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Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

21. listopadu 2019 

1. Zahájení 

1.1. Schvá lení  prográmu jedná ní   

1.2. Schvá lení  zá pisu ze zásedá ní  dne 17. 10. 2019 

2. Habilitační řízení pana PhDr. Tomáše Klíra, Ph.D. pro obor Archeologie 

3. Habilitační řízení paní Mgr. et Mgr. Ivy Adámkové, Ph.D. pro obor Řecká a latinská 

studia  

4. Personálie  

Na vědomí: 

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

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Germá nske  jázyky á literátury obhá jil 

Mgr. Vá cláv Smyc ká, Ph.D. dne 7. 10. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Abschiebung/Vertreibung in den deutschen und tschechischen Erinnerungskulturen. 

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

 

V komisi pro studijní  prográm Informác ní  studiá á knihovnictví , studijní  obor Informác ní  ve dá 

obhá jilá PhDr. Ivá Zádráz ilová  dne 31. 10. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Senior i 

á problemátiká digitá lní  propásti. 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 romá nsky ch studií  ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK 

á SZZK pro studijní  prográm Filologie (bc. obory: Portugálistiká, Fráncouzská  

filologie, mgr. obory: Lusobrázilská  studiá, Fráncouzská  filologie): 

Mgr. Gildá Máriá Seárá Máchádo – pouze BZK Portugálistiká 

Mgr. Károliná Vá lová , Ph.D. – pouze SZZK Lusobrázilská  studiá 

Mgr. Mágdálená Kuc erová , Ph.D. – pouze BZK á SZZK Fráncouzská  filologie 

 

Zdu vodne ní  Ú RS: Mgr. Máchádo je lektorká nominováná  portugálskou stránou. Jáko jediná  

rodilá  mluvc í  oboru portugálistiká je gárántem poz ádováne  jázykove  u rovne  stá tní  

zkous ky. Její  c lenství  v BZK je proto nezbytne . 
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4.3. 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 á SRZK pro studijní  prográm Historicke  ve dy (obory: Historie, Historie 

- hospodá r ske  á sociá lní  de jiny): 

Mgr. Lucie Dus ková , Ph.D. 

 

4.4. Ná vrh Kátedry sociologie ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK á SZZK 

pro studijní  prográm Sociologie (bc. obory: Sociologicko-ekonomická  studiá, 

Sociologie, mgr. obor: Sociologie): 

doc. PhDr. Márek Skovájsá, M.A., Ph.D.  

doc. PhDr. Luká s  Linek, Ph.D.  

doc. Mgr. Rádká Dudová , Ph.D.  

Mgr. Járomí r Mázá k, Ph.D. – pouze SZZK 

 

4.5. Ná vrh Kátedry sociologie ná vyne tí  c lenu  ze zkus ební  komise pro BZK á SZZK 

pro studijní  prográm Sociologie (bc. obory: Sociologicko-ekonomická  studiá, 

Sociologie, mgr. obor: Sociologie): 

prof. PhDr. Dáná Hámplová , Ph.D. – pouze BZK 

PhDr. Jáná Duffková , CSc. – pouze BZK 

dr. Vá cláv Forst – pouze BZK 

PhDr. Oleg Sus á, CSc. – pouze BZK 

JÚDr. Michál Illner 

PhDr. Jir í  Trundá 

doc. Milán Tuc ek, prom. mát., CSc. 

 

4.6. Ná vrh Kátedry psychologie ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro BZK, SZZK 

á SRZK pro studijní  prográm Psychologie (obor: Psychologie): 

RNDr. MÚDr. Mgr. Moniká C ervinková , Ph.D. 

Mgr. Iváná Fábiánová  

PhDr. Alená Jávu rková , Ph.D. 

Mgr. Veroniká S porclová , Ph.D. 

PhDr. Kristy ná Krejc ová , Ph.D. 

doc. PhDr. Lenká Morá vková  Krejc ová , Ph.D. – i ve funkci pr edsedy 

PhDr. Dálibor Vobor il, Ph.D. 

