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PROJEKT KMENYPROJEKT KMENY  

•• http://kmeny.tvhttp://kmeny.tv  

•• KmenyKmeny, , BiggBigg  Boss Boss & & YinachiYinachi, Praha 2014 , Praha 2014   

http://kmeny.tv/


SUBKULTURYSUBKULTURY  

•• TattooTattoo  

•• GraffitiGraffiti  

•• PunkPunk  

•• MeatheadsMeatheads  

•• MMORPGMMORPG  

•• HardcoreHardcore  

•• Hip hopHip hop  

•• OtakuOtaku  / / CosplayCosplay  



SUBKULTURYSUBKULTURY  

•• EmoEmo  

•• HackeřiHackeři  

•• SkinheadsSkinheads  

•• SneakersSneakers  

•• FreeteknoFreetekno  

•• NeohippiesNeohippies  

•• CircusCircus  



SUBKULTURYSUBKULTURY  

•• SkateSkate  

•• VirtualVirtual  

•• MotorkářiMotorkáři  

•• HooligansHooligans  

•• BlackBlack  

•• TuningTuning  

•• SkaSka  



SUBKULTURYSUBKULTURY  

•• QueerQueer  

•• GothsGoths  

•• StraightStraight  EdgeEdge  

•• HipsteřiHipsteři  

  



ORGANIZACE SEMINÁŘEORGANIZACE SEMINÁŘE  

•• TrojiceTrojice  

•• Prezentace: 25.2., 11.3., 25.3. (1.r. B), 22.4. (1.r. A), 29.4. (1.r.B), 6.5., 13.5.Prezentace: 25.2., 11.3., 25.3. (1.r. B), 22.4. (1.r. A), 29.4. (1.r.B), 6.5., 13.5.  

•• Závěrečné hodnotící shrnující setkání: 20.5. Závěrečné hodnotící shrnující setkání: 20.5.   



ÚKOL KAŽDÉ TROJICEÚKOL KAŽDÉ TROJICE  

•• Zvolit jednu subkulturu a nastudovat si ji (její vznik, oč v ní jde, jak se pozná atd.)Zvolit jednu subkulturu a nastudovat si ji (její vznik, oč v ní jde, jak se pozná atd.)  

•• Vyhledat několik jejich členů a popovídat si s nimi na téma jejich spirituality (skupinové, Vyhledat několik jejich členů a popovídat si s nimi na téma jejich spirituality (skupinové, 

zda existuje, ale zejména osobní)zda existuje, ale zejména osobní)  

•• Vytvořit prezentaci, ve které subkulturu nejprve představíte a potom sdělíte výsledky co Vytvořit prezentaci, ve které subkulturu nejprve představíte a potom sdělíte výsledky co 

do spirituality jak této subkultury tak jejich členů, s nimiž jste se setkalido spirituality jak této subkultury tak jejich členů, s nimiž jste se setkali  

•• Při jednotlivých prezentacích budeme o subkulturách diskutovat, takže se každý pokud Při jednotlivých prezentacích budeme o subkulturách diskutovat, takže se každý pokud 

možno předem doma připraví; budeme se snažit postihnout případné souvislosti pro možno předem doma připraví; budeme se snažit postihnout případné souvislosti pro 

sociální prácisociální práci  

•• Při závěrečném setkání se pokusíme výsledky zobecnit a celý seminář zhodnotitPři závěrečném setkání se pokusíme výsledky zobecnit a celý seminář zhodnotit  



SUBKULTURYSUBKULTURY  

Tattoo Otaku/Cosplay Cirkus Ska 

Graffiti Emo Skate Queer 

Punk Neohippies Virtual Goths 

Meatheads Hackeři Motorkáři Straight Edge 

MMORPG Skinheads Hooligans Hipsteři 

Hardcore Sneakers Black 

Hip hop Freetekno Tuning 



10 NEJVÝRAZNĚJŠÍCH SPIRITUÁLNÍCH 10 NEJVÝRAZNĚJŠÍCH SPIRITUÁLNÍCH 
TÉMAT (TÉMAT (EMMONSEMMONS, KŘIVOHLAVÝ), KŘIVOHLAVÝ)  

•• býtbýt  čestnýčestný; ;   

•• býtbýt  milosrdnýmilosrdný  kk  druhýmdruhým  lidemlidem; ;   

•• nacházetnacházet  vyššívyšší  úroveňúroveň  smyslusmyslu  životaživota; ;   

•• žítžít  vv  harmoniiharmonii  se se světemsvětem; ;   

•• pomáhatpomáhat  druhýmdruhým  lidemlidem; ;   

•• žítžít  taktak, , abyaby  se se toto  líbilolíbilo  tomutomu, , kteréhokterého  považujipovažuji  zaza  nejvyššínejvyšší  hodnotuhodnotu  ((BohuBohu); );   

•• angažovatangažovat  se vse v  oblastioblasti  náboženskéhonáboženského  životaživota; ;   

•• zachovávatzachovávat  náboženskounáboženskou  víruvíru  a a žítžít  podlepodle  tohotoho, v, v  coco  věřímvěřím; ;   

•• respektovatrespektovat  veve  svémsvém  jednáníjednání  svésvé  svědomísvědomí; ;   

•• mítmít  pevnoupevnou  strukturustrukturu  a a hierarchiihierarchii  nosnýchnosných  hodnothodnot  



NĚKOLIK DEFINICÍ SPIRITUALITYNĚKOLIK DEFINICÍ SPIRITUALITY  

•• Tillich Tillich (1957):(1957):  „„SpiritualitaSpiritualita  je je snahasnaha  dosáhnoutdosáhnout  cílecíle, , kterémukterému  je je připisovánapřipisována  nejvyššínejvyšší  

hodnotahodnota. . TentoTento  cílcíl  se se stávástává  centrálnímcentrálním  tématemtématem  životaživota  člověkačlověka.“.“  

•• ŘíčanŘíčan  ((2003):2003):  „„SpiritualitaSpiritualita  je je toto, , coco  věřícívěřící  člověkčlověk  prožíváprožívá  tamtam, , kdekde  hledáhledá  toto, , coco  je je 

posvátnéposvátné, a , a toto, , jakýmjakým  způsobemzpůsobem  se se tatotato  víravíra  projevujeprojevuje  veve  slovechslovech  i i činechčinech.“.“  

•• EliadeEliade  (1965):(1965):  „„SpiritualitaSpiritualita  je to, co je pro je to, co je pro člověkačlověka  posvátnéposvátné, , svatésvaté, v protikladu k, v protikladu k  

profánprofánnníímumu.“.“  

•• StríženecStríženec  ((20012001  ):):  „„SpiritualitaSpiritualita  je je způsobzpůsob  existence a existence a zkušenostizkušenosti, k, k  nimžnimž  docházídochází, , kdyžkdyž  sisi  

člověkčlověk  uvědomíuvědomí  transcendentnosttranscendentnost  svésvé  osobnostiosobnosti.“.“  


