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Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 

konané 21. listopadu 2019 

 

1. Zaha jení  

2. Habilitač ní  ř í zení  pana PhDř. Toma š e Klí řa, Ph.D. přo oboř Ařčheologie 

3. Habilitač ní  ř í zení  paní  Mgř. et Mgř. Ivy Ada mkove , Ph.D. přo oboř Ř ečka  a latinška  študia 

4. Peřšona lie 

5. Na vřh na šloz ení  komiše přo habilitač ní  ř í zení  a te mat habilitač ní  př edna š ky přo habilitač ní  

ř í zení  pana Mgř. Jana Chřome ho, Ph.D. (Ú štav č eške ho jazyka a teořie komunikače)  

přo oboř C ešky  jazyk 

6. Na vřh na šloz ení  komiše přo habilitač ní  ř í zení  a te mat habilitač ní  př edna š ky přo habilitač ní  

ř í zení  paní  Mgř. Kateř iny Kola ř ove , Ph.D. (Katedřa gendeřovy čh študií  FHS ÚK)  

přo oboř Sočiologie 

7. Na vřh na šloz ení  komiše přo habilitač ní  ř í zení  a te mat habilitač ní  př edna š ky přo habilitač ní  

ř í zení  paní  Mgř. Sylvy Fiščheřove , Ph.D. (Ú štav ř ečky čh a latinšky čh študií  FF ÚK)  

přo oboř Ř ečka  a latinška  študia 

8. Akředitače 

9. Řu zne  

Př í loha č . 1 

Př í loha č . 2 

Př í loha č . 3 

Př í loha č . 4 

Př í loha č . 5 
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Přítomni: 

přof. PhDř. Mařie Bláhová, DřSč. 

doč. Mařtin Cajthaml, Dř. phil. 

přof. PhDř. Ivana Čeňková, CSč. 

přof. PhDř. Jan Čermák, CSč. 

doč. Mgř. Miřošlav Dopita, Ph.D. 

přof. Vřatišlav Doubek, Ph.D.  

přof. Mgř. Luka š  Fasora, Ph.D. 

přof. Mgř. Mařtin Humpál, Ph.D. 

přof. PhDř. Ivan Jakubec, CSč.  

doč. Mgř. Ondř ej Jakubec, Ph.D. 

doč. PhDř. Hana Kasíková, CSč.  

přof. PhDř. Pawel Kladiwa, Ph.D. 

přof. PhDř. Jan Klápště, CSč. 

doč. Dř. Ing. Jana Klečková 

přof. PhDř. Jan Kořenský, DřSč.  

doč. PhDř. Lenka Křupková, Ph.D. 

přof. PhDř. Milena Lenderová, CSč. 

přof. PhDř. Olga Lomová, CSč.  

doč. Petř Lozoviuk Ph.D. 

přof. PhDř. Jošef Opatrný, CSč.  

přof. Mgř. Ondř ej Pilný, Ph.D. 

doč. PhDř. Mičhal Pullmann, Ph.D. 

doč. Ing. Vile m Sklenák, CSč. 

doč. PhDř. Pavel Sládek, Ph.D. 

doč. PhDř. Ladišlav Stančo, Ph.D. 

doč. PhDř. Kateř ina Svatoňová, Ph.D. 

přof. PhDř. Kařel Šebesta, CSč. 

doč. Mgř. Pavel Štichauer, Ph.D. 

přof. Dř. phil. Jošef Vojvodík, M.A.  

doč. PhDř. Jan Volín, Ph.D.  

přof. PhDř. Zbyne k Vybíral, Ph.D. 

doč. PhDř. Jan Wiendl, Ph.D.  

doč. PhDř. Petř Zemánek, CSč. 

přof. PhDř. Vlaštimil Zuska, CSč.  

 

Omluveni: 

přof. PhDř. Mařek Blatný, DřSč.  

doč. Mgř. Libuš e Heczková, Ph.D. 

přof. PhDř. Toma š  Knoz, Ph.D. 

přof. PhDř. Jiř í  Lach, Ph.D. 

přof. PaedDř. Vladimí ř Papoušek, CSč. 

přof. Miřošlav Petříček, Dř. 

doč. PhDř. Mařek Skovajsa, Ph.D. 

přof. PhDř. Ivan Šedivý, CSč.  

 

 

Čestní členové:  

přof. PhDř. Ivan Hlaváček, CSč. 

přof. PhDř. Miřošlav Verner, DřSč.  

 

Omluveni: 

přof. PhDř. Bohumil Zavadil, CSč.
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1. Zahájení 

1.1. Ú vodní  šlovo de kana doč. PhDř. Mičhala Pullmanna, Ph.D.  

1.2. VŘ ščhva lila přogřam dneš ní ho jedna ní   

1.3. VŘ ščhva lila za piš z pošlední ho zašeda ní  (17. 10. 2019) 
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2. Habilitační řízení pana PhDr. Tomáše Klíra, Ph.D. pro obor Archeologie 

Byla ščhva lena tř í č lenna  komiše přo pošouzení  př edna š ky ve šloz ení :  

přof. PhDř. Ivan Jakubeč, CSč., doč. PhDř. Ladišlav Stanč o, Ph.D., doč. PhDř. Petř Zema nek, 

CSč. 

 

Jako škřuta toř i byli ščhva leni:  

doč. Dř. Ing. Jana Kleč kova , přof. Mgř. Ondř ej Pilny , Ph.D., doč. PhDř. Jan Wiendl, Ph.D. 

 

Sloz ení  komiše přo habilitač ní  ř í zení :  

Sčhva lene  Ve dečkou řadou Filozofičke  fakulty Úniveřzity Kařlovy dne 13. 12. 2018. 

 

Př edšeda: 

přof. PhDř. Jošef Z emlič ka, DřSč.  

Ú štav č ešky čh de jin FF ÚK, Hištořičky  u štav AV C Ř 

 

C lenove : 

přof. PhDř. Eduařd Mauř, CSč.    

Ú štav hištořičky čh ve d FF ÚPCE, Ú štav č ešky čh de jin FF ÚK, PedF ÚK 

 

přof. dř hab. Jeřzy Piekalški     

Inštytut Ařčheologii Úniweřšytet Wřočławški 

 

přof. Ing. ařčh. Jiř í  S kabřada, CSč.    

Ú štav hištořičky čh ve d FF ÚPCE, C VÚT  

 

doč. PhDř. Toma š  Velí mšky , CSč.    

Katedřa hištořie FF ÚJEP 

 

Oponenti:  

doč. PhDř. Pavel Vař eka, CSč. 

Za padoč eška  univeřzita 

 

přof. dř. hab. Mateušz Golin ški 

Úniweřšytet Wřočlawški 

 

 přof. PhDř. Eduařd Mauř, CSč. 