 

Zdu vodne ní  KPS: du vodem nomináce Mgr. Ivány Fábiánove  je fákt, z e uz  má  doktorske  

studium ukonc ene  stá tnicí  á do konce roku odevzdá  disertác ní  prá ci, která  je jiz  pr ed 

zá ve rec nou kontrolou. Vzhledem k tomuto fáktu (á s touto vy jimkou) bylá jiz  od 1. 9. 2019 

pr ijátá ná pu l u vázek jáko odborny  ásistent. 
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4.7. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filologie, obor Romá nske  literátury: 

Mgr. Mágdálená Kuc erová , Ph.D. 

 

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

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Historie, obor Hospodá r ske  á sociá lní  de jiny: 

Mgr. Lucie Dus ková , Ph.D. 

 

4.9. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK, SZZK, SDZK 

á obhájoby disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filozofie, obor Filozofie: 

Mgr. Robert Roreitner 

Zdu vodne ní  Ú FAR: Mgr. Roreitner, ktery  v souc ásne  dobe  pu sobí  jáko odborny  ásistent 

ná Ú stávu filosofie á religionistiky FF ÚK, obhá jil dne 24. c ervence 2019 svoji disertác ní  

prá ci ná Humboldt-Úniversitá t zu Berlin, c í mz  u spe s ne  závrs il sve  doktorske  studium 

ná uvedene  universite . Pr estoz e podle regulí  plátny ch v Ne mecku jes te  nesmí  uz í vát titulu 

Ph.D. (to je podmí ne no áz  publikácí  disertác ní  prá ce), splnil jiz  ves kere  ná lez itosti 

pro ude lení  uvedene ho titulu podle tuzemsky ch regulí , coz  jej plne  kválifikuje k c lenství  

ve vy s e uvedeny ch komisí ch.  

 

4.10.  Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Didáktiká konkre tní ho jázyká:  

doc. PhDr. Iváná Bozde chová , CSc. 

 

4.11.  Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Sociá lní  prá ce (doktorsky  

studijní  prográm, ánglická  verze):  

PhDr. Káter iná S á málová , Ph.D. 

Zdu vodne ní : Nárovná ní  ádministrátivní  nesrovnálosti. 

 

4.12.  Ná vrh ná odvolá ní  c lená oborove  rády pro obor Obecná  á srovná vácí  literáturá 

(kompárátistiká) / Generál ánd Compárátive Literáture (tr í letá , c tyr letá , ánglická  

verze): 

prof. PhDr. Dálibor Turec ek, DSc. 

Zdu vodne ní : Ná vlástní  z á dost prof. Turec ká.  

 

4.13.  Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Obecná  á srovná vácí  literáturá 

(kompárátistiká) / Generál ánd Compárátive Literáture (tr í letá , c tyr letá , ánglická  

verze): 

doc. Mgr. Josef Hrdlic ká, Ph.D. 
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4.14.  Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Generál ánd Compárátive 

Literáture: 

doc. Mgr. Libus e Heczková , Ph.D. 

prof. Dr. Tomá s  Glánc 

 

5. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení pana Mgr. Jana Chromého, Ph.D. (Ústav českého jazyka 
a teorie komunikace) pro obor Český jazyk:  

Habilitační práce:  

Chromy , J. (2017). Protetické v- v češtině. Práhá: Filozofická  fákultá ÚK. 

Návrh komise: 
Předseda: 
Prof. PhDr. Slávomí r Ondrejovic , DrSc.  Jázykovedny  u stáv Ľ. S tu rá SAV, Brátislává, 

Slovenská  republiká 
Členové: 

Prof. Dr. Tilmán Berger Úniversitá t Tu bingen, BRD 

Prof. Dr. Rolánd Meyer  Humboldt-Úniversitá t zu Berlin, BRD 

Prof. PáedDr. Pávol Odálos , CSc. Dr.h.c. Úniverzitá Mátejá Belá v Bánskej Bystrici 

doc. Mgr. Vá cláv Cvrc ek, Ph.D.  Filozofická  fákultá Úniverzity Kárlovy 

 

Návrh přednášek (dle preference uchazeče): 

1. Syneste zie gráfe my–bárvy á otá zká konzistentnosti 

2. Porozume ní  ve tá m se slepou kolejí  v c es tine  

3. Vliv ve rohodnosti ná zprácová ní  temáticky ch rolí  v c es tine  

 

6. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení paní Mgr. Kateřiny Kolářové, PhD. (Katedra genderových 
studií FHS UK) pro obor Sociologie:  

Habilitační práce:  
KOLA R OVA  Káter iná. Rehábilitátive Postsociálism: Disábility, Ráce, Gender ánd Sexuálity 
ánd the Limits of Nátionál Belonging. 
 

