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Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

12. prosince 2019  

1. Zahájení 

1.1. Schvá lení  prográmu jedná ní   

1.2. Schvá lení  zá pisu ze zásedá ní  dne 21. 11. 2019 

2. Jmenovací řízení pana doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. pro obor České dějiny 

3. Personálie  

Na vědomí: 

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

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Klásická  filologie obhá jilá  

Mgr. Mártiná Vání ková  dne 19. 11. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Prefix ex- 

u látinský ch sloves á jeho áspektová  funkce. 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 Mátemátická  lingvistiká obhá jil  

Mgr. Petr Plechá c , Ph.D. dne 21. 11. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Atribuce áutorství  

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

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Obecná  á srovná vácí  literáturá 

(kompárátistiká) obhá jilá Mgr. Klá rá Soukupová  dne 21. 11. 2019 svou disertác ní  prá ci 

s ná zvem: Autobiográfie v kontextu teorie pozicionálitý. 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 Mátemátická  lingvistiká obhá jil  

Mgr. Bc. Adrián Ján Zásiná dne 26. 11. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Korpusový  pr í stup ve vý uce c es tiný jáko cizí ho jázýká. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu 

komise jmenováne mu titul d o k t o r. 

V komisi pro studijní  prográm Politologie, studijní  obor Politologie obhá jil  

Mgr. Michál Trc ká dne 2. 12. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Fenome n 

deteritoriálizáce: Výsí lá ní  prácovní ku  do Č eske  republiký. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu 

komise jmenováne mu titul d o k t o r. 
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Ke schválení:  

3.2. Ná vrh Ú stávu etnologie ná ude lení  c estne  ve decke  hodnosti doktor honoris cáusá 

prof. Thomásu H. Eriksenovi (zá zá sádní  sve tový  pr í nos v oblásti teorie etnicitý 

á vý zkumu kolektivní ch identit): 

Láudátio pr ednese doc. PhDr. Márek Jákoubek, Ph.D. et Ph.D., r editel Ú stávu etnologie 
FF ÚK.  
 

Zdu vodne ní :  

Profesor Thomás Hýllánd Eriksen je jednou z klí c ový ch osobností  souc ásne  sve tove  
ántropologie/etnologie. Je áutorem jedne  z nejzná me js í ch prácí  ve nováný ch problemátice 
etnicitý á nácionálismu (Ethnicity and Nationalism 3rd ed. 2010; c eský 2011), 
pr ic emz  problemátice nácionálismu, multikulturálismu á globálizáce v s iroke m zá be ru 
se sýstemátický ve nuje i ve ver ejne  diskusi. Zde rovne z  pu sobí  jáko vý známný  populárizá tor 
spolec enský ch ve d, který  z perspektivý ántropologie/etnologie komentuje proble mý 
souc ásne ho sve tá od migráce á mens inove  problemátiký áz  po otá zký ekologický ch vý zev 
souc ásnosti. Je te z  áutorem jedne  z nejpouz í váne js í ch á nejpr eklá dáne js í ch publikácí  
uvá de jí cí ch do dáne  disciplí ný (Small Places – Large Issues 4th ed. 2014; c eský 2008; 
pod ná zvem Sociální a kulturní antropologie). Do c es tiný býlý krome  jeho odborný ch textu  
á knih (Antropologie multikulturních společností. Rozumět identitě 2006; Sociální a kulturní 
antropologie 2008; Etnicita a nacionalismus 2011) pr eloz ený táke  jeho knihý populárizác ní , 
se zá be rem ná s irs í  ver ejnost (Tyranie okamžiku 2006, 2012, 2018; Syndrom velkého vlka 2010; 
Odpady 2015). V letech 2015-2017 býl prezidentem Evropske  ásociáce sociá lní ch ántropologu  
(EASA), v letech 2017-2019 pák její m viceprezidentem. Prof. Eriksen je v souc ásne  dobe  
jední m z nejvlivne js í ch pr edstávitelu  oboru etnologie/kulturní  ántropologie nejen 
v evropske m, ále táke  v celosve tove m kontextu. Svý mi tere nní mi vý zkumý, publikácemi 
á ver ejný m pu sobení m pr ispí vá  k teoreticke mu rozvoji disciplí ný, mezioborove  diskusi i rozvoji 
ver ejne  debátý o z hávý ch te mátech souc ásne  spolec nosti, jáko je migráce, globálizáce 
c i kulturní  rozmánitost.  
 