Ú štav hištořičky čh ve d FF ÚPCE, Ú štav č ešky čh de jin FF ÚK, PedF ÚK 
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Př edna š ka: 

Dř. Klí ř př ednešl př edna š ku na te ma: „Jazyk, hmotna  kultuřa a konštřukče etničity na hřaničí čh 

fřanške  ř í š e: Slovane  v ševeřovy čhodní m Bavořšku.“ 

 

Stanoviško komiše: 

Stanoviško komiše př ednešl př edšeda komiše přof. PhDř. Jošef Z emlič ka, DřSč.   

Text štanoviška komiše tvoř í  př í lohu č . 1 k tomuto za pišu.  

 

Oponentške  pošudky:  

Doč. Vař eka, přof. Golin ški, přof. Mauř šhřnuli obšah švy čh oponentšky čh pošudku .  

Dř. Klí ř řeagoval na text oponentšky čh pošudku .   

 

Pedagogička  a ve dečka  č innošt učhazeč e: 

Dř. Klí ř šezna mil VŘ še švy mi zkuš enoštmi a př edštavou pedagogičke  a ve dečke  č innošti 

ve šve m obořu.  

 

Diškuše: 

V diškuši vyštoupili: přof. PhDř. Mařie Bla hova , DřSč., doč. Dř. Ing. Jana Kleč kova , CSč.,  

přof. PhDř. Vlaštimil Zuška, CSč. 
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Uzavřené jednání: 

Hodnočení  přo pošouzení  př edna š ky: 

(př ednešl doč. PhDř. Petř Zema nek)  

 

Kandida t v př edna š če zkoumal ota zku š í ř ení  nošitelu  přašlovanš tiny v Evřope . Opřoti 

jiny m došavadní m modelu m, poštaveny čh na migřači populačí , přopojuje data z ne kolika 

diščiplí n, křome  ařčheologie a hištořie take  (hištořičke ) lingvištiky a genetiky, křome  č ište  

migřače (tedy špojení  pošunu populačí  špolu š jazykem) je zdu řazn ova na take  moz nošt š í ř ení  

jazyka bez populačí  (jazykova  difuze, š í ř ení  přeštiz ní  jazykove  fořmy). Je zkouma na př edevš í m 

kontaktní  oblašt mezi za padní mi C ečhami a Bavořškem. Vy řaznou řoli v jeho metodologii hřaje 

toponymika a její  řozboř, čoz  navazuje jeho vy zkum na př ešne  uřč eny  geogřafičky  přoštoř 

a umoz n uje te z  čhřonologičke  řozvřštvení  řu zny čh pošunu . Tyto u daje jšou navazova ny 

na ařčheologička  data. Vy šledkem je pozořuhodne  př ešny  obřaz řozš í ř ení  šlovanške ho jazyka 

v oblašti Bavořška v období  8. a 10. štoletí .  

Př edna š ka byla velmi dobř e štřuktuřova na, metodologičky veliče vyšpe la , přoka zala 

odbořne  kompetenče kandida ta na vyšoke  u řovni, uka zala jeho ščhopnošt přačovat 

š řu znořody mi typy dat a čitlive  je přopojovat a analyzovat.  

Kandida t př ešve dč ive  a př itom šřozumitelne  a př ehledne  přezentoval šloz itou 

přoblematiku. V odpove di na podne ty oponentu  a na šledne  diškuši jednoznač ne  přoka zal 

detailní  znalošti a ščhopnošt zašadit švu j vy zkum do š iřoky čh šouvišloští  a inteřpřetovat 

š velky m zaujetí m vy šledky šve ho vy zkumu. 

 

 

Hlasování o zhodnocení přednášky k habilitačnímu řízení 

 (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 1).  

Text hodnocení přednášky pro habilitační řízení byl odsouhlasen. 
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Vy šledek tajne ho hlašova ní : 

Poč et č lenu  VŘ :   42 

Př í tomno :    34 

Kladny čh hlašu  :    34 

Za pořny čh hlašu  :    0 

Neplatny čh hlašu  :   0 

 

  

Vědecká rada schválila návrh na habilitační řízení, návrh bude postoupen rektorátu UK. 

 

 

 

  



8 

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

studia  

Byla ščhva lena tř í č lenna  komiše přo pošouzení  př edna š ky ve šloz ení :  

přof. PhDř. Jan C eřma k, CSč., přof. PhDř. Jan Kla pš te , CSč., přof. PhDř. Vlaštimil Zuška, CSč. 

 

Jako škřuta toř i byli ščhva leni:  

doč. Dř. Ing. Jana Kleč kova , přof. Mgř. Ondř ej Pilny , Ph.D., doč. PhDř. Jan Wiendl, Ph.D. 

 

Sloz ení  komiše přo habilitač ní  ř í zení :  

Sčhva lene  Ve dečkou řadou Filozofičke  fakulty Úniveřzity Kařlovy dne 17. 1. 2019. 

 

Př edšedkyne :  

přof. PhDř. Mařie Bla hova , DřSč.  

Katedřa pomočny čh ve d hištořičky čh a ařčhivní ho študia FF ÚK 

 

C lenove : 

přof. PhDř. Jana Nečhutova , CSč.   

Ú štav klašičky čh študií  FF Mašařykova univeřzita 

 

PhDř. Petř Kitzleř, Ph.D., DSč.   

Filozofičky  u štav AV C Ř 

 

doč. Mgř. Anna Pumpřova , Ph.D.   

Katedřa latinške ho jazyka a kultuřy FF Oštřavška  univeřzita  

 

doč. Mgř. Lučie Dolez alova , M.A., Ph.D.  

Ú štav ř ečky čh a latinšky čh študií  FF ÚK 

 

Oponenti:  

přof. PhDř. Kateř ina Chařva tova , CSč. 

Katedřa de jin a didaktiky de jepišu PedF ÚK 

 

přof. dř. hab. Dařiušz Kařčzewški 

Úniweřšytet Kazimieřza Wielkiego w Bydgošzčzy 

 

přof. PhDř. Jana Nečhutova , CSč. 

Ú štav klašičky čh študií  FF Mašařykova univeřzita 
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Př edna š ka: 

Dř. Ada mkova  př ednešla př edna š ku na te ma: „Řelikvie a jejičh politička  řole ve štř edove ku.“ 

 

Stanoviško komiše: 

Stanoviško komiše př ednešla př edšedkyne  komiše přof. PhDř. Mařie Bla hova , DřSč.  

Text štanoviška komiše tvoř í  př í lohu č . 2 k tomuto za pišu.  

 

Oponentške  pošudky: 

Př edšedkyne  komiše přof. Bla hova  šhřnula obšah oponentšky čh pošudku . Dř. Ada mkova  

řeagovala na text oponentšky čh pošudku . 

 

Pedagogička  a ve dečka  č innošt učhazeč ky: 

Dř. Ada mkova  šezna mila VŘ še švy mi zkuš enoštmi a př edštavou pedagogičke  a ve dečke  

č innošti ve šve m obořu.  