Návrh komise: 
Předseda: 
Prof. dr. Milos  Hávelká, CSc. FHS ÚK 
 

Členové: 
Prof. dr. Ve rá Májerová , CSc. Kátedrá humánitní ch ve d PEF C ZÚ 

Doc. dr. Csábá Szálo, Ph.D.  Kátedrá sociologie FSS MÚNI 

Doc. dr. Dáná Sy korová , CSc.  Kátedrá sociologie, ándrágogiky á kulturní  ántropologie 

FF ÚPOL 

Doc. dr. Jir í  Buriá nek, CSc.  FF ÚK 
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Návrh přednášek (dle preference uchazečky): 

1. “Postiz ení ” á hendikep jáko sociá lne -ve dní  proble m  

2. Stá tní  sociálismus, expertní  diskurzy á proble m integráce lidí  s postiz ení m  

3. HIV/AIDS á formová ní  biopoliticke ho obc ánství   

 
 

7. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení paní Mgr. Sylvy Fischerové, PhD. (Ústav řeckých 
a latinských studií FF UK) pro obor Řecká a latinská studia:  
 
Habilitační práce:  
FISCHEROVA  Sylvá. Hippokrátovsky  spis O pr irozenosti c love ká 
 
Návrh komise: 
Předsedkyně: 
prof. Bohumilá Mouchová   Ú stáv r ecky ch á látinsky ch studií  FF ÚK 
 

Členové: 
doc. Járosláv Dánes , PhD.   Kátedrá filozofie á spolec ensky ch ve d FF ÚHK 
prof. Filip Kárfí k   Institut du monde ántique et byzántin, Úniversite  

de Fribourg, Switzerlánd 
prof. PhDr. Helená Kurzová , DrSc.  Filosoficky  u stáv AV C R 
doc. PhDr. Dágmár Muchnová , CSc.   Ú stáv r ecky ch á látinsky ch studií  FF ÚK 
 

Návrh přednášek (dle preference kolegia): 

1. Home rsky  Odysseus: státická , nebo vyví její cí  se literá rní  figurá? 

2. Anticky  romá n: otá zká vzniku z á nru 

3. Hippokrátová Pr í sáhá jáko specificky  dokument ánticke  etiky 

 

 

8. Akreditace 

Ke schválení: 

Návrhy bákálářských á návázujících mágisterských studijních prográmů projednálá 

a doporučilá Komise pro vědu ná svém zásedání dne 10. 10. 2019. Akádemický senát projednál 

á doporučil máteriály ná svém zásedání dne 14. 11. 2019. 

8.1. Návrhy studijních programů 

o ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Didaktika konkrétního jazyka (prezenc ní  

á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská 

Komise pro ve du; 
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o ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Foreign Language Teaching Research 

(prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá, s vy ukou 

v ánglicke m jázyce), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du; 

o ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Germanoslavistika (prezenc ní  

á kombinováná  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská 

Komise pro ve du; 

o ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Germanoslawistik (prezenc ní  

á kombinováná  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá, s vy ukou v ne mecke m 

jázyce), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du; 

o ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Germanoslavistika (prezenc ní  

á kombinováná  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá, s vy ukou v ruske m jázyce), 

vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du; 

 

8.2. 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 

Didáktiká konkre tní ho jázyká PhD 4 cs Doc. PhDr. Iváná Bozde chová , CSc. 

Foreign Lánguáge Teáching Reseárch PhD 4 en Doc. PhDr. Iváná Bozde chová , CSc. 

Germánoslávistiká PhD 3 cs Doc. Mgr. Libus e Heczková , Ph.D. 

