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Pátek 24. 11. 
  U33 U34 U35 

od 9:00 registrace 

9:30-10:00   krátké přivítání   

  Město, veřejný prostor, imaginace Teorie-praxe Města rozmanitá I. 

10:00-11:30 

Železničná stanica a život v meste 21. 
storočia - Zuzana Duchová 

(Ne)viditeľné mestá na západe: 
Zaobchádzanie so zahraničným 
obsahom v československých 
architektonických časopisoch - Lívia 
Gažová 

Absence and voids: Mexico City as 
an example of suppression - 
Ricardo Caballero 

Urban Sanctuary - Veronika 
Hliničanová  

Co (ne)víme o sídlištích? Přehledová 
studie sociologické literatury o post-
socialistických panelových sídlištích - 
Jana Kočková 

Městská chudoba afrických 
megapolí - Linda Piknerová 

„Pocity plotu“: normativita, 
imaginace a ne/viditelnost ve 
veřejném prostoru panelového 
sídliště - Michal Lehečka 

„Člověk si zvykne i na šibenici...“ 
Zviditelňování napětí mezi teoretickými 
záměry a praxí bydlení v panelovém 
domě - Jana Kočková, Terezie Lokšová 

Kulturně eko-antropologická 
typologie města - Vilém Pařil, Eva 
Jourová 

11:30-11:50 coffee break 

  
Města rozmanitá II.  Městská správa a občanská společnost 

Vyloučené lokality - města, která 
nechceme vidět 

11:50-13:20 
Město, vkus a kulturní kapitál: 
pražský prostor očima studentů 
Univerzity Karlovy - Ondřej Špaček 

Jak správně dělat občanskou participaci 
ve městě? Studie českého ideálu - 
Terezie Lokšová 

Sociálně vyloučené lokality: Místa, 
která neumíme vidět - Kolektiv 
brizolit 
Nezamýšlené důsledky označení 
"sociálně vyloučená lokalita" - 
Monika Bjelončíková, Vendula 
Gojová 
Dilemata komunitních pracovníků 
působících v tzv. sociálně 
vyloučených lokalitách - Alice 
Gojová, Vendula Gojová 
Tři kroky pro kolonii "Válcoven" - 
Eva Špačková 

„Já si prostě chci dát někde ňáký 
dobrý pivko v příjemný atmosféře“ 
aneb atmosféra jako centrální 
kategorie při výběru místa spotřeby - 
Marta Musilová 

Boj o město uchvácené soukromými 
zájmy: role občanského aktivismu v 
demokratizaci českých městských 
samospráv - Michaela Pixová 

Brno jako queer metropole? - Ondřej 
Šerý, Michal Pitoňák 

Nakladanie s verejným priestorom v 
(post)socialistickom prostredí košických 
sídlisk / prístup OZ Spolka - Lýdia 
Grešáková 

13:20-14:45 oběd 
 

 14:45-16:15 Ženy na okrajích Města a menšiny 
Veřejný prostor: strategie, interakce a 

pravidla  
Význam místa bydliště a sociálních 
sítí v každodenní mobilitě žen žijících 
v suburbánních obcích - Nina 
Dvořáková, Petra Špačková, Lucie 
Pospíšilová 

Lokální interakce, integrace a 
segregace ruských imigrantů v Praze 
- Ekaterina Ignatyeva, Luděk Sýkora Nicnedělání ve městě - Pavel Pospěch 

(Ne)viditeľné mestá, (ne)viditeľné 
migrantky: Au pair v globálnom 
meste - Zuzana Sekeráková Búriková 

Jak (ne)viditelnost migrantů utváří 
městské prostředí? Postřehy z 
tradiční a nové imigrační země - 
Ivana Přidalová 

Dohled nad (ne)viditelným: strategie 
zvládání strachu z města - Robert 
Osman, Jana Jíchová 



Ne/viditeľné ženy bez domova: 
genderová dimenzia bezdomovectva 
- Barbora Bírová 

Mestské multikultúrne festivaly: 
medzi zviditeľňovaním a 
participáciou menšín - Ivana 
Rapošová 

„Naše mesto, naše pravidlá“. Podoby 
spoločenských obyčajov v prejave 
sociálnych skupín v mestskom 
prostredí (na príklade futbalových 
priaznivcov v Trnave) - Daniela 
Kušnierová 

16:15-16:35 coffee break 

16:35-18:05 Komu patříš, město?  
Panelová diskuze 
Lucie Doleželová, Petr Gibas, 
Kateřina Janků, Michal Lehečka, 
Michaela Pixová, Pavel Suška, Laco 
Toušek, Lukáš Vacek 

   

   

   

  večerní večírek v Praze v Brně 

 
Sobota 25. 11.  

  U33 U35 

9:00-10:30 (ne)bydlení Sociolog v ateliéru 

  

Rezidenční transformace a gentrifikace dolních 
Holešovic - Jan Sýkora 

Světlá je ta tmavá! Zviditelňování feministických 
myšlenek ve městě - Blanka Nyklová 
Myšlenka v hmotě Kateřina Sidiropulu Janků  
VIZUÁLNÍ <---> VERBÁLNÍ Zdena Zedníčková 

„Čistá Plzeň“ – Případová studie residenční purifikace 
- Tereza Dvořákova, Petra Lupták Burzová 

Utváření míst bezdomovectví: (ne)viditelnost, 
performativita a (ne)stabilita bezdomoveckých míst 
domáckosti - Hana Daňková, Petr Gibas, Petr Vašát 

10:30-10:50 coffee break 

  Transformace a suburbanizace 
(ne)viditelná města 

10:50-12:20 Nová sociálně prostorová diferenciace vnějších částí 

post-transformační Prahy - Martin Ouředníček Ne/viditelná příroda, ne/viditelný domov? Pod povrch 
politiky rozvoje, každodennosti a emocionality jednoho 
typu městské přírody - Petr Gibas 

Regionálne typy suburbánneho rozvoja: porovnanie 

zázemia Bratislavy a Brna - Martin Šveda, Petr Dvořák, 

Michala Sládeková Madajová Vizuální nevědomí: vizuální organizace nevizuálního města 
- Robert Osman, Lucie Pospíšilová, Pavel Doboš 

Hodnotová zmena v zázemí Bratislavy ako dôsledok 

suburbanizácie: analýza volebného správania - Pavel 

Šuška, Martin Šveda, Vladimír Krivý Různá města na jednom místě: městský prostor jako 
asambláž - Hana Porkertová 

Města a adaptace na klimatickou změnu - Slávka 

Ferenčuhová, Renata Mikešová, Markéta Poláková 

 

  oběd 

Komentovaná prohlídka brněnského výstaviště 
 