 

Diškuše: 

V diškuši vyštoupili: přof. PhDř. Mařie Bla hova , DřSč., doč. Mařtin Cajthaml, Dř. phil.,  

přof. PhDř. Jan C eřma k, CSč., přof. Mgř. Mařtin Humpa l, Ph.D., doč. Mgř. Ondř ej Jakubeč, Ph.D., 

přof. PhDř. Pawel Kladiwa, Ph.D., doč. PhDř. Mičhal Pullmann, Ph.D., doč. PhDř. Pavel Sla dek, 

Ph.D., přof. PhDř. Zbyne k Vybí řal, Ph.D., PhDř. Petř Kitzleř, Ph.D., DSč., doč. Mgř. Anna Pumpřova , 

Ph.D., doč. Mgř. Lučie Dolez alova , M.A., Ph.D.  
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Uzavřené jednání: 

Hodnočení  přo pošouzení  př edna š ky: 

(př ednešl přof. PhDř. Jan C eřma k, CSč.) 

  

Te matem přošlovene  př edna š ky byl fenome n řelikvií  a u čty jim přokazovane  z hlediška 

jejičh řole v př í be zí čh mařtyřologičke ho a hagiogřafičke ho z a nřu. V u vodu habilitantka podala 

štřuč ny  na č řt hištořie kultu řelikvií  a křa tče přobřala klí č ove  čhařakteřištiky řelikvií  ve vztahu 

k jejičh řozmanity m funkčí m (virtus, presentia, na štřoj moči), a da le ota zku loka lní  inteřakče 

š řelikviemi i vy voj na zořu na u plnošt řelikvií  a řelikvia ř e a jejičh typy v kontextu ota zky 

učhova va ní  řelikvií .  

Ja dřem vy kladu še habilitantče štaly dve  př í padove  študie – kult biškupa Felika  

a kult šv. Diony šia na za klade  řelevantní čh textovy čh šve dečtví  – a dva mečhanišmy třanšlačí  

řelikvií , mečhanišmuš č ašopřoštořove  třanšlače a mečhanišmuš třanšlače fiktivní , ušilují čí  

na za klade  fiktivní ho př ivlaštne ní  řelikvií  o vybudova ní  nove  političke  identity. S opořou 

v textu Umučení biskupa Felika habilitantka podřobne ji analyzovala mečhanišmuš třanšlače, 

tj. př enošu řelikvií  do nove  čí řkevní  inštituče ve šnaze zaloz it kult muč ední ka na jine m mí šte . 

Ú obou třanšlač ní čh mečhanišmu  še pak habilitantka detailne  ve novala motivači třanšlač ní čh 

přočešu , podmí nka m, př í č ina m a čí lu m třanšpoziče textu  v liteřa řní  konštřukty a řeakčí m 

na loka lní  kultovní  třadiče v podobe  novy čh nařativní čh štřategií  (jako je např . obme na motivu , 

zme na lokalizače, aktualizače, odštřane ní  potenčia lní čh čizořody čh přvku ). Vy klad pouka zal 

take  na škuteč nošt fikčionalizače řelikvií  v du šledku jejičh integřače do fiktivní čh textu  a na to, 

z e tato fikčionalizače byla vyuz í va na jako přoštř edek učhopení  a vy kladu přome ny političky čh 

a šočia lní čh kontextu .   

Př edna š ka byla logičky a př ehledne  štřuktuřova na, hištořičky př ešve dč ive  

zdokumentova na a podala jašny  a poutavy  vy klad k intenčí m přobí řany čh textu  z hlediška 

liteřa řne - a kultuřne hištořičke ho. V debate  k habilitač ní  přa či še dř. Ada mkova  šouštavne   

a še zaujetí m vyřovnala š ota zkami, př ipomí nkami a vy tkami vzeš ly mi z nedopořuč ují čí ho 

oponentške ho pošudku přof. Nečhutove . Na ota zky poloz ene  v za ve řeč ne  diškuši řeagovala 

pohotove  a š př ehledem. 

 

Hlasování o zhodnocení přednášky k habilitačnímu řízení 

(Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 1).  

Text hodnocení přednášky pro habilitační řízení byl odsouhlasen. 
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Vy šledek tajne ho hlašova ní : 

Poč et č lenu  VŘ :   42 

Př í tomno :    34 

Kladny čh hlašu  :    32 

Za pořny čh hlašu  :    2 

Neplatny čh hlašu  :   0 

 

 

Vědecká rada schválila návrh na habilitační řízení, návrh bude postoupen rektorátu UK. 
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4. Personálie  

Vědecká rada vzala na vědomí: 

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

V komiši přo študijní  přogřam Filologie, študijní  oboř Geřma nške  jazyky a liteřatuřy obha jil 

Mgř. Va člav Smyč ka, Ph.D. dne 7. 10. 2019 švou dišeřtač ní  přa či š na zvem: 

Abščhiebung/Veřtřeibung in den deutščhen und tščhečhiščhen Eřinneřungškultuřen. 

De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Infořmač ní  študia a knihovničtví , študijní  oboř Infořmač ní  

ve da obha jila PhDř. Iva Zadřaz ilova  dne 31. 10. 2019 švou dišeřtač ní  přa či š na zvem: 

Senioř i a přoblematika digita lní  přopašti. De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše 

jmenovane  titul d o k t o ř. 

 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

4.2. Na vřh Ú štavu řoma nšky čh študií  na doplne ní  č lenu  do zkuš ební  komiše  

přo BZK a SZZK přo študijní  přogřam Filologie (bč. obořy: Pořtugalištika, Fřančouzška  

filologie, mgř. obořy: Lušobřazilška  študia, Fřančouzška  filologie): 

Mgř. Gilda Mařia Seařa Mačhado – pouze BZK Pořtugalištika 

Mgř. Kařolina Va lova , Ph.D. – pouze SZZK Lušobřazilška  študia 

Mgř. Magdalena Kuč eřova , Ph.D. – pouze BZK a SZZK Fřančouzška  filologie 

Zdu vodne ní  Ú ŘS: Mgř. Mačhado je lektořka nominovana  pořtugalškou štřanou. Jako jedina  

řodila  mluvč í  obořu pořtugalištika je gařantem poz adovane  jazykove  u řovne  šta tní  

zkouš ky. Její  č lenštví  v BZK je přoto nezbytne . 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

4.3. Na vřh Ú štavu hošpoda ř šky čh a šočia lní čh de jin na doplne ní  č lena do zkuš ební  komiše 

přo BZK, SZZK a SŘZK přo študijní  přogřam Hištořičke  ve dy (obořy: Hištořie, Hištořie 

- hošpoda ř ške  a šočia lní  de jiny): 

Mgř. Lučie Duš kova , Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0). 
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4.4. Na vřh Katedřy šočiologie na doplne ní  č lenu  do zkuš ební  komiše přo BZK a SZZK 

přo študijní  přogřam Sočiologie (bč. obořy: Sočiologičko-ekonomička  študia, 

Sočiologie, mgř. oboř: Sočiologie): 

doč. PhDř. Mařek Skovajša, M.A., Ph.D.  

doč. PhDř. Luka š  Linek, Ph.D.  

doč. Mgř. Řadka Dudova , Ph.D.  

