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Mezinárodní začátky urbánní antropologie

● Švédsko roku 1919- první ústav zkoumání urbanismu

● Velká británie 70. léta

● Evropská asociace pro urbánní historii



Počátky české urbánní antropologie

● ČSSR: Kapitalistická industrializace a dělnictvo

● po 1989: Fakulta humanitních studií

 Mezietnické vztahy ve městech

 Entografie vs Antropologie



Česká urbánní antropologie od roku 1995

● Město: větší aglomerace, vyšší počet obyvatel, větší diverzita

● Zahraniční vlivy: Slovensko, Polsko, Francie

● Rozvinutá, ale s malou podporou



Mapa světové urbanizace k roku 2015



Louis Wirth
- americký sociolog (1897 - 1952)

- člen tzv. Chicagské školy

- obory zájmu: 

● městský způsob života, chování minoritních společenských 

skupin, masmédia

● změny ve způsobu života při přechodu člověka z venkova do 

města

- esej Urbanism as a Way of Life (1938) 



Urbanismus jako způsob života
- hlavní faktory ovlivňující městský způsob života:

● počet obyvatel

● heterogenita obyvatel

● hustota zalidnění

● společenské vztahy

- povrchní společenské vztahy

- identifikace jedince dle jeho funkcí a vzhledu X dle vlastností

- racionalizace lidských vztahů
- soupeřivost X kooperace

x pozitivní dopady



  Pojem a historie paneláků.
                                                                                 

Panelový dům je dům vybudovaný z 

převafbykovaných panelů.

Sídliště vznikla v celé Evropě už po 

druhé světové válce, kdy byla potřeba 

rychle doplnit stav bytového fondu.



Život na panelovém sídliště.
Nevyhody:

● nekvalitní bytová jádra

● pocit stísněnosti a úbytek 

soukromí

● tepelná izolace

Vyhody:

● automatizovaný proces 

vytváření panelů



Panelové domy jsou ve skutečnosti 

symbolem přechodu lidí do doby 

industrializace.



Suburbanizace
- růst oblastí na okrajích velkých měst

- počátek suburbanizace 20.léta 20.století

- z anglického slova suburb (předměstí)

- sídelní kaše 

- funkce rezidenční X komerční 



Život v satelitním městečku 
- Příčiny osídlení:

● bohatství střední vrstvy 

● hypotéka X nájem v centru 

- Výhody:

● soukromí, venkovský život blízko centra 

- Nevýhody:

● závislost na automobilu, neexistence soc. a kult. života 



Otázky
1.  Jak urbánní antropologie definuje město?

2. Co patří mezi hlavní faktory ovlivňující městský způsob života?

3. Z jaké země byl přejat stavební koncept panelových domů?

4. Kde je největší zájem o suburbanizaci v Praze? 
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