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Vědecká rada Filozofické fakulty, Univerzity Karlovy 

21. března 2019 

1. Zahájení 

1.1. Schvá lení  prográmu jedná ní   

1.2. Schvá lení  zá pisu ze zásedá ní  dne 21. 2. 2019 

2. Habilitační řízení pana Mgr. Jana Palkosky, Ph.D. pro obor Filozofie  

3. Habilitační řízení paní PhDr. Mariany Machové, Ph.D. pro obor Anglická a americká 

literatura  

4. Personálie  

Na vědomí: 

4.1. Ozná mení  o ude lení  titulu Ph.D.:  

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Č eske  de jiny obhá jil Mgr. Dániel 

Bárá nek dne 18. 2. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Emáncipác ní  z idovske  komunity ná 

Moráve  á ve Slezsku. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul d o k t o r. 

 
V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Historie/obecne  de jiny obhá jilá 

Mgr. Márcelá Hennlichová  dne 20. 2. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Entente Čordiále: 

vy voj britsko-fráncouzsky ch vztáhu  ná ceste  k Srdec ne  dohode , 1898-1904.. De kán ude lil ná 

zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 
V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Historie/obecne  de jiny obhá jil 

Mgr. Mártin Klement dne 20. 2. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Podstátá á strátegie s í r ení  

turnerske ho "vo lkisch" sve toná zoru. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu 

titul d o k t o r. 

 
V komisi pro studijní  prográm Obecná  teorie á de jiny ume ní  á kultury, studijní  obor Hudební  

ve dá obhá jil Mgr. Mártin S ochmán dne 20. 2. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Práhá jáko 
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evropská  operní  kr iz ovátká poloviny 19. století  se zvlá s tní m ohledem ná osobnost J. F. Kittlá. 

De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul d o k t o r. 

 
V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Historie/obecne  de jiny obhá jil 

Mgr. Vá cláv S vepes  dne 20. 2. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Argentinská  imigrác ní  

politiká, 1852-1914. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul d o k t o r. 

 
V komisi pro studijní  prográm Pedágogiká, studijní  obor Pedágogiká obhá jilá Mgr. Terezá 

Slábihoudková  dne 1. 3. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Vliv doprávne  preventivní ch 

vy cvikovy ch kurzu  ná nehodovost á doprávní  pr estupky u c esky ch r idic u . De kán ude lil ná 

zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 
V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor De jiny c eske  literátury á teorie literátury 

obhá jilá Mgr. Lucie Koryntová  dne 6. 3. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Holánová 

metáforá ve sbí rká ch Vánutí  á Ná postupu ve sve tle Ricœurovy „z ive “ metáfory. De kán ude lil 

ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 
V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor De jiny c eske  literátury á teorie literátury 

obhá jilá Mgr. Háná S imková  dne 6. 3. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Poetiká Vládimí rá 

Holáná ve sbí rká ch z 30. let. Od neosymbolismu k tvu rc í  obc ánske  ángáz ovánosti. De kán ude lil 

ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 
 

Ke schválení:  

4.2. Ná vrh Ú stávu pro de jiny ume ní  ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK, SZZK á 

SRZK pro studijní  prográm Obecná  teorie á de jiny ume ní  á kultury (obor: De jiny ume ní ): 

Mgr. Zuzáná S tefková , Ph.D. 

PhDr. Josef Zá rubá - Pfeffermánn, Ph.D. 

 

4.3. Ná vrh Kátedry pedágogiky ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro BZK á SZZK pro 

studijní  prográm Pedágogiká (obor: Sociá lní  pedágogiká): 

Mgr. Káter iná Zá brodská , Ph.D. 
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4.4. Ná vrh Ú stávu jiz ní  á centrá lní  Asie ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK pro 

studijní  prográm Historicke  ve dy (obor: Indonesistiká): 

PhDr. Micháelá Budimán, Ph.D. – i ve funkci pr edsedy 

PhDr. Tomá s  Petru , Ph.D. – i ve funkci pr edsedy 

Mgr. Ondr ej Pokorny , Ph.D. – i ve funkci pr edsedy 

Mgr. Mártin Hr í bek, Ph.D. 

 
Zdu vodne ní : jde o vznik nove  komise oboru Indonesistiká. Jelikoz  v souc ásne  dobe  není  ná 

tomto oboru z á dny  docent, z á dá  Ú stáv jiz ní  á centrá lní  Asie o moz nost zár ádit tr i uvedene  

ákádemiky do komise i ve funkci pr edsedy. 

