
Program konference 

Archeologie & Antropologie IV 
Sociální marginalita v minulosti: 

Na okraji společnosti tehdy a/nebo na okraji zájmu dnes? 

21. listopadu 2019, Národní muzeum – Historická budova 
Václavské nám. 68, Praha 1, přednáškový sál 

 

 

9:00–10:00 Registrace účastníků 

 

10:00  Zahájení konference 

 

10:05–11:15 Dopolední blok příspěvků 

Yasar Abu Ghosh: Antropologické přístupy ke studiu marginality 
 

Martin Bača: Populizmus, archeológia a marginalita 
 

Petra Havelková – Martin Odler – Veronika Dulíková – Marie Peterková Hlouchová – Lucie 

Jirásková – Katarína Arias Kytnarová: Jmenovaní a bezejmenní: antropologická 

a sociologická analýza vybraných hlavních a vedlejších pohřbů v jižním Abúsíru 
 

Šárka Velhartická: Chetitští kněží na okraji společnosti – svědectví hliněných tabulek 

 
 

11:15–12:00 Diskusní panel 
 

Antropológia a archeológia – dve strany jednej mince alebo dobrý sluha vie byť zlým pánom? 

Jiří Macháček, Marek Hladík, Martin Kuna, Martin Paleček, Daniel Sosna 
 

 

12:00–13:15  Přestávka na oběd 

 

13:15–15:15 Odpolední blok příspěvků 

Pavol Jelínek: Marginalizovaní bohovia? Príspevok k náboženskej ikonografii v staršej dobe 

bronzovej  
 

Lucia Nezvalová: Je možné identifikovať marginalizované skupiny na pohrebiskách včasného 

stredoveku? 
 



Renáta Přichystalová: Co vypovídá nebo nevypovídá nestandardní pohřební ritus raného 

středověku o sociálním statusu pohřbeného 
 

Hana Chorvátová: Ženské a detské hroby v dlhom 9. storočí a možnosti historickej 

interpretácie 
 

Andrea Slaná: Postavenie detí vo včasnom stredoveku na príklade výskytu predmetov dennej 

potreby a nástrojov na pohrebiskách 9. – 12. storočia 
 

 

15:15–15:45 Přestávka na kávu a představení posterů 

Jana Mellnerová Šuteková: Sociálna marginalita v neolite a eneolite? Príspevok k otázke 

sociálnych nerovností a možnosti ich identifikácie (poster). 

Jakub Tamaškovič: Príspevok k problematike pohrebov detských jedincov vo včasnom 

stredoveku. Nové nálezy z lokality Bratislava-Vajnory, Ivanka pri Dunaji, Farkasek 

Hana Vondrová – David Vích: Nůžky v hrobech žen jako symbol úmrtí při porodu a v 

šestinedělí. Hrob 1/2018 ze ZAV Kostela sv. Mikuláše v Horní Sloupnici (poster). 

Erika Průchová – Luboš Chroustovský – Petr Mudra: Poznáme morové pohřebiště? (poster) 

 

15:45–17:30 Podvečerní blok příspěvků 

 

Petr Sokol: Zločinci v archeologických pramenech. Pohřební ritus odsouzenců jako důsledek 

a projev sociální exkluze 
 

Robin Pěnička: Zranění jako příčina společenského vyloučení? (Případy z moravských 

šibenic)  
 

Silvia Bodoriková – Michaela Dörnhöferová – Michal Takács: Nález kostry jedinca 

s rázštepom podnebia v sídliskovom objekte v Dunajskej Strede (Slovensko)  
 

Kristýna Brzobohatá: Výzkum marginality analýzou mitochondriální DNA z historického 

kosterního materiálu 
 

Tomáš Retka: Dlužní otroctví pohledem ekonomické antropologie 

 

17:30  Závěrečná diskuse a zakončení konference 

 

Organizátorky: Lucie Vélová (lucie_velova@nm.cz), Katarína Hladíková 

(katarina.hladikova@uniba.sk) 

 

 