Germánosláwistik PhD 3 de Doc. Mgr. Libus e Heczková , Ph.D. 

Germánoslávistiká PhD 3 ru Doc. Mgr. Libus e Heczková , Ph.D. 

8.3. Návrh na změnu garanta (mimo akreditace): 

Název SP Typ SP Standardní 
doba studia 

Jazyk výuky 
Návrh na odvolání 
garanta SP 

Návrh na jmenování 
garanta SP 

Italianistika NMgr. 2 cs 
Prof. PhDr. Jiří 
Pelán, Ph.D. 

Doc. Mgr. Pável Šticháuer, 
Ph.D. 

 

 

9. Různé 
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Přílohy: 
 
Příloha č. 1:  
Anotace přednášek k habilitaci dr. Chromého (v pořadí dle uchazeče): 

1. Synestézie grafémy–barvy a otázka konzistentnosti 

Pr edná s ká se záme r í  ná otá zku konzistentnosti u syneste zie gráfe my-bárvy (tedy u osob, 
ktere  vidí  pí smená á c í slice bárevne ). Konzistentnost je trádic ne  chá pá ná jáko definic ní  
krite rium syneste zie, v poslední ch ne koliká letech vs ák zác í ná  by t táto pr edstává 
zpochybn ová ná. Ne kter í  áutor i (nápr í klád Julie Simner) poukázují  ná to, z e synesteticke  
proz itky mohou proz í vát i osoby, ktere  v testech nevykázují  vy ráznou konzistenci. 
Longitudiná lní  vy zkum, ktery  bude v pr edná s ce pr edstáven, se záme r uje ná synestetiky, 
jejichz  synesteticke  proz itky jsou nesporne , protoz e vykázují  v testech synestetic nosti 
vysokou mí ru konzistentnosti. Vy zkum vs ák ukázuje, z e i u te chto synestetiku  dochá zí  
v pru be hu c ásu k prome ne  bárev, ktere  ásociují  s jednotlivy mi pí smeny, á z e tedy jejich 
dlouhodobá  konzistentnost je urc ity m zpu sobem omezená . Vy sledky vy zkumu poukázují  
ná to, z e konzistentnost jáko definic ní  krite rium syneste zie je sporná  á z e propojení  mezi 
gráfe my á bárvámi se v pru be hu c ásu me ní . 

2. Porozumění větám se slepou kolejí v češtině 

Pr edná s ká pr edstáví  ne kolik experimentu  záme r eny ch ná zprácová ní  ve t se slepou kolejí  
v c es tine  (nápr í klád "Kluci honili psá á koc ku v podkroví  sledováli znepokojení  hlodávci"). 
Ve ty tohoto typu jsou pr edme tem zá jmu psycholingvisticke ho vy zkumu jiz  od 70. let 
20. století , á to proto, z e jsou loká lne  ví ceznác ne . C tená r i pr i jejich zprácová ní  nejprve 
tzv. "nájedou ná slepou kolej" (v uvedene m pr í páde  ánályzují  segment "koc ku" jáko objekt 
první  ve ty souve tí ) á ná sledne  (po setká ní  se slovesem druhe  ve ty souve tí ) musí  tuto 
ánály zu opustit á prove st tzv. reánály zu. Vy zkum, ktery  bude v pr edná s ce pr edstáven, 
vychá zí  z konceptu tzv. dostátec ne  dobre ho zprácová ní  ve ty ("Good-Enough Approách"), 
podle ktere ho si mluvc í  nezr í dká uchová vájí  prvotní , nesprá vnou interpretáci ve ty  
(tj. z e kluci honili psá á koc ku). Táto mys lenká vychá zí  z toho, z e c tená r i c ásto odpoví  "áno" 
ná otá zku ná porozume ní  ("Honili kluci koc ku?"). Experimenty reálizováne  ná c es tine  
prostr ednictví m metody zváne  "c tení  vlástní m tempem" poukázují  ná to, z e je táto 
pr edstává zává de jí cí : ukázuje se, z e c tená r i mí vájí  proble m s ánály zou ve t se slepou kolejí , 
coz  c ásto vede k u plne mu selhá ní  ve zprácová ní  te chto ve t. Zprácová ní  te chto ve t ták 
neby vá  "dostátec ne  dobre ", ále spí s e nezr í dká nedostátec ne . 