 

4.5. Ná vrh Ú stávu romá nsky ch studií  ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro BZK pro 

studijní  prográm Filologie (obor: Fráncouzská  filologie): 

Mgr. Milus e Jánis ová  
 

Zdu vodne ní : uvedená  ákádemic ká má  krá tce pr ed dokonc ení m doktorske ho studiá ná FF ÚK. 

 

4.6. Ná vrh ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro BZK pro studijní  prográm Filologie 

(obor: Hispánistiká): 

Mgr. et Mgr. Dániel Alejándro Má rquez Guzmá n 

 
Zdu vodne ní : uvedeny  ákádemik je interní m doktorándem ná FF ÚK, Ú stáv romá nsky ch studií  

z á dá  o jeho jmenová ní  proto, z e jáko rodily  mluvc í  mu z e zájistit jázykovou sloz ku stá tní  

zkous ky á zá roven  je jáko jediny  c len u stávu speciálistou ná hispánoámerickou váriántu 

s páne ls tiny. 

 

4.7. Ná vrh Kátedry Blí zke ho vy chodu ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro BZK pro 

studijní  prográm Filologie (obory: Arábistiká, I rá nistiká, Turkologie) á pro studijní  

prográm Historicke  ve dy (obor: De jiny á kulturá islá msky ch zemí ): 

Terezá Jermánová , M.A. 

 
Zdu vodne ní : uvedená  ákádemic ká bude obhájovát dizertáci v br eznu 2019 ná Úniversity of 

Wárwick ve Velke  Britá nii. 
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4.8. Ná vrh Ú stávu hospodá r sky ch á sociá lní ch de jin ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise 

pro BZK, SZZK, SRZK, SDZK á obhájoby disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Historicke  

ve dy (obor: Historie – hospodá r ske  á sociá lní  de jiny): 

PhDr. Rádká S ustrová , Ph.D. 

 

4.9. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Slovánske  literátury, studijní  obor Slovánske  

literátury: 

Mgr. Jáná Kostincová , Ph.D.  

Doc. PhDr. Ján Vorel, Ph.D. 

 

4.10. Ná vrh ná zme nu sloz ení  rády á koordiná torá prográmu Progres Q09 

Původní složení rady Progresu Q09 Nové složení rady Progresu Q09 

Blá hová  Márie, prof. PhDr., DrSc. Blá hová  Márie, prof. PhDr., DrSc. 

Klá ps te  Ján, prof. PhDr., ČSc.  Horčička Václav, prof. PhDr., Ph.D. 

Kr í z ová  Márke tá, prof., Ph.D. Jakubec Ivan, prof. PhDr., CSc. 

Opátrny  Josef, prof. PhDr., ČSc. Klá ps te  Ján, prof. PhDr., ČSc.  

Pávu k Petr, doc. PhDr., Ph.D. Kr í z ová  Márke tá, prof., Ph.D. 

S edivy  Iván, prof. PhDr. Ph.D. Opátrny  Josef, prof. PhDr., ČSc. 

S edivá  Koldinská  Márie, doc. Mgr., Ph.D. Pávu k Petr, doc. PhDr., Ph.D. 

 Royt Jan, prof. PhDr. Ing., Ph.D. 

 S edivy  Iván, prof. PhDr. Ph.D. 

 S edivá  Koldinská  Márie, doc. Mgr., Ph.D. 

 

Zdu vodne ní : Prof. PhDr. Vá cláv Horc ic ká, Ph.D. je návrz en jáko c len rády Progresu Q09 pote , co 

prof. PhDr. Mártin Ková r , Ph.D. ukonc il prácovní  pome r ná Filozoficke  fákulte  ÚK. Prof. PhDr. 

Iván Jákubec, ČSc. je návrz en jáko c len rády Progresu Q09 pote , co doc. PhDr. Michál Pullmánn, 

Ph.D. ná vlástní  z á dost z te to rády odstoupil. Dá le je návrz en jáko c len rády Progresu Q09 táke  

prof. PhDr. Ing. Ján Royt, Ph.D.  
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Ná vrh ná zme nu koordiná torá prográmu Progres Q09: 

 
prof. PhDr. Iván S edivy , ČSc. 

 
Zdu vodne ní : Úkonc ení  prácovní ho pome ru prof. PhDr. Mártiná Ková r e, Ph.D. 

 

5. Návrh na složení habilitační komise a témat habilitační přednášky pro habilitační 

řízení PhDr. Kamily Vránkové, Ph.D. (Katedra anglistiky PF JČU) pro obor Anglická 

a americká literatura: 

Název habilitační práce:  
Metámorphoses of the Sublime. From Bálláds ánd Gothic Novels to Čontemporáry Anglo-
Americán Čhildren´s Literáture. 
 