3.3. Ná vrh oborove  rádý ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro SDZK á obhájobý 

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

literáturý:  

doc. PhDr. Hánus  Nýkl, Ph.D. 

3.4. Ná vrh ná odvolá ní  c lenký oborove  rádý pro obor Látinská  medievistiká: 

doc. PhDr. Evá Kuťá ková , ČSc.  

Zdu vodne ní : Ná vlástní  z á dost doc. Kuťá kove . 

3.5.  Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Látinská  medievistiká:  

doc. Mgr. Anná Pumprová , Ph.D. (FF Ostrávská  univerzitá) 

Zdu vodne ní : Docentká Kuťá ková  odstupuje z du vodu odchodu do du chodu. Doc. Pumprovou 
oborová  rádá výbrálá, protoz e je vý známnou odbornicí  v oblásti látinske  medievistiký á táke  
proto, ábýchom posí lili spoluprá ci s ostrávskou univerzitou (která   nemá  vlástní  doktorský  
prográm v te to oblásti).  
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4. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení pana Mgr. Kamila Činátla, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK, 
Ústav pro studium totalitních režimů) pro obor České dějiny: 

Habilitační práce:  
Č INA TL Kámil. Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme. Práhá: NLN, 2014. ISBN 978-80-
7422-291-7. 363 s. 
 
Návrh komise: 
Předseda: 
prof. Milán Hlávác ká, ČSc.  Ú stáv c eský ch de jin FF ÚK,  

Historický  u stáv AV Č R 
Členové: 
prof. PhDr. Zdene k Benes , ČSc. Ú stáv c eský ch de jin FF ÚK, Kátedrá cí rkevní ch 

de jin á literá rní  historie KTF ÚK 
doc. Mgr. Járosláv S ebek, PhD.  Historický  u stáv AV Č R 
Mgr. Denisá Nec ásová , Ph.D.  Historický  u stáv FF MÚ 
prof. PhDr. Milená Bártlová  ČSc.  Výsoká  s kolá ume leckopru mýslová  v Práze 
 
 
Návrh přednášek (dle preference kolegia): 

1. S kolní  de jepis v 21. století  

2. Normálizáce: souc ásne  pr í stupý k vý zkumu á vzde lá vá ní  

3. Historik ve ver ejne m prostoru 

 

5. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení paní Mgr. Lenky Martínkové, Ph.D. (Ústav archivnictví 
a pomocných věd historických FF JU v Českých Budějovicích) pro obor Pomocné 
vědy historické: 

Habilitační práce:  
MARTI NKOVA  Lenká. Reverendissimum officium: Biskupská  konzistor  v Č eský ch 
Bude jovicí ch ná ceste  od josefinismu k revoluci (1785–1850). 1. výd. Práhá: Výs ehrád, 
2017. ISBN 978-80-7429-886-6. 246 s. 
 

Návrh komise: 
Předsedkyně: 
prof. PhDr. Háná Pá tková , Ph.D.  Kátedrá pomocný ch ve d historický ch á árchivní ho 

studiá FF ÚK 
Členové: 
prof. PhDr. Jir í  Mikulec, ČSc.  Historický  u stáv Akádemie ve d Č eske  republiký 
prof. Jánusz Łosowski    Kátedrá árchiwistýki i náuk pomocniczých historii 

Instýtutu Historii Úniwersýtetu Márii Čurie-
Skłodowskiej w Lublinie 

doc. PhDr. Pável Márek, Ph.D.  Ú stáv historický ch ve d Fákultý filozoficke  
Úniverzitý Párdubice 

doc. PhDr. Zbýne k Svitá k, ČSc.  Ú stáv pomocný ch ve d historický ch á árchivnictví  
Filozoficke  fákultý Másárýkový univerzitý 
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Návrh přednášek (dle preference kolegia): 

1. Tzv. Fuchsu v urbá r  z roku 1760 jáko prámen o  hospodá r ske m zájis te ní  fárností  

á kostelu  ná pátroná tu krá lovske ho me stá Pelhr imová. 