3. Vliv věrohodnosti na zpracování tematických rolí v češtině 

Ve sve  studii z roku 2003 pouká zálá Fernándá Ferreirá ná relátivne  problemáticke  
zprácová ní  neve rohodny ch pásivní ch ve t typu "The dog wás bitten by the mán" u rodily ch 
mluvc í ch ánglic tiny. Kdyz  me li testování  mluvc í  odpove de t, kdo je pu vodcem de je, 
odpoví dáli zhrubá v 25 % pr í pádu , z e s lo o psá. F. Ferreirá to interpretuje jáko souc innost 
pu sobení  ve rohodnosti sde lováne  informáce á tzv. heuristiky NVN, podle ktere  mluvc í  májí  
tendenci chá pát první  substántivum ve ty jáko ágens. Vy zkum, ktery  bude pr edstáven 
v pr edná s ce, se záme r uje ná otá zku zprácová ní  ve rohodny ch á neve rohodny ch ve t 
s tránzitivní mi slovesy v c es tine . V ne koliká experimentech byly krome  ve rohodnosti 
mánipulová ny jes te  dvá fáktory, á to slovosled (subjekt-verbum-objekt vs. objekt-verbum-
subjekt) á slovesny  rod (áktivum vs. pásivum). Experimenty konzistentne  ukázují , 
z e heuristiká NVN v c es tine  nefunguje (slovosled á slovesny  rod nehrá ly roli), zá roven  se 
ále ukázují  efekty ve rohodnosti ják v procesu c tení  (ve ty jáko "Agresivní  plávc í k sez rál 
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bezbránne ho z ráloká, kdyz  bylo klidne  mor e" jsou zprácová vá ny vy rázne  pomáleji nez  ve ty 
jáko "Agresivní  z rálok sez rál bezbránne ho plávc í ká, kdyz  bylo klidne  mor e"), 
ták ve vy sledne  reprezentáci obsáhu ve ty (odpove di ná otá zky ná porozume ní  typu "Sez rál 
ne kdo z ráloká?" resp. "Sez rál ne kdo plávc í ká?" jsou spojeny se státisticky vy známne  vys s í  
chybovostí , pokud je pr edchá zejí cí  ve tá neve rohodná ). Vy zkum ták poukázuje ná to, 
z e zprácová ní  tohoto typu ve t je v c es tine  á ánglic tine  odlis ne . 

 

Příloha č. 2:  
Anotace přednášek k habilitaci dr. Kolářové (v pořadí dle uchazečky): 

1. “Postižení” a hendikep jako sociálně-vědní problém  

Konceptuálizáce zdráví  á nemoci, forem stigmátizáce, hendikepu á znevy hodne ní  
c i fungová ní  u stávní ch institucí  (srov. Goffmánn, Pársons, Zolá, áj.) doposud zá sádne  
ovlivn ují  sociologicke  á sociá lne -ve dne  diskuze. Souc ásne  konceptuálizáce rizikove  
spolec nosti, (bio)medikálizáce c i reflexivní  modernity pák dá le dokumentují , z e „z ivot jáko 
tákovy “, slovy Nikoláse Rose (2007), se stál jední m z klí c ovy ch te mát souc ásne  sociá lní  
teorie. Tyto proudy sociologicke ho zkoumá ní  pojmenová vájí  zá sádní  prome ny nejenom 
ná poli politik zdráví , biomedikálizáce spolec ensky ch struktur á technologií  te lá, 
ále obecne  prome ny „politicke ho“ v kontextu pozdne  kápitálisticke  globálizováne  
spolec nosti. Zá roven  se jiz  od poloviny minule ho století  v záhránic í  rozví jí  obor disábility 
studies, ktery  studuje formy i struktury systemáticke ho znevy hodn ová ní , exkluze 
á inkluze, á sociá lní ch hnutí  lidí  s postiz ení m. Te mátem te to pr edná s ky je zmápová ní  
á zhodnocení  pr í nosu disábility studies pro sociá lní  ve dy, á konkre tne  pro uváz ová ní  
o zdráví  jáko spolec enske m normátivu á moz nostech ákte rství  ve vztáhu k individuá lní  
i kolektivní  te lesnosti. 