Návrh komise: 
Předseda: 
Prof. PhDr. Mártin Prochá zká, ČSc. FF ÚK, Metropolitní  univerzitá Práhá 
 
Členové: 
prof. Ondr ej Pilny , Ph.D. FF ÚK,   Anglo-Americán Úniversity, Prágue 
prof. PhDr. Bohusláv Má nek, ČSc. Úniverzitá Hrádec Krá love , Úniverzitá Párdubice 
prof. PhDr. Márcel Arbeit, Dr.  Úniverzitá Pálácke ho v Olomouci 
doc. PhDr. Tomá s  Pospí s il, Ph.D.  Másáryková univerzitá 
 

Návrh přednášek v pořadí dle preference kolegia (anotace v příloze č. 1): 
1. Biblická  symboliká v romá nu Hermáná Melvillá Moby-Dick 
2. Monolog Hámletá v Shákespeárove  tráge dii á v McEwánove  romá nu Nutshell 
3. Imágináce jáko protivá há k puritá nske  reálite  Nove  Anglie v poezii Anne Brádstreetove  
 

6. Akreditace 

Ke schválení: 

Ná vrhy bákálá r sky ch á návázují cí ch mágistersky ch studijní ch prográmu  projednálá á 

doporuc ilá Studijní  komise ná svy ch zásedá ní ch ve dnech 23. 11. 2018, 7. 12. 2018, 21. 12. 

2018 á 11. 1. 2019. Akádemicky  sená t projednál á doporuc il máteriá ly ná sve m zásedá ní  

dne 14. 3. 2019. 
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6.1. Návrhy studijních programů 

o návrh bakalářského studijního programu Egypt a Přední východ ve starověku 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Ancient Egypt and the Near East 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá, s vy ukou v ánglicke m 

jázyce), vc etne  zprá vy á stánoviská Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Germánská a severoevropská studia 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise;  

o návrh bakalářského studijního programu Historie – evropská studia 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Informační studia a knihovnictví 

(prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  

zprá vy á stánoviská Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Italianistika 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Jazyky a komunikace neslyšících 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Mezikulturní komunikace: čeština a 

němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen 

und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Mezikulturní komunikace: čeština a 

němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen 

und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá, s vy ukou v ne mecke m 

jázyce), vc etne  zprá vy á stánoviská Studijní  komise;  

o návrh bakalářského studijního programu Portugalistika 
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(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Psychologie 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise;  

 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Anglický jazyk 

(prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu English Language and 

Linguistics 

(prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá, s vy ukou v ánglicke m 

jázyce), vc etne  zprá vy á stánoviská Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Anglofonní literatury a 

kultury 

(prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Anglophone Literatures 

and Cultures 

(prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá, s vy ukou v ánglicke m 

jázyce), vc etne  zprá vy á stánoviská Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Bohemistika pro cizince 

(prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Český jazyk a literatura 

(prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Český jazyk – 

specializační studium 

(prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Čeština v komunikaci 

neslyšících 
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(prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Jihovýchodoevropská 

studia 

(prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Ruský jazyk a literatura 

(prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á 

stánoviská Studijní  komise. 

 

6.2. Návrhy habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem 

o návrh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Archeologie 

o návrh habilitačního řízení oboru Etnologie 

o návrh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru 

Iberoamerikanistika 

o návrh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Psychologie 

o návrh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Slavistika 

o návrh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Sociologie 

 

6.3. Návrh na jmenování garanta studijního programu v rámci přípravy nové 

akreditace  

Název SP Typ SP 

Standardní 

doba 

studia 

Jazyk 

výuky 
Návrh na jmenování garanta SP 

Egypt á Pr ední  vy chod ve stárove ku Bc. 3 cs prof. Mgr. Mirosláv Bá rtá, Dr. 

Ancient Egypt ánd the Neár Eást Bc. 3 en prof. Mgr. Mirosláv Bá rtá, Dr. 

Germá nská  á severoevropská  studiá Bc. 3 cs PhDr. Ví t Doválil, Ph.D. 

Historie – evropská  studiá Bc. 3 cs doc. PhDr. Vá cláv Drs ká, Ph.D. 

Informác ní  studiá á knihovnictví  Bc. 3 cs Mgr. Jindr ich Márek, Ph.D. 

Itáliánistiká Bc. 3 cs doc. Mgr. Pável S ticháuer, Ph.D. 
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Jázyky á komunikáce neslys í cí ch Bc. 3 cs 
doc. PhDr. Irená Ván ková , ČSc., 

Ph.D. 

