
 

 

                                                           

 

 

 

 

 

CEFRES si Vám dovoluje nabídnout účast 

na konferenci 

Hranice jako bariéra 

z cyklu „Hranice – interdisciplinární koncept“, 

v rámci programu „setkávání doktorandů a mladých vědců“ v CEFRES, 

která se koná ve středu 5. prosince 2012 v 10 hod. (program bude upřesněn) 

v knihovně CEFRES (5. patro), Štěpánská 35, Praha 1 

 

 

 

 

 

 

 

Program setkávání doktorandů a mladých vědců si klade za cíl vytvořit větší propojení mezi 

doktorandy českých vysokých škol. CEFRES by tak rád sloužil jako platforma pro tato 

setkávání, výměnu pohledů z různých disciplín, diskutování průřezových témat. CEFRES chce 

umožnit konfrontaci různých interpretací, nabídnout prostředí pro seznámení se s tím, co 

dělají „kolegové“ za institucionálními a oborovými hranicemi. 

Francouzský ústav pro výzkum ve 
společenských vědách 

Štěpánská 35, 111 21 Praha 1 
hranice.cefres@gmail.com 

 



 

 

„Hranice jako interdisciplinární koncept“ – první cyklus tohoto programu – je téma, které 

může výše zmíněné cíle naplnit. Hranice jako koncept či metafora se objevuje napříč 

disciplínami a v menší či větší míře i napříč různými tématy. Dnes se jedná doslova o „módní“ 

termín – studují se problémy migrace, válek o území, identit lidí žijících na hranici, hranice 

mizející. Nicméně cyklus „Hranice jako interdisciplinární koncept“ svým zaměřením částečně 

z toho „mainstreamového“ proudu vybočuje – cílem totiž  není nahlížet na hranici pouze jako 

na problém politický, geografický, historický či kulturní, ale zejména vidět v hranici aspekty 

filosofické či metaforické, tedy takové aspekty, jež jsou společné více oborům a mohou 

posloužit k výměně pohledů z úhlu různých disciplín. Cílem tak bude identifikovat a 

analyzovat koncepty hranice za použití více oborových přístupů společenských věd (dějiny, 

antropologie, filosofie, sociologie, kulturologie, literární věda, religionistika aj.). Cyklus 

„Hranice jako interdisciplinární koncept“ se zaměřuje konkrétně na čtyři aspekty: hranice 

jako limit, hranice jako bariéra mezi dvěma odlišnými jevy, hranice jako zlom („Rubikon“) a 

hraniční zóna. V červnu 2012 proběhla první konference tohoto cyklu „Hranice jako limit“. 

 

Druhé setkání se zaměří na zkoumání hranice jako 

bariéry. Tento koncept se nejvíce přibližuje klasickému 

pojetí hranic (hranice geografické či politické mezi státy 

atd.), nicméně i „hranice jako bariéra“ se hojně 

vyskytuje v metaforických podobách napříč různými 

společenskovědními disciplínami. V rámci tohoto 

konceptu tak lze například zkoumat mezikulturní, 

jazykové, náboženské či genderové hranice.  

 

Každý příspěvek (v rozsahu max. 20 minut, v češtině příp. angličtině nebo francouzštině) by 

tedy měl především vycházet ze záměrů tohoto cyklu – měl by se pokusit definovat koncept 

hranice v daném případě/tématu, kterým se doktorand badatelsky zabývá. Kde se hranice 

nachází? Je možné ji charakterizovat? 

Příspěvek by se měl zaměřit na to, jakým způsobem se existence této hranice interpretuje, 

jedná-li se o hranici explicitní či implicitní, přirozenou či uměle vytvořenou, stabilní či 

náhodnou. Příspěvek by rovněž měl postihnout diskursivní rovinu problému. Jedná se o 

metaforu hranice politické mezi státy či kulturní mezi civilizacemi a pokud ano, proč? Je 

koncept hranice v daném případě interdisciplinární? 

 

Anotace příspěvku (v rozsahu 1 normostrany) na druhé setkání v rámci cyklu 

„Hranice – interdisciplinární koncept“ nazvané „Hranice jako bariéra“ zasílejte na 

adresu hranice.cefres@gmail.com do 20. 11. 2012. 


