
Krátké anotace projektů SVV řešených na FF UK v roce 2020 

 

Název: Kontinuita a diskontinuita ve filosofii, literatuře a umění 

Hlavní řešitel: Mgr. Dora Poláková, Ph.D. 

CÍLE PROJEKTU 

Projekt si klade za cíl zapojit studenty doktorského a navazujícího magisterského studia do 

výzkumu zaměřeného na klíčové momenty vývoje myšlení a umění různých kulturních a 

civilizačních okruhů prizmatem kontinuity a diskontinuity, tedy na reflexi tradice, její 

zpochybňování i upevňování. Projekt navazuje na předchozí projekty SVV řešené na FFUK, 

které se soustředily na témata spojené s genezí racionality, její krize a proměny. Při jejich 

řešení vyvstaly další otázky, které by měl obsáhnout tento projekt. Chceme i nadále zužitkovat 

skutečnost, že projekt sdružuje různé obory – filosofii, logiku, estetiku, sinologii, literatury 

psané v románských jazycích. Tuto různost perspektiv a přístupů je pro projekt klíčová a 
obohacující. 

Název: Literatura v interdisciplinárních souvislostech 

Hlavní řešitel: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 

CÍLE PROJEKTU 

Cílem projektu, který se od předchozího ukončeného projektu s názvem Literatura a 

performativita, zaměřeného na zkoumání konkrétních projevů transkulturálního modu 

zpřítomňování historicky podmíněné zkušenosti v prostoru slovesného, divadelního a 

filmového umění, liší zohledněním širších, historicky, metodologicky a kontextově založených 
hledisek, je zapojení studentů doktorského a navazujícího magisterského studia do 

interdisciplinárního výzkumu literárněvědných, obecně uměnovědně a filologicky založených 

oborů pěstovaných na FF UK. Jeho plošným tematickým založením je zkoumání utváření 

moderních kulturních identit s důrazem na širokou škálu jevů od hlavních rysů velkých 

kulturních epoch v proměnách evropské literatury a umění po vzájemné vztahy literatury a 
dalších umění, zejména divadla a filmu, a to včetně problematiky edičního zpracování 

klíčových pramenů zúčastněných oborů. 

Program se zaměřuje zejména na otázku, jak kultura a umění (zejména slovesné, dramatické, 

filmové) aktivně utváří prostředí lidského života. Dokládá je na široké škále využití fikce, hry 

a vizuality v literatuře, divadle, filmu a výtvarném umění. Zkoumá zejména, jak v souvislosti s 

integrací evropského prostoru a sílící migrací dochází k zásadním změnám v pojetí kulturní 

identity. Podstatným výzkumným problémem tu je rovněž proměna verbálních obrazů, kde 

dochází k aktuálnímu posunu v zacílení literárněvědných přístupů na širší materiál než na 

výlučně vysokou literaturu, tedy na literaturu a umění tzv. „brakové“, populární atd.  

Název: Středověká studia ve studentské perspektivě 

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 

CÍLE PROJEKT 



Těžištěm výzkumu plánovaného na léta 2020–2022 bude ve shodě s profilací projektu 

komplexní a interdisciplinární přístup ke studiu středověku s co nejplnějším využitím 
vědeckého, výukového, organizačního a institucionálního potenciálu FF UK v mezinárodním 

přesahu, a to v návaznosti na projekty SVV v předchozích letech a s důrazem na zapojení 

všech studentů doktorských a magisterských programů s medievistickými odbornými zájmy.  

Na spolupráci v rámci projektu se bezprostředně budou podílet studenti příslušných 

programů spadající pod tyto základní součásti: KPVHAS, ÚAJD, ÚČD, ÚHV, ÚDU, ÚŘLS, ÚPA,  

ÚFAR, KBV, ÚGS, ÚČJTK, ÚČLK. Kromě specifických podprojektů, z nichž řada má digitální 

rozměr, se v příštích třech letech samozřejmě počítá s plynulým zařazováním dalších 

studentů s odborným zájmem o středověká témata. Pokud jde o účast akademiků, do projektu 

se zapojí zástupci příslušných základních součástí, a to podle možností a aktuálního zájmu.  

U všech dílčích podprojektů Specifického vysokoškolského výzkumu v předkládaném 
projektu „Středověká studia ve studentské perspektivě“ se počítá s přesně specifikovanou 

podobou výstupu a s prezentací v podobě, která vyvolá potřebnou mezinárodní odezvu, ať už 

půjde o témata historiografická, filologická, šířeji společenskovědní či ryze interdisciplinární 

povahy. Lze tak důvodně předpokládat, že předkládaný projekt souhrnně přispěje k 

prohloubení poznání zkoumaných témat a k rozvoji oborů a metod studia středověku 
s důrazem na jejich interdisciplinaritu i šíři od tradičních disciplín a postupů až po ty 

nejsoučasnější.  