Mezikulturní  komunikáce: c es tiná á 

ne mc iná pro pr eklád á tlumoc ení  / 

Interkulturelle Kommunikátion: 

Ú bersetzen und Dolmetschen 

Tschechisch-Deutsch 

Bc. 3 cs PhDr. et Bc. Tomá s  Svobodá, Ph.D. 

Mezikulturní  komunikáce: c es tiná á 

ne mc iná pro pr eklád á tlumoc ení  / 

Interkulturelle Kommunikátion: 

Ú bersetzen und Dolmetschen 

Tschechisch-Deutsch 

Bc. 3 de PhDr. et Bc. Tomá s  Svobodá, Ph.D. 

Portugálistiká Bc. 3 cs Mgr. S á rká Gráuová , Ph.D. 

Psychologie Bc. 3 cs PhDr. Márke tá Niederlová , Ph.D. 

Anglicky  jázyk NMgr. 2 cs Prof. PhDr. Ján Č ermá k, ČSc. 

English Lánguáge ánd Linguistics NMgr. 2 en Prof. PhDr. Ján Č ermá k, ČSc. 

Anglofonní  literátury á kultury NMgr. 2 cs Prof. Mgr. Ondr ej Pilny , PhD. 

Anglophone Literátures ánd 

Čultures 
NMgr. 2 en Prof. Mgr. Ondr ej Pilny , PhD. 

Bohemistiká pro cizince NMgr. 2 cs doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. 

Č esky  jázyk á literáturá NMgr. 2 cs doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 

Č esky  jázyk – speciálizác ní  studium NMgr. 2 cs doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. 

Č es tiná v komunikáci neslys í cí ch NMgr. 2 cs doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., 

Ph.D. 

Jihovy chodoevropská  studiá NMgr. 2 cs Doc. PhDr. Alenka Jensterle-

Doležalová, CSc. 

Rusky  jázyk á literáturá NMgr. 2 cs doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 
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7. Různé 

7.1. Informáce o syste mu pro sprá vu hábilitác ní ch á jmenovácí ch r í zení  á elektronicke  

hlásová ní  ČHRES  

7.2. Informáce k probí hájí cí m jedná ní  ohledne  záhránic ní ch docentu   

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 

Anotace přednášek k habilitaci dr. Kamily Vránkové (v pořadí dle preference 

uchazeče, může se lišit od pořadí, které určilo kolegium): 

 

1. Monolog Hamleta v Shakespearově tragédii a v McEwanově románu Nutshell 
 
Podle ne mecke ho literá rní ho teoretiká Wolfgángá Iserá, ovlivne ne ho práz sky m 
strukturálismem, je vy znám literá rní ho textu dotvá r en jeho ru zny mi konkretizácemi, ktere  
vznikájí  v interákci se c tená r em á jsou podmí ne ny urc ity mi historicky mi á spolec ensky mi 
situácemi. Dynámicky  vztáh mezi reá lny m, fiktivní m á imáginá rní m se specificky m zpu sobem 
projevuje v souc ásne  literátur e, vyuz í vájí cí  trádic ní  texty v rá mci intertextuá lní  hry s 
trádic ní mi motivy i se c tená r ovy m vní má ní m te chto motivu . Touto problemátikou se záby vá  
Iserová teoretická  studie Fiktivní  á imáginá rní , á c á stec ne  i studie ve nováne  souc ásne  
literátur e (Lindá Hutcheon, Irony´s Edge: The Theory and Politics of Irony nebo Peter Čhilds, 
Contemporary Novelists: British Fiction, 1970-2003). Pr í kládem tákove  literá rní  hry je 
McEvánová originá lní  váriáce ná Shákespeárovu tráge dii Hamlet, Nutshell (2016), v ní z  hlás 
nenározene ho dí te te jáko sve dká zloc inu rozví jí  te má osáme le ho nesouhlásu Shákespeárová 
hrdiny. V tomto sme ru je pojí tkem mezi texty zejme ná pr eváz ují cí  monolog, rozví její cí  te má 
obtí z nosti komunikáce jáko diálogu, ktere  lze vní mát ná pozádí  mys lenek Báchtiná, 
strukturálistu , Str í brne ho, Gádámerá, Derridy, i nedá vne  teorie drámáticke ho monologu 
Howeove  c i Glennise. Dá le je moz ne  nále zt souvislost mezi hrdinovy m monologem á 
odmí tnutí m druhe ho v rá mci psychoánályticke ho kontextu nefungují cí ch rodinny ch vztáhu  
(Ján Kott), c i existenciá lní ho nápe tí  mezi bytí m á nebytí m (Jáspers, Le vinás), ktere  jáko ozve ná 
Shákespeárová sonetu 66 prochá zí  obe má dí ly á náby vá  zá sádní ho vy známu v jejich zá ve ru. 
McEwánovo netrádic ní  pojetí  diálogu á monologu zc á sti návázuje ná Shákespeáru v motiv 
duchá jáko obrázu touhy po jine m z ivote  (Derridá) á áktuálizuje vztáh existenciá lní  
problemátiky á hledá ní  správedlnosti.  
 