Mgř. Jařomí ř Maza k, Ph.D. – pouze SZZK 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

4.5. Na vřh Katedřy šočiologie na vyne tí  č lenu  ze zkuš ební  komiše přo BZK a SZZK 

přo študijní  přogřam Sočiologie (bč. obořy: Sočiologičko-ekonomička  študia, 

Sočiologie, mgř. oboř: Sočiologie): 

přof. PhDř. Dana Hamplova , Ph.D. – pouze BZK 

PhDř. Jana Duffkova , CSč. – pouze BZK 

dř. Va člav Fořšt – pouze BZK 

PhDř. Oleg Suš a, CSč. – pouze BZK 

JÚDř. Mičhal Illneř 

PhDř. Jiř í  Třunda 

doč. Milan Tuč ek, přom. mat., CSč. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

Na z a došt VŘ FF ÚK bylo o na vřhu v bode  4. 6. hlašova no individua lne .  

 

4.6.1. Na vřh Katedřy pšyčhologie na doplne ní  č lena do zkuš ební  komiše přo BZK, SZZK 

a SŘZK přo študijní  přogřam Pšyčhologie (oboř: Pšyčhologie): 

ŘNDř. MÚDř. Mgř. Monika C eřvinkova , Ph.D. 

Vědecká rada návrh neschválila hlasováním (Pro: 13, Proti: 10, Zdržel se: 8). 
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4.6.2. Na vřh Katedřy pšyčhologie na doplne ní  č lena do zkuš ební  komiše přo BZK, SZZK 

a SŘZK přo študijní  přogřam Pšyčhologie (oboř: Pšyčhologie): 

Mgř. Ivana Fabianova   

Zdu vodne ní  KPS: du vodem nominače Mgř. Ivany Fabianove  je fakt, z e uz  ma  doktořške  

študium ukonč ene  šta tničí  a do konče řoku odevzda  dišeřtač ní  přa či, kteřa  je jiz  př ed 

za ve řeč nou kontřolou. Vzhledem k tomuto faktu (a š touto vy jimkou) byla jiz  od 1. 9. 2019 

př ijata na pu l u vazek jako odbořny  ašištent. 

Vědecká rada návrh neschválila hlasováním (Pro: 4, Proti: 20, Zdržel se: 6).  

 

4.6.3. Na vřh Katedřy pšyčhologie na doplne ní  č lena do zkuš ební  komiše přo BZK, SZZK 

a SŘZK přo študijní  přogřam Pšyčhologie (oboř: Pšyčhologie): 

PhDř. Alena Javu řkova , Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 29, Proti: 3, Zdržel se: 1). 

 

4.6.4. Na vřh Katedřy pšyčhologie na doplne ní  č lena do zkuš ební  komiše přo BZK, SZZK 

a SŘZK přo študijní  přogřam Pšyčhologie (oboř: Pšyčhologie): 

Mgř. Veřonika S pořčlova , Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 29, Proti: 3, Zdržel se: 0). 

 

4.6.5. Na vřh Katedřy pšyčhologie na doplne ní  č lena do zkuš ební  komiše přo BZK, SZZK 

a SŘZK přo študijní  přogřam Pšyčhologie (oboř: Pšyčhologie): 

PhDř. Křišty na Křejč ova , Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 2, Zdržel se: 0). 

 

4.6.6. Na vřh Katedřy pšyčhologie na doplne ní  č lena do zkuš ební  komiše přo BZK, SZZK 

a SŘZK přo študijní  přogřam Pšyčhologie (oboř: Pšyčhologie): 

doč. PhDř. Lenka Mořa vkova  Křejč ova , Ph.D. – i ve funkči př edšedy 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 2, Zdržel se: 0). 
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4.6.7. Na vřh Katedřy pšyčhologie na doplne ní  č lena do zkuš ební  komiše přo BZK, SZZK 

a SŘZK přo študijní  přogřam Pšyčhologie (oboř: Pšyčhologie): 

PhDř. Daliboř Voboř il, Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 29, Proti: 2, Zdržel se: 1). 

 

4.7. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lenu  do zkuš ební  komiše přo SDZK a obhajoby 

dišeřtač ní čh přačí  přo študijní  přogřam Filologie, oboř Řoma nške  liteřatuřy: 

Mgř. Magdalena Kuč eřova , Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 26, Proti: 2, Zdržel se: 2). 

 

4.8. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lenu  do zkuš ební  komiše přo SDZK a obhajoby 

dišeřtač ní čh přačí  přo študijní  přogřam Hištořie, oboř Hošpoda ř ške  a šočia lní  de jiny: 

Mgř. Lučie Duš kova , Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 25, Proti: 2, Zdržel se: 1). 

 

4.9. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lenu  do zkuš ební  komiše přo BZK, SZZK, SDZK 

a obhajoby dišeřtač ní čh přačí  přo študijní  přogřam Filozofie, oboř Filozofie: 

Mgř. Řobeřt Řořeitneř 

Zdu vodne ní  Ú FAŘ: Mgř. Řořeitneř, kteřy  v šouč ašne  dobe  pu šobí  jako odbořny  ašištent 

na Ú štavu filošofie a řeligioništiky FF ÚK, obha jil dne 24. č eřvenče 2019 švoji dišeřtač ní  

přa či na Humboldt-Úniveřšita t zu Beřlin, č í mz  u špe š ne  zavřš il šve  doktořške  študium 

na uvedene  univeřšite . Př eštoz e podle řegulí  platny čh v Ne mečku ješ te  nešmí  uz í vat titulu 

Ph.D. (to je podmí ne no az  publikačí  dišeřtač ní  přa če), šplnil jiz  veš keře  na lez itošti 

přo ude lení  uvedene ho titulu podle tuzemšky čh řegulí , čoz  jej plne  kvalifikuje k č lenštví  

ve vy š e uvedeny čh komiší čh.  

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 25, Proti: 2, Zdržel se: 3). 

 

4.10.  Na vřh na pove ř ení  č lenštví m v obořove  řade  přo oboř Didaktika konkře tní ho jazyka:  

doč. PhDř. Ivana Bozde čhova , CSč. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0). 
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4.11.  Na vřh na pove ř ení  č lenštví m v obořove  řade  přo oboř Sočia lní  přa če (doktořšky  

študijní  přogřam, anglička  veřze):  

PhDř. Kateř ina S a malova , Ph.D. 

Zdu vodne ní : Nařovna ní  adminištřativní  nešřovnalošti. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 27, Proti: 1, Zdržel se: 1). 

 

4.12.  Na vřh na odvola ní  č lena obořove  řady přo oboř Obečna  a šřovna vačí  liteřatuřa 

(kompařatištika) / Geneřal and Compařative Liteřatuře (tř í leta , č tyř leta , anglička  

veřze): 

přof. PhDř. Daliboř Tuřeč ek, DSč. 

Zdu vodne ní : Na vlaštní  z a došt přof. Tuřeč ka.  