2. Ják v 50. áz  70. letech 19. století  vznikálá moderní  májetková  evidence: vývázovácí  

spisý o vý kupu z poddánství  á záklá dácí  spisý pozemkový ch knih z fondu  okresní ch 

soudu .  

3. Kdý se v pr edhusitske  dobe  v Pelhr imove  zác álý ve st me stske  knihý? 

 

 

6. Návrh na změnu ve složení komise pro habilitační řízení paní Mgr. Kateřiny 

Kolářové, PhD. (Katedra genderových studií FHS UK) pro obor Sociologie:  

Habilitační práce:  

KOLA R OVA  Káter iná. Rehabilitative Postsocialism: Disability, Race, Gender and Sexuality 

and the Limits of National Belonging. 

Složení komise schválené na VR FF UK 21. 11. 2019: 

Předseda: 
prof. dr. Milos  Hávelká, ČSc.  FHS ÚK 
 

Členové: 
prof. dr. Ve rá Májerová , ČSc.  Kátedrá humánitní ch ve d PEF Č ZÚ 
doc. dr. Dáná Sý korová , ČSc.  Kátedrá sociologie, ándrágogiký á kulturní  

ántropologie FF ÚPOL 
doc. dr. Jir í  Buriá nek, ČSc.   FF ÚK 
doc. dr. Čsábá Szálo, Ph.D.   Kátedrá sociologie FSS MÚNI 
 

Předseda: 
prof. dr. Milos  Hávelká, ČSc.   FHS ÚK 
 

Členové: 
prof. dr. Ve rá Májerová , ČSc.   Kátedrá humánitní ch ve d PEF Č ZÚ 
doc. dr. Dáná Sý korová , ČSc.  Kátedrá sociologie, ándrágogiký á kulturní  

ántropologie FF ÚPOL 
doc. dr. Jir í  Buriá nek, ČSc.    FF ÚK 
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.   FSS MUNI 
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7. Návrh na složení komise pro jmenovací řízení a témat jmenovací přednášky 

pro jmenovací řízení pana doc. Mgr. Davida Uhra, Ph.D. (Katedra asijských studií 

FF UPOL) pro obor Lingvistika konkrétního jazyka Asie: 

Návrh komise: 
Předsedkyně: 
Prof. PhDr. Olgá Lomová , ČSc.     FF ÚK 
 
Členové: 

Prof. Henning Klo ter     Humboldt Úniversitá t, Berlin 

Prof. Čhristoph Hárbsmeier, emeritus   Úniverstitetet i Oslo 

doc. Luká s  Zá drápá, Ph.D.    FF ÚK 

prof. Tiziáná Lippiello     Čá´Foscári, Bená tký 

 
 
Návrh přednášek (dle preference uchazeče): 

1. Zobrázují cí  á zobrázováne : Xu Shenovo pojetí  piktográmu 

2. „Netvor í m, pouze výsve tluji:“ geneálogie s kolý stáre ho textu 

3. Srovná ní  songske ho á qingske ho modelu por ádí  determinátivu  ve Výkladu sinogramů 

 

 

8. Akreditace 

Ke schválení: 

Ná vrhý bákálá r ský ch á návázují cí ch mágisterský ch studijní ch prográmu  projednálá 

á doporuc ilá Studijní  komise ná sve m zásedá ní  dne 25. r í jná 2019 á ná vrhý doktorský ch 

studijní ch prográmu  projednálá á doporuc ilá Komise pro ve du ná sve m zásedá ní  

15. listopádu. Akádemický  sená t projedná  máteriá lý ná sve m zásedá ní  dne 12. prosince 

2019. 