2. Biblická symbolika v románu Hermana Melvilla Moby-Dick 
 
Souvislost mezi mnohoznác ností  Melvillovy Bí le  velryby (1851) á c etností  intertextuá lní ch 
odkázu  v romá nu je pr edme tem mnohá teoreticky ch studií  (Prochá zká, Peprní k, Wárren, 
Čháse, Kázin, Wright). Vy známne  mí sto mezi te mito odkázy záují májí  biblicke  motivy, jejichz  
polyse mántická  pováhá pr ispí vá  ke znepokojive  otevr enosti dí lá, ktere  jáko (áutorovy mi 
slovy) "ná c rtek ná c rtku" nenábí zí  odpove di, ále otá zky. Symbolická  funkce te chto motivu  je 
umocne ná skutec ností , z e se jedná  o hlávní  i vedlejs í  postávy á klí c ove  situáce. Pr edná s ká se 
jimi bude záby vát ná zá kláde  Pául de Mánovy teorie metáfor, vychá zejí cí  z nemoz nosti spojit 
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objekt s jední m definitivní m vy známem. Ná sledne  se pokusí  uká zát, ják Melvillová 
drámátizáce vtáhu  mezi c love kem, Bohem á pr í rodou, spolu s te mátem lidske  touhy po 
pozná ní , vyjádr uje ironickou, skrytou i zjevnou, polemiku s pr eváz ují cí mi dobovy mi ná zory 
ovlivne ny mi puritánismem á tránscendentálismem. Pr edná s ká se bude soustr edit zejme ná ná 
problemátiku neporozume ní  ve vztáhu k jine mu, konkre tne  ve vztáhu k pr í rode  jáko ‚jine mu 
bohu,‘ vymykájí cí mu se románticke mu ideálismu i trádic ní mu kr esťánske mu pojetí  sve tá. 
Biblicke  metáfory budou interpretová ny ve dvou zá kládní ch kontextech: Bible jáko obráz 
vztáhu mezi Bohem á c love kem, á jáko Knihá knih, obsáhují cí  souhrn lidsky ch ználostí  á 
zkus eností .   
 

3. Imaginace jako protiváha k puritánské realitě Nové Anglie v poezii Anne 
Bradstreetové 

 
Ú str ední  u lohá puritánismu ve formová ní  ámericke  poezie poc á tku  koloniá lní ho období  se 
vy rázne  promí tá  i do dí lá Anne Brádstreetove  jáko jedne  z nejvy známne js í ch bá sní r ek Nove  
Anglie. Souc ásne  kriticke  studie se souvislostmi mezi dobovou reálitou á áutorc inou tvorbou 
záby vájí  ná pozádí  ru zny ch teoreticky ch pr í stupu  (nápr í klád gender - E.K. Seidler c i ekokritiká 
- Robert Boschmán). Pr edná s ká bude vychá zet z mys lenek nove ho historismu (Greenblátt, 
Montrose, Gállágherová ) á záme r í  se ná hledá ní  souvislostí  mezi bá sne mi á ostátní mi texty 
Anne Brádstreetove  (z ivotopis, meditáce, dopisy), stejne  ták jáko dáls í mi dobovy mi texty 
(Táylor, Wigglesworth, Puritá nsky  slábiká r , historicke  á ná boz enske  spisy). Zámyslí  se nád 
vztáhem mezi obtí z ny mi vne js í mi podmí nkámi á tvu rc í  fántázií , á nád komplexností  
áutorc iny ch textu , ktere  pod povrchem shodují cí m se s oficiá lní  ideologií  skry vájí  'momenty 
nápe tí ,' á pr edstávují  ták urc itou álternátivní  linii ámericke  poezie sve  doby. Nelze tedy r í ci, z e 
se jedná  o pouhe  vyjá dr ení  podr í zenosti sve  kultur e (Emory Elliott, Eárly Americán 
Literáture), ále náopák o ve rnost sve  volbe  á projev tvu rc í  svobody. Poezie Anne Brádstreetove  
ták mu z e by t vní má ná jáko originá lní  reákce ná dobove  vlivy á kontexty, ále i jáko zdroj 
inspiráce, pomá hájí cí  tyto kontexty vytvá r et. 

 


