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MEZINÁRODNÍ ONLINE KONFERENCE: „VÝZKUM V
SOCIÁLNÍCH A HUMANITNÍCH VĚDÁCH - NOVÉ POHLEDY
2016“
INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE: “SOCIAL SCIENCE
AND HUMANITIES RESEARCH OUTLOOKS 2016”
Jiří Kohoutek⃰

⃰

Ve dnech 27. – 29. ledna 2016 proběhl první ročník mezinárodní open-access
online konference nazvané Výzkum v sociálních a humanitních vědách - nové
pohledy 2016, který pořádalo vědecko-výzkumné centrum a nakladatelství
Global Scientific CZ. Jak do určité míry napovídá samotný její název,
konference byla určena zejména studentům doktorských studijních programů a
mladým vědeckým pracovníkům – výzkumníkům v oblasti humanitních a
společenských věd, kterým přinesla prostor pro prezentaci výsledků výzkumu,
výměnu názorů a navázání odborné spolupráce.
Na konferenci se sešlo celkem 31 příspěvků od autorů či autorských kolektivů
pocházejících z celé řady zemí Evropy a působících na nejrůznějších fakultách
a pracovištích na celkem 13 různých univerzitách a vysokých školách v České
republice (Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci,
Ostravská univerzita, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká
škola technická a ekonomická České Budějovice, Vysoká škola aplikované
psychologie Terezín, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha,
Západočeská univerzita v Plzni), na Slovensku (Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Žilinská univerzita
v Žiline), a také ve Velké Británii (Birmingham City University). Příspěvky byly
psány anglicky, česky nebo slovensky.
Tematický záběr konference byl velmi rozsáhlý. V oblasti politických věd a
mezinárodních vztahů se N. Hikmet v textu Research Issues of War and Peace
Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, PhD. působí jako researcher/conference manager v Global
Scientific CZ, s. r. o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika, e-mail:
kohoutek@globalscientific.cz.
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in Current Society věnuje otázkám výzkumu ozbrojených konfliktů, které nahlíží
prizmatem mezinárodního práva, zatímco J. Šuleková nabízí metodologickou
úvahu ve svém příspěvku nazvaném Význam a perspektíva fronetického
prístupu v politológii. Přehledem problematiky americké výjimečnosti a její
interpretací se zabývá J. Mrázek v článku Anatomie americké výjimečnosti.
V oblasti práva se pak E. Lyapina v textu nazvaném Treatment of the non-EU
National by the EU in a Framework of the Migration Crisis zabývá problematikou
střetu práv jednotlivců a práv, která si nárokují státy EU na pozadí současné
migrační krize. P. Müllerová se pak zamýšlí nad problematikou právní úpravy
telemedicíny a jejího zavádění do právního řádu ČR v článku Nutnost zohlednit
přeshraniční zdravotní péči pacientů v rámci Evropské unie při připravované
legislativní úpravě telemedicíny. Bezpečnostní aspekty pak řeší M. Formanek a
M. Záborský v textu Digitálna knižnica jako terč kybernetického útoku.
Velmi často zpracovávaná byla témata z oblasti pedagogických věd. Svůj
výzkum věnovaný ambicím mladých přibližuje J. Slavíček v článku Míra ambicí
současných středoškolských studentů: příklad Školy mezinárodních a veřejných
vztahů Praha, zatímco I. Horváthová se v textu Profesijné ašpirácie ako súčasť
profesijnej orientácie u osôb so sluchovým postihnutím věnuje vlivům
vzdělávacího a dalšího prostředí na profesní aspirace těchto osob. K. Jakšová
přináší svá didaktická pozorování v příspěvku Stručná reflexe hodin hudební
výchovy z Lambertseter skole v Oslu. L. Těthalová zkoumá problematiku
finanční gramotnosti v textu Finanční gramotnost u žáků sředních škol. I.
Hrubešová pak ve své případové studii Příklad mediálně konstruované sociální
role člověka s mentální jinakostí: Analýza filmu Osmý den reaguje na současný
trend zapojení kulturní tematiky do oblasti speciální pedagogiky. Do oblasti
speciální pedagogiky spadají i příspěvky Z. Remešové Význam výtvarné tvorby
v životě jedince se zrakovým postižením a N. Petrové Komunikace u žáků s
těžkým tělesným postižením. Do sféry pedagogických disciplín patří rovněž
texty M. Gardlíkové Potenciál analýzy detských výtvarných prác, D. Kučerky a
M. Kučerkové Tvorba a vyhodnocovanie odborného učebného textu, J. Kubici
Teaching Subject „Czech-German Relationships“ on the Basis of Literary
Autobiographies – Ota Filip nebo M. Zvolánkové Židovská tematika a didaktika
české literatury. Konečně L. Kobrle se věnuje kurikulárním reformám v ČR
v článku Estetická výchova jako novinka v kurikulu základního vzdělávání.
V oblasti historických věd naši konferenci obohatily texty A. Fornaseiro
Aspects of Artistic Training and Patronage in Bohemia in the Second Half of the
17th Century, E. Součkové The Donors and the Decoration of the Sedlčany
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Gradual (doplněný krom jiného i obrazovou přílohou), V. Kozáka Odeon
Publishing: Island of Freedom a R. Prázného Národní divadlo v Praze v době
nastupující nacistické okupace: divadelní umělci a jejich postoje.
Oblasti sociální politiky a sociálního zabezpečení, konkrétně pak
problematice společenské hodnoty (social value), se věnuje článek, jehož
autory jsou J. M. Daly, J. Hrabětová a S. McCabe, nazvaný Measuring and
Leveraging Social Value through Public Sector Procurement in the UK.
Kulturologickou perspektivu na konferenci přinesly texty M. Reisera Dobrovoľná
smrť prostredníctvom virtuálneho priestoru a J. Puškára Environmentálna kríza
ako výsledok konzumizmu, zatímco spirituální tematiku vnáší příspěvek J.
Ržonci Tajomstvo vtelenia v diele Tomáša z Villanovy. Paradivadelní disciplíny
a dílo A. Boala přináší text A. Veselé Známý, neznámý a neviditelný Augusto
Boal. P. Podrazilová a I. Brabcová se pak věnují tematice neexistence
základních standardů pro ošetřovatelskou péči ve svém příspěvku nazvaném
Národní standardizace ošetřovatelské péče. Kvalitativní metodologii výzkumu
se zaobírá ve svém příspěvku nazvaném Prvek triangulace jako nezbytná
součást v kvalitativních přístupech sociálně-vědních výzkumů J. Chrastina,
zatímco jinou problematiku citací rozebírá A. Motejlková v článku nazvaném
Citování sociálních sítí. Konečně diskursivní interpretaci postavy Kalibana ze
Shakespearovy hry Bouře přináší text E. Bilské Caliban’s Voice in
Shakespeare’s The Tempest.
Konferenční příspěvky, které lze dohledat a přečíst (v souladu s open-access
přístupem) na webu www.conference-online.eu, ukazují, že v oblasti
humanitních a společenských věd vyrůstá v ČR i SR další generace nadějných
mladých vědců schopných rovněž spolupráce se zahraničními partnery. Se
všemi z nich se těšíme na další spolupráci nejen v příštím ročníku naší online
konference Výzkum v sociálních a humanitních vědách - nové pohledy 2017,
ale i na ostatních tematických konferencích a odborných seminářích, které
Global Scientific CZ chystá a na které touto cestou rád zvu i ostatní kolegy.
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