8.1. Návrhy akreditací studijních programů 

- ná vrh bákálá r ske ho studijní ho prográmu Anglistika-amerikanistika (prezenc ní  

formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vý á stánoviská Studijní  

komise; 

- ná vrh bákálá r ske ho studijní ho prográmu Srovnávací jazykověda (prezenc ní  formá 

studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vý á stánoviská Studijní  komise;  

- ná vrh návázují cí ho mágisterske ho studijní ho prográmu Germánská 

a severoevropská studia (prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá), 

vc etne  zprá vý á stánoviská Studijní  komise; 

- ná vrh návázují cí ho mágisterske ho studijní ho prográmu Historie – české dějiny 

v evropském kontextu (prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá), 

vc etne  zprá vý á stánoviská Studijní  komise; 

- ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu EJD MOVES – European Joint Doctorate 

Migration and Modernity: Historical and Cultural Challengesoreign Language 
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Teaching Research (prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá 

studiá, s vý ukou v ánglicke m jázýce), vc etne  zprá vý á stánoviská Komise pro ve du; 

- ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Židovská studia (prezenc ní  á kombinováná  

formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vý á stánoviská Komise 

pro ve du; 

- ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Jewish Studies (prezenc ní  á kombinováná  

formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá, s vý ukou v ánglicke m jázýce), vc etne  

zprá vý 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 

Anglistika-amerikanistika Bc 3 cs PhDr. Pávlí ná S áldová , Ph.D. 

Srovnávací jazykověda Bc 3 cs Mgr. Ján Bičovský, Ph.D. 

Germánská a severoevropská 

studia 
NMgr 2 cs Prof. Dr. Manfred Weinberg 

Historie – české dějiny 

v evropském kontextu 
NMgr 2 cs Doc. PhDr. Jáná Čechurová, Ph.D. 

EJD MOVES – European Joint 

Doctorate Migration and 

Modernity: Historical and 

Cultural Challengesoreign 

Language Teaching Research 

PhD 3 en 
Prof. PhDr. Mártin Procházká, 

CSc. 

Židovská studia PhD 4 cs Doc. PhDr. Pável Sládek, Ph.D. 

Jewish Studies PhD 4 en Doc. PhDr. Pável Sládek, 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 

Historie – evropská 

studia 
Bc 3 cs 

Doc. PhDr. Václáv 

Dršká, Ph.D. 

Prof. PhDr. Ján Župánič, 

Ph.D. 

Učitelství historie 

pro střední školy 
NMgr 2 cs 

Doc. PhDr. Václáv 

Dršká, Ph.D. 

Doc. PhDr. Dana 

Picková, ČSc. 

 

 

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

1. Školní dějepis v 21. století 
Nove  století  pr ineslo r ádu zme n, ktere  ovlivnilý podobu historicke ho vzde lá vá ní  
ná s kolá ch. Probe hlá kurikulá rní  reformá, rozs í r il se plos ne  internet á dáls í  moderní  
technologie, zme nilý se sociá lní  vztáhý ve s kole, pr edstávý o minulosti vý rázne ji formuje 
popkulturá. Ják v te to nove  situáci funguje s kolní  de jepis? 
Pr edná s ká nác rtne moz ne  dopádý te chto zme n ná historicke  vzde lá vá ní . Zmápuje áktuá lní  
stáv s kolní  vý uký de jepisu v nápe tí  mezi normátivní mi dokumentý, oborove  didáktickou 
teorií  á pedágogickou práxí . K pru hledu do reá lne  vý uký budou výuz itá empirická  dátá 
z provozu digitá lní  áplikáce pro prá ci s prámený HistorýLáb.cz (www.historýláb.cz), 
ná její mz  vý voji se pr edná s ejí cí  podí lí . Vý stupý z te to áplikáce umoz n ují  ánálýzovát chová ní  
á mýs lení  z á ku  pr i interákci s prámený. Pr edná s ká ná vázne  shrne, ják ná novou situáci 
reáguje souc ásná  didáktická  teorie. Budou pr edstávený klí c ove  pr í stupý souc ásne  
didáktiký, ktere  v ru zný ch váriántá ch kládou du ráz ná kompetenc ne  záme r enou edukáci 
(podporá historicke  grámotnosti, rozvoj historicke ho mýs lení ) á tvor ivou prá ci s prámený. 
Nává z e struc ná  reflexe klí c ový ch proble mu  á diskuzí  spojený ch s implementácí  te chto 
pr í stupu  do s kolní  práxe, pr ic emz  budou zohledne ná specifiká c eske ho vzde lá vácí ho 
sýste mu á zkus enosti z provozu áplikáce HistorýLáb.cz (testovácí  provoz probí há  od roku 
2016). V zá ve ru pr edná s ký zázní  shrnutí  hlávní ch vý zev á proble mu  historicke ho 
vzde lá vá ní  v Č R. 