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

4.13.  Na vřh na pove ř ení  č lenštví m v obořove  řade  přo oboř Obečna  a šřovna vačí  liteřatuřa 

(kompařatištika) / Geneřal and Compařative Liteřatuře (tř í leta , č tyř leta , anglička  

veřze): 

doč. Mgř. Jošef Hřdlič ka, Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

4.14.  Na vřh na pove ř ení  č lenštví m v obořove  řade  přo oboř Geneřal and Compařative 

Liteřatuře: 

doč. Mgř. Libuš e Hečzkova , Ph.D. 

přof. Dř. Toma š  Glanč 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0). 
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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:  

Chřomy , J. (2017). Protetické v- v češtině. Přaha: Filozofička  fakulta ÚK. 

Návrh komise: 

Předseda: 

Přof. PhDř. Slavomí ř Ondřejovič , DřSč.  Jazykovedny  u štav Ľ. S tu řa SAV, Břatišlava, 

Slovenška  řepublika 

Členové: 

Přof. Dř. Tilman Beřgeř Úniveřšita t Tu bingen, BŘD 

Přof. Dř. Řoland Meyeř  Humboldt-Úniveřšita t zu Beřlin, BŘD 

Přof. PaedDř. Pavol Odaloš , CSč. Dř.h.č. Úniveřzita Mateja Bela v Banškej Byštřiči 

doč. Mgř. Va člav Cvřč ek, Ph.D.  Filozofička  fakulta Úniveřzity Kařlovy 

 

Vědecká rada schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 3). 

 

 

Návrh přednášek dle preference uchazeče (anotace v příloze č. 3): 

1. Synešte zie gřafe my–bařvy a ota zka konzištentnošti 

2. Pořozume ní  ve ta m še šlepou kolejí  v č eš tine  

3. Vliv ve řohodnošti na zpřačova ní  tematičky čh řolí  v č eš tine  

 

Vědecká rada schválila téma přednášky: 1. Synešte zie gřafe my–bařvy a ota zka 

konzištentnošti  

(Př edna š ka č . 1: 14, Př edna š ka č . 2: 14, Př edna š ka č . 3: 4). 
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6. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 

pro habilitační řízení paní Mgr. Kateřiny Kolářové, Ph.D. (Katedra genderových 

studií FHS UK) pro obor Sociologie:  

Habilitační práce:  

KOLA Ř OVA  Kateř ina. Řehabilitative Poštšočiališm: Dišability, Řače, Gendeř and Sexuality 

and the Limitš of National Belonging. 

 

Návrh komise: 

Předseda: 

Přof. dř. Miloš  Havelka, CSč. FHS ÚK 

Členové: 

Přof. dř. Ve řa Majeřova , CSč. Katedřa humanitní čh ve d PEF C ZÚ 

Doč. dř. Cšaba Szalo, Ph.D.  Katedřa šočiologie FSS MÚNI 

Doč. dř. Dana Sy kořova , CSč.  Katedřa šočiologie, andřagogiky a kultuřní  antřopologie 

FF ÚPOL 

Doč. dř. Jiř í  Buřia nek, CSč.  FF ÚK 

 

Vědecká rada schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 25, Proti: 2, Zdržel se: 5). 

 

 

Návrh přednášek dle preference uchazečky (anotace v příloze č. 4): 

1. “Poštiz ení ” a hendikep jako šočia lne -ve dní  přoble m  

2. Sta tní  šočiališmuš, expeřtní  diškuřzy a přoble m integřače lidí  š poštiz ení m  

3. HIV/AIDS a fořmova ní  biopolitičke ho obč anštví   

 

Vědecká rada schválila téma přednášky: 3. HIV/AIDS a fořmova ní  biopolitičke ho obč anštví  

(Př edna š ka č . 1: 8, Př edna š ka č . 2: 10, Př edna š ka č . 3: 12). 
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7. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 

pro habilitační řízení paní Mgr. Sylvy Fischerové, Ph.D. (Ústav řeckých a latinských 

studií FF UK) pro obor Řecká a latinská studia:  

 

Habilitační práce:  

FISCHEŘOVA  Sylva. Hippokřatovšky  špiš O př iřozenošti č love ka 

 

Návrh komise: 

Předsedkyně: 

přof. Bohumila Moučhova   Ú štav ř ečky čh a latinšky čh študií  FF ÚK 

Členové: 

doč. Jařošlav Daneš , PhD.   Katedřa filozofie a špoleč enšky čh ve d FF ÚHK 

přof. Filip Kařfí k   Inštitut du monde antique et byzantin, Úniveřšite  

de Fřibouřg, Switzeřland 

přof. PhDř. Helena Kuřzova , DřSč.  Filošofičky  u štav AV C Ř 

doč. PhDř. Dagmař Mučhnova , CSč.   Ú štav ř ečky čh a latinšky čh študií  FF ÚK 

 

Vědecká rada schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 2). 

 

Návrh přednášek dle preference kolegia (anotace v příloze č. 5): 

1. Home řšky  Odyššeuš: štatička , nebo vyví její čí  še liteřa řní  figuřa? 

2. Antičky  řoma n: ota zka vzniku z a nřu 

3. Hippokřatova Př í šaha jako špečifičky  dokument antičke  etiky 

 

Vědecká rada schválila téma přednášky: 1. Home řšky  Odyššeuš: štatička , nebo vyví její čí  še 

liteřa řní  figuřa?  

(Př edna š ka č . 1: 16, Př edna š ka č . 2: 7, Př edna š ka č . 3: 8). 
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8. Akreditace 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

Návřhy bakalářškýčh a navazujíčíčh magišteřškýčh študijníčh přogřamů přojednala 

a dopořučila Komiše přo vědu na švém zašedání dne 10. 10. 2019. Akademičký šenát přojednal 

a dopořučil mateřiály na švém zašedání dne 14. 11. 2019. 

 

8.1. Návrhy studijních programů 

o na vřh doktořške ho študijní ho přogřamu Didaktika konkrétního jazyka (přezenč ní  

a kombinovana  fořma študia, 4leta  štandařdní  doba študia), vč etne  zpřa vy a štanoviška 

Komiše přo ve du; 

o na vřh doktořške ho študijní ho přogřamu Foreign Language Teaching Research 

(přezenč ní  a kombinovana  fořma študia, 4leta  štandařdní  doba študia, š vy ukou 

v angličke m jazyče), vč etne  zpřa vy a štanoviška Komiše přo ve du; 

o na vřh doktořške ho študijní ho přogřamu Germanoslavistika (přezenč ní  

a kombinovana  fořma študia, 3leta  štandařdní  doba študia), vč etne  zpřa vy a štanoviška 

Komiše přo ve du; 

o na vřh doktořške ho študijní ho přogřamu Germanoslawistik (přezenč ní  

a kombinovana  fořma študia, 3leta  štandařdní  doba študia, š vy ukou v ne mečke m 

jazyče), vč etne  zpřa vy a štanoviška Komiše přo ve du; 

o na vřh doktořške ho študijní ho přogřamu Germanoslavistika (přezenč ní  

a kombinovana  fořma študia, 3leta  štandařdní  doba študia, š vy ukou v řuške m jazyče), 

vč etne  zpřa vy a štanoviška Komiše přo ve du; 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

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 

Didaktika konkře tní ho jazyka PhD 4 čš Doč. PhDř. Ivana Bozde čhova , CSč. 

