


Pojem perverzita je pro nás znám jako označení chování, které společnost vnímá za 
odlišné a mimo přijatelné normy. Vnímání normality je však vždy vázané na dané 
historické období, sociální kontext a regionální odlišnosti. To, co bylo znakem normál-
nosti například ve středověku, se mohlo dočkat odmítnutí ze strany novověké společ-
nosti a být označeno za perverznost. Normalitu a sociální klima určovala nejen církev 
spolu se společenskými elitami, ale i společnost jako taková. Díky diverzitě názorů 
mezi jednotlivými aktéry a institucemi a změně jejich statusu napříč staletími pak vzni-
kaly různé pohledy na to co je normální a co už ne.
Fenomén perverzity je možné vnímat nejen v rovině sexuální, ale rovněž jako před-
mět vědeckého bádání či každodenní reality v minulosti a přítomnosti. To umožňuje 
k problematice přistoupit interdisciplinárně a při výzkumu tak spojit východiska histo-
rie, filosofie, práva, teologie, psychologie a dějin umění.
Konference si v této souvislosti bude klást následující otázky: Co je to perverzita? Jak 
se proměnilo vnímání perverzity? Co je příčinou těchto změn? Kdo utvářel vnímání 
perverzity a normality? Jaký vliv měli společenští aktéři na myšlení jedince? Jakou roli 
hrálo společenské postavení, věk či pohlaví v prožitku perverzity? Jak byla perverzita 
vyobrazována?
Konference má za cíl dát prostor mladým badatelům a badatelkám k představení 
svého výzkumu nebo připravovaných projektů, a to napříč prostorem i časem, tj. 
konference není chronologicky ani geograficky omezena. Vítány budou především 
příspěvky z oblastí:
Perverzita v čase a prostoru
Konkrétní případy; delikventní chování; proměna pojmu v čase; změna pohledu spo-
lečnosti; regulace normality a perverzity; regionální a kulturní odlišnosti; válka 
a perverzita
Studium perverzity
Pojem z právního hlediska; zkoumání perverzity v minulosti a současnosti; interdiscipli-
nární pohledy v kontextu historického bádání; perverzní myšlení; církevní rámec
Vyobrazování a představy perverzity
Perverzita v umění; ego-dokumenty; populární kultura; perverzita a filozofie; gende-
rové hledisko; prožitek perverzity

Konference se uskuteční 22. 3. - 23. 3. 2019 v místnosti č. 104 na hlavní budově Filozo-
fické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1)
Konference je přístupná bez registrace a poplatků.
Konferenčním jazykem je čeština a slovenština.
Kontakt: perverzita@ffabula.cz
Případné zájemce prosíme o zaslání návrhu příspěvku obsahujícího kromě názvu 
a stručné anotace (150 - 200 slov), i kontaktní údaje a strukturovaný životopis do 25. 
1. 2019 na kontaktní email.
Autoři a autorky vybraných příspěvků budou kontaktováni do 5. 2. 2019.
Termín odevzdání finálních konferenčních příspěvků v rozsahu maximálně 4 500 slov 
je 25. 2. 2019. Organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvků.
Termín odevzdání příspěvků pro případnou publikaci v monografii bude určen 
v době konání konference.