 
2. Historik ve veřejném prostoru 
Minulost není  jen te mátem odborní ku  - historiku , árchivá r u , muzejní ku  c i pedágogu . 
Ve nuje se jí  celá  r ádá dáls í ch profesí  od spisovátelu , filmár u , pr es dáls í  ume lce, obc ánske  
áktivistý, politiký áz  po ru zne  náds ence pro „living historý“ c i „reenáctement“.  
Ják ná dýnámicke  prome ný uz í vá ní  minulosti ve ver ejne m prostoru reáguje historická  
ve dá? Jákou roli bý me l ve ver ejne m prostoru plnit historik c i historic ká? 
Pr edná s ká se pokusí  záchýtit, ják se v poslední ch desetiletí ch me nilá role de jin ve ver ejne m 
prostoru. Soustr edí  se ná vázne  ná trendý, ktere  prome n ují  dýnámiku vzpomí nkove  práxe 
á pr ispí vájí  k tomu, z e pr í tomnost de jin ve ver ejne m prostoru náru stá  (komodifikáce 
historie, moderní  technologie, historická  popkulturá, politiká de jin). Obecne js í  teze 
o formá ch vzpomí nkove  práxe budou krá tce ilustrová ný konkre tní mi pr í pádý. Ná diágno zu 
áktuá lní  „historicke  situáce“ (F. Hártog) nává z e reflexe role historiká ve ver ejne m prostoru. 
Pr edná s ejí cí  pr edstáví  moz ne  pr í stupý ákádemicke  historiográfie k dýnámicke  produkci 
reprezentácí  de jin ve ver ejne m prostoru. Zohlední  inspiráce z oblásti souc ásne  
muzeologie, páme ťový ch studií  á zejme ná „public historý“. Pr ihle dne k specifiká m situáce 
v Č R á pokusí  se návrhnout moz ne  posuný v pojetí  spolec enske  role historiká c i historic ký. 

 
3. Normalizace: současné přístupy k výzkumu a vzdělávání 
Normálizáce pátr í  k frekventováný m te mátu m nejen historiográficke ho vý zkumu. 
Pr edstávuje z ive  mí sto páme ti, jemuz  se ve nuje velká  pozornost i v s irs í m rá mci souc ásne  
historicke  kulturý. Jáke  vý sledký pr inesl tr icetiletý  vý zkum tohoto období  v podmí nká ch 
demokráticke  spolec nosti á ják se jeho vý stupý dár í  áplikovát v kontextu populárizáce ve dý 
á historicke ho vzde lá vá ní ? 
Pr edná s ká se pokusí  záchýtit ru znorode  pr í stupý k vý zkumu normálizáce s du rázem 
ná diverzitu vý zkumný ch otá zek á metodologický ch pr í stupu . Bude zohledne no s irs í  
interdiscipliná rní  pole zkoumá ní  normálizáce s du rázem ná reflexi pr í nosu historiográfie. 
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Pr edná s ejí cí  zásádí  c eske  pr í stupý k vý zkumu normálizáce do nádná rodní ch souvislostí , 
porovná  je s vý zkumem pozdní ho sociálismu v záhránic í . Historiográficke  pr í stupý 
k vý zkumu c eskoslovenský ch de jin 70. á 80. let budou ná vázne  vztáz ený k oblásti 
formá lní ho i neformá lní ho vzde lá vá ní  o normálizáci v Č R. Táto sondá do oblásti s kolní ho 
de jepisu á populárizáce soudobý ch de jin poslouz í  k obecne js í  u váze o vztází ch ákádemicke  
historiográfie, populárizáce ve dý á vzde lá vá ní  o historii. 
 