Fořeign Language Teačhing Řešeařčh PhD 4 en Doč. PhDř. Ivana Bozde čhova , CSč. 

Geřmanošlavištika PhD 3 čš Doč. Mgř. Libuš e Hečzkova , Ph.D. 
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Geřmanošlawištik PhD 3 de Doč. Mgř. Libuš e Hečzkova , Ph.D. 

Geřmanošlavištika PhD 3 řu Doč. Mgř. Libuš e Hečzkova , Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

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 
Přof. PhDř. Jiří 
Pelán, Ph.D. 

Doč. Mgř. Pavel Štičhaueř, 
Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

 

 

9. Různé 

 

 

 

  



22 

 

 

Zapšal: Mgř. Ondř ej Vřabeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doč. PhDř. Mičhal Pullmann, Ph.D.      V Přaze dne 26. 11. 2019  

de kan 
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Př í loha č . 1 
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Př í loha č . 2 
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Př í loha č . 3 

1. Synestézie grafémy–barvy a otázka konzistentnosti 

Př edna š ka še zame ř í  na ota zku konzištentnošti u šynešte zie gřafe my-bařvy (tedy u ošob, kteře  

vidí  pí šmena a č í šliče bařevne ). Konzištentnošt je třadič ne  čha pa na jako definič ní  křite řium 

šynešte zie, v pošlední čh ne kolika letečh vš ak zač í na  by t tato př edštava zpočhybn ova na. 

Ne kteř í  autoř i (např í klad Julie Simneř) poukazují  na to, z e šyneštetičke  přoz itky mohou 

přoz í vat i ošoby, kteře  v teštečh nevykazují  vy řaznou konzištenči. Longitudina lní  vy zkum, 

kteřy  bude v př edna š če př edštaven, še zame ř uje na šyneštetiky, jejičhz  šyneštetičke  přoz itky 

jšou nešpořne , přotoz e vykazují  v teštečh šyneštetič nošti vyšokou mí řu konzištentnošti. 

Vy zkum vš ak ukazuje, z e i u te čhto šyneštetiku  dočha zí  v přu be hu č ašu k přome ne  bařev, kteře  

ašočiují  š jednotlivy mi pí šmeny, a z e tedy jejičh dlouhodoba  konzištentnošt je uřč ity m 

zpu šobem omezena . Vy šledky vy zkumu poukazují  na to, z e konzištentnošt jako definič ní  

křite řium šynešte zie je špořna  a z e přopojení  mezi gřafe my a bařvami še v přu be hu č ašu me ní . 

2. Porozumění větám se slepou kolejí v češtině 

Př edna š ka př edštaví  ne kolik expeřimentu  zame ř eny čh na zpřačova ní  ve t še šlepou kolejí  

v č eš tine  (např í klad "Kluči honili pša a koč ku v podkřoví  šledovali znepokojení  hlodavči"). 

Ve ty tohoto typu jšou př edme tem za jmu pšyčholingvištičke ho vy zkumu jiz  od 70. let 20. 

štoletí , a to přoto, z e jšou loka lne  ví čeznač ne . C tena ř i př i jejičh zpřačova ní  nejpřve tzv. "najedou 

na šlepou kolej" (v uvedene m př í pade  analyzují  šegment "koč ku" jako objekt přvní  ve ty 

šouve tí ) a na šledne  (po šetka ní  še šlovešem dřuhe  ve ty šouve tí ) muší  tuto analy zu opuštit 

a přove št tzv. řeanaly zu. Vy zkum, kteřy  bude v př edna š če př edštaven, vyčha zí  z končeptu 

tzv. doštateč ne  dobře ho zpřačova ní  ve ty ("Good-Enough Appřoačh"), podle kteře ho ši mluvč í  

nezř í dka učhova vají  přvotní , nešpřa vnou inteřpřetači ve ty (tj. z e kluči honili pša a koč ku). 

Tato myš lenka vyčha zí  z toho, z e č tena ř i č ašto odpoví  "ano" na ota zku na pořozume ní  ("Honili 

kluči koč ku?"). Expeřimenty řealizovane  na č eš tine  přoštř edničtví m metody zvane  "č tení  

vlaštní m tempem" poukazují  na to, z e je tato př edštava zava de jí čí : ukazuje še, z e č tena ř i mí vají  

přoble m š analy zou ve t še šlepou kolejí , čoz  č ašto vede k u plne mu šelha ní  ve zpřačova ní  te čhto 

ve t. Zpřačova ní  te čhto ve t tak neby va  "doštateč ne  dobře ", ale špí š e nezř í dka nedoštateč ne . 

3. Vliv věrohodnosti na zpracování tematických rolí v češtině 

Ve šve  študii z řoku 2003 pouka zala Feřnanda Feřřeiřa na řelativne  přoblematičke  zpřačova ní  

neve řohodny čh pašivní čh ve t typu "The dog waš bitten by the man" u řodily čh mluvč í čh 

anglič tiny. Kdyz  me li teštovaní  mluvč í  odpove de t, kdo je pu vodčem de je, odpoví dali zhřuba 

v 25 % př í padu , z e š lo o pša. F. Feřřeiřa to inteřpřetuje jako šouč innošt pu šobení  ve řohodnošti 
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šde lovane  infořmače a tzv. heuřištiky NVN, podle kteře  mluvč í  mají  tendenči čha pat přvní  

šubštantivum ve ty jako agenš. Vy zkum, kteřy  bude př edštaven v př edna š če, še zame ř uje 

na ota zku zpřačova ní  ve řohodny čh a neve řohodny čh ve t š třanzitivní mi šlovešy v č eš tine . 

V ne kolika expeřimentečh byly křome  ve řohodnošti manipulova ny ješ te  dva faktořy,  

a to šlovošled (šubjekt-veřbum-objekt vš. objekt-veřbum-šubjekt) a šlovešny  řod (aktivum 

vš. pašivum). Expeřimenty konzištentne  ukazují , z e heuřištika NVN v č eš tine  nefunguje 

(šlovošled a šlovešny  řod nehřa ly řoli), za řoven  še ale ukazují  efekty ve řohodnošti jak 

v přočešu č tení  (ve ty jako "Agřešivní  plavč í k šez řal bezbřanne ho z řaloka, kdyz  bylo klidne  

moř e" jšou zpřačova va ny vy řazne  pomaleji nez  ve ty jako "Agřešivní  z řalok šez řal bezbřanne ho 

plavč í ka, kdyz  bylo klidne  moř e"), tak ve vy šledne  řepřezentači obšahu ve ty (odpove di 

na ota zky na pořozume ní  typu "Sez řal ne kdo z řaloka?" řešp. "Sez řal ne kdo plavč í ka?" 

jšou špojeny še štatištičky vy znamne  vyš š í  čhybovoští , pokud je př edčha zejí čí  ve ta 

neve řohodna ). Vy zkum tak poukazuje na to, z e zpřačova ní  tohoto typu ve t je v č eš tine  

a anglič tine  odliš ne . 

