
              
 

WORKSHOP  
TĚLO A TĚLESNOST VE FEMINISTICKÉ TEORII A VÝZKUMU 

11.5. 2015, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1 

 
Konceptualizace těla a dekonstrukce esencializujících vizí tělesnosti představují výrazné linie 
historie feministických teorií a uvažování o genderu. Cílem připravovaného workshopu je 
nabídnout fórum k diskuzi o teoretickém pojednání i možných metodologických přístupech k 
tělesnosti. Workshop usiluje o prohloubení diskuze k tématům, která již v českém prostředí 
rezonují a zároveň je jeho cílem otevřít diskuze k tématům, která prozatím zůstávají v české 
feministické vědě a výzkumu opomíjená. Workshop je koncipován jako interdisciplinární 
setkání badatelů a badatelek, kteří ve svém zkoumání těla a tělesnosti zohledňují genderovou 
a feministickou perspektivu.  

 
Keynote workshopu přednese Margrit Shildrick , mj. autorka knih Dangerous Discourses of 
Disability, Subjectivity and Sexuality (2009), Embodying the Monster: Encounters with the 
Vulnerable Self (2002), Leaky Bodies and Boundaries: Feminism, Postmodernism and 
(Bio)ethics (1997), a spolueditorka publikací jako Ethics of the Body: Postconventional 
Challenges (2005), Feminist Theory and the Body: A Reader (1999) a Vital Signs: Feminist 
Reconfigurations of the Bio/logical Body (1998). 

 
V případě zájmu o účast na workshopu se prosím registrujte nejpozději do 4.5. na emailové 
adrese jmarhan@kss.zcu.cz (do předmětu emailu uveďte „registrace workshop tělo“) 
Konferenční příspěvek není vybírán. Velmi uvítáme přítomnost studujících z řad 
magisterských a doktorských oborů. Na místě je zajištěno drobné občerstvení po dobu konání 
workshopu. 

 

Na setkání se těší organizátorky workshopu: Jaroslava Hasmanová Marhánková a Kateřina 
Kolářová  

PROGRAM WORKSHOPU   
 

9:00 – 9:30 Registrace účastníků a účastnic workshopu 
 

9:30 – 10:30                                    Keynote Margrit Shildrick  
 

 
10:30 – 10:45 Coffee break 

 
10:45 – 12:25                                     Blok I.:  
Radka Dudová, Joyce 
Outshoorn, Ana Prata and 
Lenita Freidenval 
10:45-11:10 
 
Victoria Schmidt, Mikhail 
Tsyganov 
11:10-11:35 
 

 

Ženská tělesná integrita a koncept tělesného občanství 

 
Diskurs ženské tělesnosti v socialistických kampaních a filmových 
pohádkách v  Československu v 60.-70. letech:  jednou a navždy 
eugenický? 



              
 
Michaela Appeltová 
11:35-12:00 
 
Jitka Skálová 
12:00-12:25 
 

 
Tloustnout znamená stárnout: problém obezity v normalizačním 
Československu  

Život s HIV v kontextu homofobie v ČR 

 
12:25 – 13:30 Oběd 

 
13:30 – 15:10                                    Blok II. 
Iva Šmídová 
13:30-13:55 
 
Anna Durnová, Lenka 
Formánková, Eva M. 
Hejzlarová 
13:55-14:20 
 
Zuzana Pešťanská 
14:20-14:45 
 
 
 
 
Kateřina Mudruňková 
14:45-15:10 

Lékaři bez těla? Mezi profesionalitou a žitou praxí 
 
 
Empowerment pomocí intimity: Česká veřejná debata o domácích 
porodech  
 
 
 
„Som zlá matka, zlyhávam ako žena, keď pijem počas tehotenstva 
kávu?“ Vplyv osvojených predstáv o materstve a feminite na 
konceptualizácie reprodukčného zdravia žien  počas tehotenstva a 
kojenia. 

Právo na krásu: Příklady racionalizace plastických operací v 
Korejské republice 

 
 

15:10 – 15:30  Coffee break 
 

15:30 – 17:10                                    Blok III. 
Dita Jahodová 
15:30-15:55 
 
Robert Osman, Lucie 
Pospíšilová  
15:55-16:20 
 
Hana Grygarová  
16:20-16:45 
 
Eva Šlesingerová 
16:45-17:10 

Trans* tělo – prostor pro vyjednávání 

 

Nevidomé tělo: příležitost pro reflexi prostorového normativu 

  
Protančit 12 střevíčků aneb tanec jako protest  

 
Obraznost biomoci a programování života_ BioArt/SciArt  
 

 

17:10 – 17:30 Závěrečná diskuze 
 