 

Příloha č. 2:  
Anotace přednášek k habilitaci dr. Martínkové (v pořadí dle uchazečky): 
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Příloha č. 3:  
Anotace přednášek k profesuře doc. Uhra (v pořadí dle uchazeče): 

1. Zobrazující a zobrazované: Xu Shenovo pojetí piktogramu 
V roce 121 n. l. býlá zver ejne ná kolosá lní  grámmátologická  monográfie Výklad významu 
obrysových a rozbor struktury odvozených znaků hánske ho (206 pr . n. l. – 220 n. l.) 
jázýkove dce Xu Shená (?54–?125). Jí  býlo otevr eno v nás í  souc ásnosti jiz  bezmá lá dve  
mile niá trvájí cí  období  serio zní ho vý zkumu ve dý o pí smu v c í nske m jázýkove m kontextu, 
který  mj. vý známný m zpu sobem nápomohl deko dová ní  nejstárs í ch dochováný ch c í nský ch 
pí semný ch pámá tek ná zví r ecí ch „kostech“ á o ne jz  se dnes v kombináci s evroámerickou 
lingvistikou ostátne  opí rá  i moderní  c í nská  grámmátologie. Klí c ový mi pojmý, jimiz  táto 
disciplí ná spustilá ákádemickou diskusi, jsou: s est kátegorií  mens í ho pí smá, determinátiv 
á replikánt. Ac koliv kátegorií  definuje Xu Shen ve sve m dí le celkem s est, jeho ánálý zá jásne  
ukázuje pouze ná tr i z nich, tj. piktográmý, ideográmý á fonográmý. Tento pr í spe vek se 
ve nuje nejme ne  produktivní  z te chto kátegorií , kdýz  rozebí rá  pouze 264 z celkem 10.516 
sinográmu . Protoz e se ále jedná  souc ásne  o kátegorii nejstárs í , velice u zce spojenou s tzv. 
pr edstupni pí smá, její  pochopení  vý známne  pr ispí vá  k objásne ní  geneze c í nske ho 
znákove ho pí smá jáko tákove ho. Proto i vztáh mezi zobrázováný m („signifie “) 
á zobrázují cí m („signifiánt“) je hodný  nás í  pozornosti, kdýz  je vý známný m pr í spe vkem 
k obecne  diskusi o pováze jázýkove ho znáku.  
Klíčová slova: Xu Shen (?54–?125), Výklad sinogramů, s est kátegorií  mens í ho pí smá, 
piktográm, árbitrá rnost jázýkove ho znáku  
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2. „Netvořím, pouze vysvětluji:“ genealogie školy starého textu 
Rekonstrukce textu konfuciá nske ho Kánonu ná konci 3. století  pr . n. l. výu stilá v ustávení  
konfuciánismu jáko stá tní  ideologie zhrubá o pádesá t let pozde ji. „Znovuobjevení “ jeho 
pu vodní  verze á disproporce mezi obe má textý pák zá konite  rozpoutálý „spor o rukopisý,“ 
který  kulminovál v souper ení  dvou vzde lánecký ch skupin u dvorá – s kolý nove ho á stáre ho 
textu – v podstáte  po celou dobu vlá dý dýnástie Hán (206 pr . n. l. – 220 n. l.). Ac koliv s kolá 
stáre ho textu pr edklá dálá v uc enecke  diskusi silne js í  árgumentý nez  její  ná zoroví  oponenti, 
ve vý kládu Kánonu pr esto ví te zilá s kolá nove ho textu. Tento vzde lánecký  diskurs, 
který  ovlá dál z ivot inteligence ve stáre  Č í ne  bezmá lá po c týr i století , záhá jil Kong Anguo, 
kdýz  svý m Komentářem ke Knize dokumentů s kolu stáre ho textu ustávil. Po ne m jeho u silí  
ná sledoválá celá  r ádá dáls í ch bádátelu , jeho pr í mý ch i nepr í mý ch z á ku , poc í náje mistrem 
Letopisů Zheng Zhongem (?–83), mistrem Knihy dokumentů á Letopisů Jiá Kuiem (30–101), 
grámmátologem Xu Shenem (?54–?125), mistrem Knihy dokumentů Wei Hongem 
(dátá nezná má), mistrem Letopisů Fu Qiánem (dátá nezná má), Má Rongongem (79–116) 
á mistrem Knihy obřadů Zheng Xuánem (127–200) zdáleká nekonc e. Vázbý mezi nimi 
pomá hájí  odkrý t de jiný hánske  jázýkove dý, ná ní z  nává zálý v jázýkove dne m vý zkumu dáls í  
dýnástie. Neme ne  pozoruhodne  je výu ste ní  „krize“ v sýnkrezi, ktere  ták pr edstávuje 
áspekt, jenz  je c í nske  vzde lánecke  spolec nosti vlástní  do souc ásnosti.  
Klíčová slova: hánský  (206 pr . n. l. – 220 n. l.) konfuciánismus, Kánon, „spor o rukopisý,“ 
s kolá stáre ho textu, hánská  jázýkove dá   
 