2. Státní socialismus, expertní diskurzy a problém integrace lidí s postižením  

Táto pr edná s ká mápuje pojí má ní  „postiz ení “ v pozdní m stá tní m sociálismu. Soustr edí  se 
ná to, ják „postiz ení “ koncipovály expertní  diskurzy defektologie, i ják tyto pojí mály 
moz nosti integráce lidí  s postiz ení m do sociálisticke  spolec nosti v dobe  normálizáce 
á pozdní ho sociálismu. Zájí má  me  pr edevs í m to, ják expertní  diskurzy temátizovály 
á konceptuálizovály „proble m“ hendikepu á postiz ení , ják uváz ovály o spolec ensky ch 
dopádech „postiz ení “ á o tom, ják (á zdá) je moz ne  lidi s postiz ení m reintegrovát 
do sociálisticke  spolec nosti. Krome  diskuze prome n expertní ch diskurzu  defektologie 
v kontextu tzv. normálizáce (á pr edevs í m ve spojitosti s meziná rodní m rokem lidí  
s postiz ení m, 1981), me  zájí má  i to, ják se odborná  pe c e o lidi s postiz ení m prolí nálá se 
sebepojetí m sociálisticke ho stá tu á ideovou vizí  sociálismu. Jelikoz  „postiz ení  lide “ byli 
vní má ni jáko jedná ze skupin, ktery m sociálisticky  stá t má  ve novát speciá lní  pe c i, á jelikoz  
se ná konci 70. let prosázují  nove  definice á prográmy (sociá lní ) integráce, jedná linie 
otá zek te to pr edná s ky sleduje jákou sluz bu pro sociálisticky  stá t á jeho legitimizáci v dobe  
normálizáce „lidi s postiz ení m“ me li plnit. 

3. HIV/AIDS a formování biopolitického občanství  

Koncept „biologicke ho obc ánství “ (Rose á Novás; Petryná) promlouvá  k áktuá lní m 
dynámicky m prome ná m, ktere  souvisí  se snáhou redefinovát solidá rní  syste m zdrávotní  
pe c e ná jedne , á s obávámi, ktere  zpu sobuje ná ru st chronicky ch onemocne ní  
á „nezpu sobilosti“ zá pádní  populáce, i krizí  legitimity biomedicí nske ho ve de ní , ná stráne  



9 

druhe . Pr edná s ká vychá zí  z me ho ne kolikálete ho mezioborove ho vy zkumu, ktery  
kombinuje sociologicke  á etnográficke  metody ná vy zkum HIV/AIDS v C eske  republice.  
HIV/AIDS je v rá mci sociá lne -ve dne ho vy zkumu pováz ová no zá pr í klád „pár excellánce”, 
ktery  doklá dá  formy á dosáh neoliberá lní ch reformulácí  biomoci á governámentálity. 
Táto pr edná s ká vztá hne tyto konceptuá lne -teoreticke  proble my k ne koliká klí c ovy m 
te mátu m, která  vyplynulá z primá rní ho vy zkumu: str et pr edstáv o chronicke  vs. ákutne  
nákáz live  nemoci, expertní  ve de ní  vs. expertizáce z ite  zkus enosti, imágináce kolektivní  
á individuá lní  imunity, z itá  zkus enost „chronicke “ nemoci á její  temporálitá, te lesnost 
nákáz live  nemoci.  

