Změny způsobu života
a jejich sociokulturní souvislosti
Konference se zahraniční účastí

3. – 4. 11. 2011, Katedra sociologie a andragogiky FF UP, tř. Svobody 26, Olomouc

Program konference se zahraniční účastí
3. 11. 2011 (čtvrtek)
12:00 – 13:00

Prezence účastníků konference, místnost 4.08

13:00

Úvodní slovo: Dušan Šimek, místnost 3.23

13:00 – 15:30

Jednání v plénu (moderátor František Znebejánek), místnost 3.23
Změny způsobu života a jejich sociokulturní souvislosti
Helena Kubátová
Životní styl v době „tekuté modernity“ jako poznaná nutnost
Miloslav Petrusek
Způsob života a demografická změna
Ivo Možný
Proměny důvěry ve společnosti
Markéta Sedláčková
„Neviditelné“ normy v měnící se společnosti
Jadwiga Šanderová
Aplikovaný sociální konstruktivismus
Jiří Kabele

15:30 – 16:00

Přestávka na kávu, místnost 4.08

16:00 – 18:00

Jednání v sekcích – sekce budou probíhat současně
Sekce A (moderátor Jiří Šafr) místnost 3.23
How much tradition in modernity? Changes in lifestyles of Silesian families
Urszula Swadźba
Proměny otcovství – střídavá péče
Martin Fafejta
Jedna z forem rodiny postmoderní doby – nesezdané soužití párů s dětmi
Miluše Vítečková
Co je komunita? Aneb má sociologie nástroje pro jejich nalezení?
Jan Váně
Individualizace náboženského života a „zneviditelnění“ náboženství
Dušan Lužný
Dokážeme eště vystáť naše duchovné JA?
Juraj Skačan
Sekce B (moderátorka Markéta Sedláčková), místnost 4.09
Proměna racionality reprezentace
Martin Volek
Reflexia sociálnokultúrnych zmien v súčasnom konzervativizme
Daniela Ježovicová
Demokratizace politiky a organizací
Tomáš Dvořák
Tvorba verejnej politiky a občianska participácia
Mária Adamcová
Influence of professional environment on style of life on example of policemen
Monika Żak
Fenomén apokalypsy – utváranie miery jej relevancie súčasným človekom
Erika Kováčová

18:30

Neformální večerní posezení – vinárna U Dómu

4. 11. 2011 (pátek)
9.30 – 11.30

Jednání v sekcích - sekce budou probíhat současně
Sekce C (moderátorka Jadwiga Šanderová), místnost 3.23
Sociální determinanty zdraví v 21. století
Kateřina Ivanová
Kvalita života, životní spokojenost a její kontexty
Lucie Křeménková
Dopady farmaceutických inovací na lidskou identitu a způsob života
Karel Čada
Na prahu „Pornotopie“ aneb návrat do Pompejí
Jan Kalenda
Vzdelávanie učiteľov a zmeny v spôsobe života dnešných detí
Vlasta Dúbravová
Životný štýl mladých ľudí. Osamelosť uprostred informačného a komunikačného ruchu
Vlasta Hochelová
Sociálne interakcie a ich súvislosti so zmenou spôsobu života dobrovoľne skromných
ľudí
Alena Novotná
Sekce D (moderátor Josef Kandert), místnost 4.09
Existuje sociologie marketingové komunikace?
František Zich
Životní styl jako marketingová kategorie v ATS managementu
Alois Surynek
Životní cyklus organizace jako aplikační nástroj zavedení vhodné manažerské techniky
ve firmě
Veronika Gigalová
Proměny trávení volného času v české společnosti v uplynulých třiceti letech
Jiří Šafr, Věra Patočková
Turizmus ako faktor sociokultúrnej zmeny
Ivan Chorvát
Proměny života v sociálně vyloučených místech moravských měst
Daniel Topinka
Jak Laco do osady přišel. Změny způsobu života v marginalizovaném prostředí
východoslovenských romských osad
Tomáš Kobes

12.00

Závěr konference