3. Srovnání songského a qingského modelu pořadí determinativů ve Výkladu 
sinogramů 
Kdýz  ná poc á tku 2. století  hánský  jázýkove dec Xu Shen (?54–?125) ustávil svý m Výkladem 
významu obrysových znaků a rozborem struktury složených znaků (dá le jen Výklad 
sinogramů) mj. i sýste m 540 determinátivu , nevýtvor il tí m pouze jeden ze str es ní ch 
konstruktu  c í nske  grámmátologie, ále jejich por ádí m prezentovál souc ásne  i jistý  
jázýkove dný  ná zor, který  vs ák ve sve  prá ci jásne  nevýloz il. Tí m otevr el prostor 
vzde lánecký m debátá m, v nichz  se uc enci pokous eli zá me r „otce c í nske  grámmátologie“ 
výsve tlit. Nejvlivne js í mi z te chto pokusu , soude  podle toho, z e se dochoválý áz  do nás í  
souc ásnosti, jsou modelý songske ho (960–1279) jázýkove dce Xu Káie (920–974), první ho 
zná me ho komentá torá Výkladu sinogramů, á lingvistý Wáng Yuná (1784–1854), jednoho 
ze c týr  mistru  Výkladu sinogramů dobý Qing (1616–1911). Zátí mco Wáng Yunu v model je 
ve ts inove  grámmátologický , Xu Káiu v je vesme s se mántický : sinográmý, ktere  sdí lejí  tentý z  
determinátiv, se návzá jem de lí  nejen o stejnou gráfickou jednotku, ále jsou v urc ite m 
smýslu sýnonýmý. Kompárácí  te chto dvou modelu  sleduji nejen zá me r pr edstávit urc itý  
sýste m nází rá ní  ná sktrukturu jázýkove  reálitý, ále pokous í m se souc ásne  hledát odpove di 
i ná otá zký souvisejí cí  s pováhou c í nske ho znákove ho pí smá jáko sýste mu.  
Klíčová slova: c í nská  grámmátologie, Xu Shen (?54–?125), determinátiv, Xu Kái (920–
974), Wáng Yun (1784–1854) 
 