 

Př í loha č . 4 

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

Končeptualizače zdřaví  a nemoči, fořem štigmatizače, hendikepu a znevy hodne ní   č i fungova ní  

u štavní čh inštitučí  (šřov. Goffmann, Pařšonš, Zola, aj.) dopošud za šadne  ovlivn ují  šočiologičke  

a šočia lne -ve dne  diškuze. Souč ašne  končeptualizače řizikove  špoleč nošti, (bio)medikalizače 

č i řeflexivní  modeřnity pak da le dokumentují , z e „z ivot jako takovy “, šlovy Nikolaše Řoše 

(2007), še štal jední m z klí č ovy čh te mat šouč ašne  šočia lní  teořie. Tyto přoudy šočiologičke ho 

zkouma ní  pojmenova vají  za šadní  přome ny nejenom na poli  politik zdřaví , biomedikalizače 

špoleč enšky čh štřuktuř a tečhnologií  te la, ale obečne  přome ny „političke ho“ v kontextu pozdne  

kapitalištičke  globalizovane  špoleč nošti. Za řoven  še jiz  od poloviny minule ho štoletí  

v zahřanič í  řozví jí  oboř dišability študieš, kteřy  študuje fořmy i štřuktuřy šyštematičke ho 

znevy hodn ova ní , exkluze a inkluze, a šočia lní čh hnutí  lidí  š poštiz ení m. Te matem te to 

př edna š ky je zmapova ní  a zhodnočení  př í nošu dišability študieš přo šočia lní  ve dy, a konkře tne  

přo uvaz ova ní  o zdřaví  jako špoleč enške m nořmativu a moz noštečh akte řštví  ve vztahu 

k individua lní  i kolektivní  te lešnošti. 

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

Tato př edna š ka mapuje pojí ma ní  „poštiz ení “ v pozdní m šta tní m šočiališmu. Souštř edí  še na to, 

jak „poštiz ení “ končipovaly expeřtní  diškuřzy defektologie, i jak tyto pojí maly moz nošti 
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integřače lidí  š poštiz ení m do šočialištičke  špoleč nošti v dobe  nořmalizače a pozdní ho 

šočiališmu. Zají ma  me  př edevš í m to, jak expeřtní  diškuřzy tematizovaly a končeptualizovaly 

„přoble m“ hendikepu a poštiz ení , jak uvaz ovaly o špoleč enšky čh dopadečh „poštiz ení “ a o tom, 

jak (a zda) je moz ne  lidi š poštiz ení m řeintegřovat do šočialištičke  špoleč nošti. Křome  diškuze 

přome n expeřtní čh diškuřzu  defektologie v kontextu tzv. nořmalizače (a př edevš í m 

ve špojitošti š mezina řodní m řokem lidí  š poštiz ení m, 1981), me  zají ma  i to, jak še odbořna  

pe č e o lidi š poštiz ení m přolí nala še šebepojetí m šočialištičke ho šta tu a ideovou vizí  

šočiališmu. Jelikoz  „poštiz ení  lide “ byli vní ma ni jako jedna ze škupin, kteřy m šočialištičky  šta t 

ma  ve novat špečia lní  pe č i, a jelikoz  še na konči 70.let přošazují  nove  definiče a přogřamy 

(šočia lní ) integřače, jedna linie ota zek te to př edna š ky šleduje jakou šluz bu přo šočialištičky  

šta t a jeho legitimizači v dobe  nořmalizače „lidi š poštiz ení m“ me li plnit. 

3. HIV/AIDS a formování biopolitického občanství  

Končept „biologičke ho obč anštví “ (Řoše a Novaš; Petřyna) přomlouva  k aktua lní m 

dynamičky m přome na m, kteře  šouviší  še šnahou ředefinovat šolida řní  šyšte m zdřavotní  pe č e 

na jedne , a š obavami, kteře  zpu šobuje na řu št čhřoničky čh onemočne ní  a „nezpu šobilošti“ 

za padní  populače, i křizí  legitimity biomedičí nške ho ve de ní , na štřane  dřuhe . 

Př edna š ka vyčha zí  z me ho ne kolikalete ho meziobořove ho vy zkumu, kteřy  kombinuje 

šočiologičke  a etnogřafičke  metody na vy zkum HIV/AIDS v C eške  řepubliče.  HIV/AIDS je 

v řa mči šočia lne -ve dne ho vy zkumu povaz ova no za př í klad „pař exčellanče”, kteřy  dokla da  

fořmy a došah neolibeřa lní čh řefořmulačí  biomoči a goveřnamentality. Tato př edna š ka 

vzta hne tyto končeptua lne -teořetičke  přoble my k ne kolika klí č ovy m te matu m, kteřa  vyplynula 

z přima řní ho vy zkumu:  štř et př edštav o čhřoničke  vš. akutne  nakaz live  nemoči, expeřtní  

ve de ní  vš. expeřtizače z ite  zkuš enošti, imaginače kolektivní  a individua lní  imunity, 

z ita  zkuš enošt „čhřoničke “ nemoči a její  tempořalita, te lešnošt nakaz live  nemoči. 
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Př í loha č . 5 

1. Antický román: otázka vzniku žánru 

Vznik antičke ho řoma nu př edštavuje komplexní  te ma, jez  še ty ka  i šamotne ho vymezení  

řoma nu jakoz to z a nřove  kategořie. Podle ne kteřy čh badatelu  še totiz  „škuteč ny “ řoma n řodí  

az  pozde ji, např . še Ceřvantešem, podle jiny čh ješ te  pozde ji, v Anglii 18. štoletí , anebo 

př inejmenš í m še vznikem dvořške ho řoma nu ve 12. štoletí ; ota zky, š nimiz  jšme zde 

konfřontova ni, jšou tedy obečne  genologičke  povahy. Dalš í  ota zku př edštavuje vlaštní  

klašifikače antičke ho řoma nu, kteřy  je moz ne  nahlí z et jako jeden z a nř (zejme na na za klade  

čhařakteřu textu , kteře  še dočhovaly včelku); opač ny  př í štup vybí zí  vzta hnout še k ne mu jako 

k mnoz ine , difeřenčovane  uz  v antiče do jednotlivy čh šubz a nřu , mezi ne z  mu z eme zař adit: 

hištořičke  řoma ny, češtopišne  řoma ny a utopie, miloštne  řoma ny, kř ešťanške  řoma ny, 

biogřafie, komičko-šatiřičke  č i pařodičke  řoma ny atp. Te ma šui geneřiš zde př itom př edštavuje 

přoble m tzv. „př edčhu dču “ řoma nu, špečifička  je da le u dajna  přivilegovanošt antičke ho 

miloštne ho řoma nu štejne  jako jeho zda nlive  jednodučha  fořmule (teřmí n zavedl do řeflexe 

ume lečky čh de l John Cawelti). Ta je tvoř ena na šledují čí mi topoi: mimoř a dna  křa ša obou hřdinu  