 

 

Příloha č. 3:  

Anotace přednášek k habilitaci dr. Fischerové (v pořadí dle uchazečky, liší se 
od pořadí, které určilo kolegium): 

1. Antický román: otázka vzniku žánru 

Vznik ánticke ho romá nu pr edstávuje komplexní  te má, jez  se ty ká  i sámotne ho vymezení  
romá nu jákoz to z á nrove  kátegorie. Podle ne ktery ch bádátelu  se totiz  „skutec ny “ romá n 
rodí  áz  pozde ji, nápr . se Cervántesem, podle jiny ch jes te  pozde ji, v Anglii 18. století , ánebo 
pr inejmens í m se vznikem dvorske ho romá nu ve 12. století ; otá zky, s nimiz  jsme zde 
konfrontová ni, jsou tedy obecne  genologicke  pováhy. Dáls í  otá zku pr edstávuje vlástní  
klásifikáce ánticke ho romá nu, ktery  je moz ne  náhlí z et jáko jeden z á nr (zejme ná ná zá kláde  
chárákteru textu , ktere  se dochovály vcelku); opác ny  pr í stup vybí zí  vztá hnout se k ne mu 
jáko k mnoz ine , diferencováne  uz  v ántice do jednotlivy ch subz á nru , mezi ne z  mu z eme 
zár ádit: historicke  romá ny, cestopisne  romá ny á utopie, milostne  romá ny, kr esťánske  
romá ny, biográfie, komicko-sátiricke  c i párodicke  romá ny átp. Te má sui generis zde pr itom 
pr edstávuje proble m tzv. „pr edchu dcu “ romá nu, specifická  je dá le u dájná  privilegovánost 
ánticke ho milostne ho romá nu stejne  jáko jeho zdá nlive  jednoduchá  formule (termí n závedl 
do reflexe ume lecky ch de l John Cáwelti). Tá je tvor ená ná sledují cí mi topoi: mimor á dná  
krá sá obou hrdinu  – lá ská ná první  pohled – odlouc ení  obou hrdinu  á s ní m spojene  
rozmánite  peripetie cesty – cudnost c i pr inejmens í m mánz elská  ve rnost – shledá ní  
á háppyend, ále táke  pozoruhodny  topos, jejz  bychom mohli oznác it jákoz to „topos divádlá 
á obrázu“. C ásto by vá  poukázová no ná ztuhlost formule ánticke ho milostne ho romá nu, 
ná její  u dájnou jednotvá rnost á stereotypnost, ávs ák pr i bliz s í m pohledu ná dochovány  
soubor textu  – á to i ná texty dochováne  pouze frágmentá rne  – se ukázuje, z e táto 
stereotypnost je pouze zdá nlivá , á z e jákkoli má  dány  subz á nr uz  z pováhy ve ci striktne js í  
právidlá nez  z á nr jáko celek (jehoz  definice je ovs em z vy s e uvedeny ch du vodu  
problemátická ), i v rá mci subz á nru je s formulí  záchá zeno velmi inovátivne . Jiny mi slovy, 
vy s e uvedene  chárákteristiky se pr i bliz s í m pohledu ukázují  spí s e jáko opticky  klám, ktery  
pr itom uc ebnice literátury recyklují  stá le dokolá. 

2. Hippokratova Přísaha jako specifický dokument antické etiky 

Pu vod Hippokrátovy Pr í sáhy je nejásny , trádice pr ipisuje její  áutorství  r ecke mu le kár i 
Hippokrátovi (nározen kolem r. 460 pr . n. l. ná ostrove  Ko s, dáls í  z ivotopisne  u dáje jsou 
nejiste ). Pr í sáhá mohlá by t formulová ná v rá mci urc ity ch zme n ve fungová ní  le kár ske  s koly 
ná ostrove  Ko s, v její mz  c ele me l stá t prá ve  Hippokráte s (o tom, z e uc il ádepty le kár ske ho 
ume ní  zá pení ze, pí s e Pláto n v diálogu Pro tágorás). L. Edelstein – vzhledem k chárákteru 
eticky ch zá sád Pr í sáhy, jez  jsou v mnohá ohledech v rozporu s dobovou práxí  – vide l její  
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pu vod v prostr edí  pythágorejske  sekty. Táto teorie se nicme ne  obecne  neprosádilá  
á v dánou chví li z á dny  konsensus strán pu vodu Pr í sáhy neexistuje, mj. i proto, z e doklády 
o její m uz ití  jsou áz  pozdní , tákz e bylá dokonce oznác ená zá „ezoterní  text obskurní ho 
pu vodu“. Du kládná  chárákteristiká struktury vlástní ho textu á jeho jednotlivy ch c á stí  
stejne  jáko srovná ní  eticky ch zá sád uvedeny ch v tomto struc ne m textu, obsáhují cí m 
pouhy ch 258 slov, s eticky m nástávení m dáls í ch spisu  Corpus Hippocráticum i s práxí , 
jí z  jsme v r ecke  spolec nosti po stáletí  sve dky, vs ák umoz n uje vrhnout sve tlo ná jeho 
specifiká i ná vázby s dáls í mi sfe rámi r ecke ho z ivotá (nápr . s Askle piovy m kultem). 
Eticky zcelá specificky  chárákter Pr í sáhy pák mohl mí t vliv ná její  dáls í  osudy, zejme ná 
v kr esťánske m c i árábske m prostr edí , odkud táke  pochá zejí  její  dáls í  textove  váriánty, 
stejne  jáko ná uz ití  Pr í sáhy, byť ve ts inou v modifikováne  podobe , v dobe  nedá vne  
c i souc ásne . 

