktivní účast na 17. mezinárodním kongresu IUAES v Manchesteru 

s názvem Evolving Humanity, Emerging Worlds spolu s Doc. PhDr. Zdeňkem Uherkem, 

CSc. Účast v panelu s názvem MMM19 Travelling cultures, creating new geographies 

through intangible cultural heritage (IUAES Commission on Intangible Cultural 

Heritage). Název příspěvku: Intangible cultural heritage in everyday social life: social 

practices and business activities of specific group of immigrants from Ukraine to the 

Czech Republic. Příprava poloviny příspěvku a powerpointové prezentace. 

 

 26. 11. 2013 Clam-Gallasův palác, Praha 13. SETKÁNÍ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 

Mezinárodní konference: „Praha jako místo soužití národnostních menšin“ Tvorba 

příspěvku a power-pointové prezentace: Veronika Beranská. Krajanská lidová léčba a 

péče o zdraví v pamětech a žité přítomnosti. 

 

http://www.nomadit.co.uk/iuaes/iuaes2013/panels.php5?PanelID=1506
http://www.nomadit.co.uk/iuaes/iuaes2013/panels.php5?PanelID=1506
http://www.nomadit.co.uk/iuaes/iuaes2013/panels.php5?PanelID=1506


27 

 

 24. 5. 2014 Havlíčkovy sady 58/2 Barcamp: Otevírejme město. Otevřená společnost. 

Zdeněk Uherek. Analýza uživatelů veřejného prostoru v Praze – data z výzkumu mezi 

Pražany v roce 2013. Tvorba power-pointové prezentace k příspěvku. 

 

 

 26. – 27. 5. 2014 Vila Lanna, Praha 6 Rethinking Anthropologies in Central Europ efor 

Global Imaginaries. Podílení se na organizaci mezinárodní konference, zajištění 

propagačních materiálů, spolutvorba příspěvku a tvorba power-pointové prezentace: 

Zdeněk Uherek, Veronika Beranská. Pavlivka Iodine Spring Water: A Transnational 

Etrepreneurship in Specific Post-Transition Context.  

 

 

 8. – 10. 7. 2014 St. Etienne, Francie Dreamed/Planned Cities and Experienced Cities. 

Université Jean Monnet Saint-Etienne. Annual Conference of the Commission on Urban 

Anthropology (CUA–IUAES). Spolutvorba příspěvku a tvorba power-pointové 

prezentace: Zdeněk Uherek, Veronika Beranská. Dreamed and Experienced Public Spaces 

in Prague. 

 

 27. – 29. 8. 2014 Madrid, Španělsko IMISCOE 11
th 

Annual Conference s názvem 

Immigration, Social Cohesion & Social Innovation. Spolutvorba příspěvku a tvorba 

power-pointové prezentace pro panel s názvem Immobile and Trapped Populations in 

Areas Affected by Environmental Changes: Zdeněk Uherek, Veronika Beranská. The 

Defensive Strategies of the Residents of Czech and Ukrainian Origin in Ukraine to the 

Effects of the Chernobyl Nuclear Accident.  

 

 

 0458109 - UEF-S 2016 RIV eng U - Uspořádání akce 

Červinková, H. - Uherek, Z. - Beranská, V. 

Making Anthropology Matter. 

[Praha, 14.10.2015-15.10.2015, (K-WRD 60/30)] 

 

 

 8. 10. 2016 účast na celostátním setkání krajanů k 25. výročí návratů černobylských 

krajanů do staronové vlasti a konferenci s názvem Tři vlny reemigrace krajanů do vlasti: 

přínos a perspektivy v Litoměřicích. Přednesení příspěvku s názvem Lidová léčba, rituál a 

magie u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu. 

 