– la ška na přvní  pohled – odlouč ení  obou hřdinu  a š ní m špojene  řozmanite  peřipetie češty – 

čudnošt č i př inejmenš í m manz elška  ve řnošt – šhleda ní  a happyend, ale take  pozořuhodny  

topoš, jejz  byčhom mohli označ it jakoz to „topoš divadla a obřazu“. C ašto by va  poukazova no 

na ztuhlošt fořmule antičke ho miloštne ho řoma nu, na její  u dajnou jednotva řnošt 

a šteřeotypnošt, avš ak př i bliz š í m pohledu na dočhovany  šouboř textu  – a to i na texty 

dočhovane  pouze fřagmenta řne  – še ukazuje, z e tato šteřeotypnošt je pouze zda nliva ,  

a z e jakkoli ma  dany  šubz a nř uz  z povahy ve či štřiktne jš í  přavidla nez  z a nř jako čelek (jehoz  

definiče je ovš em z vy š e uvedeny čh du vodu  přoblematička ), i v řa mči šubz a nřu je š fořmulí  

začha zeno velmi inovativne . Jiny mi šlovy, vy š e uvedene  čhařakteřištiky še př i bliz š í m pohledu 

ukazují  špí š e jako optičky  klam, kteřy  př itom uč ebniče liteřatuřy řečyklují  šta le dokola. 

2. Hippokratova Přísaha jako specifický dokument antické etiky 

Pu vod Hippokřatovy Př í šahy je nejašny , třadiče př ipišuje její  autořštví  ř ečke mu le kař i 

Hippokřatovi (nařozen kolem ř. 460 př . n. l. na oštřove  Ko š, dalš í  z ivotopišne  u daje jšou nejište ). 

Př í šaha mohla by t fořmulova na v řa mči uřč ity čh zme n ve fungova ní  le kař ške  š koly na oštřove  

Ko š, v její mz  č ele me l šta t přa ve  Hippokřate š (o tom, z e uč il adepty le kař ške ho ume ní  za pení ze, 

pí š e Plato n v dialogu Přo tagořaš). L. Edelštein – vzhledem k čhařakteřu etičky čh za šad Př í šahy, 

jez  jšou v mnoha ohledečh v řozpořu š dobovou přaxí  – vide l její  pu vod v přoštř edí  

pythagořejške  šekty. Tato teořie še ničme ne  obečne  nepřošadila a v danou čhví li z a dny  
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konšenšuš štřan pu vodu Př í šahy neexištuje, mj. i přoto, z e doklady o její m uz ití  jšou az  pozdní , 

takz e byla dokonče označ ena za „ezoteřní  text obškuřní ho pu vodu“. Du kladna  čhařakteřištika 

štřuktuřy vlaštní ho textu a jeho jednotlivy čh č a ští  štejne  jako šřovna ní  etičky čh za šad 

uvedeny čh v tomto štřuč ne m textu, obšahují čí m pouhy čh 258 šlov, š etičky m naštavení m 

dalš í čh špišu  Cořpuš Hippočřatičum i š přaxí , jí z  jšme v ř ečke  špoleč nošti po štaletí  šve dky, 

vš ak umoz n uje vřhnout šve tlo na jeho špečifika i na vazby š dalš í mi šfe řami ř ečke ho z ivota 

(např . š Aškle piovy m kultem). Etičky zčela špečifičky  čhařakteř Př í šahy pak mohl mí t vliv 

na její  dalš í  ošudy, zejme na v kř ešťanške m č i ařabške m přoštř edí , odkud take  počha zejí  její  

dalš í  textove  vařianty, štejne  jako na uz ití  Př í šahy, byť ve tš inou v modifikovane  podobe ,  

v dobe  neda vne  č i šouč ašne . 

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

Poštavy home řšky čh epošu  by vají  opakovane  čhařakteřizova ny jako ploš ne  č i štatičke  figuřy: 

E. Aueřbačh o ničh tvřdil, z e še kaz dy  den přobouzejí  „jakoby popřve “, a klašikove  nařatologie 

Sčholeš š Kelloggem je dokonče označ ili př í mo za „menhiřy“. Ve zčela jine m šve tle še vš ak tyto 

poštavy uka z ou, uvedeme-li je do šouvišlošti š řeligioništičky m př í štupem k ř ečke  he řojške  

mytologii. Poštavy epičky čh he řo u  totiz  př edštavují  nejednoznač ne  a př edimenzovane  figuřy, 

jez  čhařakteřizuje – ř eč eno ve zkřatče – kombinače vy jimeč ne  ščhopnošti a vy jimeč ne  šituače, 

štejne  jako „přoša klošt“ šmřtí  (kteřa  še přojevuje take  ve škuteč nošti, z e šmřtí  pu šobení  he řo u  

nekonč í , ale pokřač uje i po ní ; to platí  přo vš ečhny dalš í , a velmi řozmanite , typy he řo u , na kteře  

lze obša hlou mnoz inu he řo u  řozč lenit). Vlaštní  he řojšky  kult ovš em vznika  v Ř ečku zř ejme  

az  pozde ji be hem komplikovane ho přočešu, jehoz  kontuřy jšou šta le nejašne  („oč eka vat 

ne jakou velkou šjednočují čí  teořii o pu vodu ř ečke ho he řojške ho kultu i vlaštní  povahy he řo u  

je neřealištičke ,“ pí š e Jořge Břavo). 

V př í pade  Odyššeove  jšme naví č konfřontova ni š figuřou, kteřa  ma  nejšpí š e př edř ečky  pu vod 

(čoz  dokazuje i neindoevřopška  podoba jeho jme na) a kteřa  přavde podobne  přode lala 

intenzivní  přome nu přa ve  př i tvořbe  a uštavova ní  textu obou epičky čh ba šní , jez  še na m 

pod Home řovy m jme nem dočhovaly. Pozořne mu č tena ř i še nabí zejí  dve  veřze př í be hu, 

dva zpu šoby řozume ní : polytřopoš Odyššeuš, tento „muz  mnoha obřatu “, a to jak v z ivote , 

tak v ř eč i, mu z e by t na jednu štřanu nahlí z en jakoz to „šeřia lova “ a neznič itelna  poštava, 

šta le dokola še řečyklují čí  kaleidoškopičky  Odyššeuš (podobny  Sindiba dovi a jiny m plavču m), 

anebo jako třpí čí  poutní k a zkouš eny  třičkšteř, figuřa zčela mimoř a dna ; takto ho oštatne  

př edštaví  Plato n v za ve řeč ne m my tu Ú štavy. Pote  še i šama Odyššeia uka z e nikoli jako šled 

jednotlivy čh a na šebe nava zany čh dobřodřuz ny čh šče nek, ale jako jedineč ny  Bildungšepoš. 

 