3. Homérský Odysseus: statická, nebo vyvíjející se literární figura? 

Postávy home rsky ch eposu  by vájí  opákováne  chárákterizová ny jáko plos ne  c i státicke  
figury: E. Auerbách o nich tvrdil, z e se káz dy  den probouzejí  „jákoby poprve “, á klásikove  
nárátologie Scholes s Kelloggem je dokonce oznác ili pr í mo zá „menhiry“. Ve zcelá jine m 
sve tle se vs ák tyto postávy uká z ou, uvedeme-li je do souvislosti s religionisticky m 
pr í stupem k r ecke  he rojske  mytologii. Postávy epicky ch he ro u  totiz  pr edstávují  
nejednoznác ne  á pr edimenzováne  figury, jez  chárákterizuje – r ec eno ve zkrátce – 
kombináce vy jimec ne  schopnosti á vy jimec ne  situáce, stejne  jáko „prosá klost“ smrtí  (která  
se projevuje táke  ve skutec nosti, z e smrtí  pu sobení  he ro u  nekonc í , ále pokrác uje i po ní ; 
to plátí  pro vs echny dáls í , á velmi rozmánite , typy he ro u , ná ktere  lze obsá hlou mnoz inu 
he ro u  rozc lenit). Vlástní  he rojsky  kult ovs em vzniká  v R ecku zr ejme  áz  pozde ji be hem 
komplikováne ho procesu, jehoz  kontury jsou stá le nejásne  („oc eká vát ne jákou velkou 
sjednocují cí  teorii o pu vodu r ecke ho he rojske ho kultu i vlástní  pováhy he ro u  
je nereálisticke ,“ pí s e Jorge Brávo). 

V pr í páde  Odysseove  jsme náví c konfrontová ni s figurou, která  má  nejspí s e pr edr ecky  
pu vod (coz  dokázuje i neindoevropská  podobá jeho jme ná) á která  právde podobne  
prode lálá intenzivní  prome nu prá ve  pr i tvorbe  á ustávová ní  textu obou epicky ch bá sní , 
jez  se ná m pod Home rovy m jme nem dochovály. Pozorne mu c tená r i se nábí zejí  dve  verze 
pr í be hu, dvá zpu soby rozume ní : polytropos Odysseus, tento „muz  mnohá obrátu “, á to ják 
v z ivote , ták v r ec i, mu z e by t ná jednu stránu náhlí z en jákoz to „seriá lová “ á neznic itelná  
postává, stá le dokolá se recyklují cí  káleidoskopicky  Odysseus (podobny  Sindibá dovi 
á jiny m plávcu m), ánebo jáko trpí cí  poutní k á zkous eny  trickster, figurá zcelá mimor á dná ; 
tákto ho ostátne  pr edstáví  Pláto n v zá ve rec ne m my tu Ú stávy. Pote  se i sámá Odysseiá uká z e 
nikoli jáko sled jednotlivy ch á ná sebe nává zány ch dobrodruz ny ch sce nek, ále jáko 
jedinec ny  Bildungsepos. 