Název: Jazyk jako fenomén systémový a sociální 

Hlavní řešitel: PD Dr. phil. Markus Giger 

CÍLE PROJEKTU 

Předložený projekt navazuje na projekt SVV Jazyk a nástroje pro jeho zkoumání z let 2018 a 

2019. Jeho cílem je umožnit realizaci dílčích studentských výzkumných záměrů týkajících se 

hlavně následujících oblastí: (1) synchronní analýza jazykových jevů v jazyce mluveném i 

psaném, (2) zkoumání jazyků z komparativní perspektivy, (3) dokumentace a zkoumání 
otázek spojených s osvojováním, vývojem a předáváním jazyka (rodného i cizího, tedy L1 i L2, 

popř. L3 etc.) a (4) sociální faktory ovlivňující jazykové chování. Na rozdíl od předchozího 

projektu je tedy důraz víc kladen na synchronní lingvistickou analýzu vč. sociolingvistické. 

V rámci projektu vzniknou i dílčí praktické aplikace, jednak pro další lingvistický výzkum 

(zejm. v oblasti korpusové lingvistiky) a jednak pro výuku cizích jazyků. Účastní se dílčí 

lingvistické disciplíny zastoupené na FF UK, zejm. anglistika, bohemistika, germanistika, 

klasická filologie, obecná jazykověda, romanistika, semitistika, slavistika/baltistika, 

srovnávací jazykověda aj. 

Výstupem projektu budou publikace, účast na zahraničních i domácích konferencích, 

badatelské pobyty členů řešitelského týmu, doplnění fondu odborné literatury a také výměna 

zkušeností mezi jednotlivými členy řešitelského týmu napříč obory. 

Název: Adaptace aktérů a institucí na vývoj současné společnosti 

Hlavní řešitel: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 

CÍLE PROJEKTU 



Cílem projektu je zapojení studentů doktorského a navazujícího magisterského studia do 

interdisciplinárního výzkumu adaptace aktérů a institucí na život v současné společnosti. 

Navazuje na předchozí projekt SVV Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu 

individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí, oproti němu však rozšiřuje záměr do více 

tematických oblastí a současně klade větší důraz na samotné konkrétní mechanismy adaptace 

na proměny současné společnosti. 

Výzkumné aktivity budou zaměřeny na porozumění adaptačním mechanismům různých typů 

aktérů (jednotlivců, skupin, organizací a institucí), tj. jejich reakcím na měnící se podmínky v 

současných společnostech a proměny jejich běžného světa. Konkrétní výzkumné projekty se 

budou podílet na studiu psychických a sociálních aspektů adaptace člověka v jeho 

individuálním vývoji i ve vztahu k fyzickému, sociálnímu nebo kulturnímu prostředí. Některé 

studie se budou věnovat deskripci aktuálního stavu, jiné sledování dosavadního vývoje a 

změn, další pak identifikaci rizikových nebo protektivních faktorů dalšího vývoje. Příkladem 

oblastí studia mohou být vývojové etapy člověka, skupin i společnosti, proměny životních 

situací a jejich kontextů v oblasti rodiny, vzdělávání, práce a zaměstnání, zdraví, bezpečnosti, 

politiky a občanské společnosti, identity nebo individuální seberealizace. Současně s tím se 

část výzkumných aktivit bude věnovat také metodologickému výzkumu, tedy vývoji a 

testování nástrojů, které k dosažení takového porozumění v současnosti potřebujeme, a které 

se taktéž mění. Projekt proto zahrne perspektivy psychologické, sociologické a pedagogické, 

aspekty sociální práce, práce s informacemi nebo andragogiky; budou v něm využívány a 

propojovány teoretické i empirické poznatky a postupy jednotlivých disciplín, kombinovány 

kvantitativní a kvalitativní techniky zkoumání a nomotetické i idiografické postupy.  

Název: Historie mezi minulostí, současností a budoucností 

Hlavní řešitel: doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D. 

CÍLE PROJEKTU 

Cílem projektu je zapojení studentů doktorského a navazujícího magisterského studia do 

výzkumu orientovaného na profilová témata všech oborů zapojených do projektu, a to jak ve 

smyslu specializovaných pevně oborově ukotvených analýz, tak ve smyslu mezioborově 

koncipovaných studií. Výzkum realizovaný v rámci projektu se bude zaměřovat jak na 

sledování geopolitických souvislostí v evropském i globálním rámci, tak na sledování 

historických kořenů stěžejních témat současného dění a bude směřovat k poznávání a 

rozkrývání jednotlivých dimenzí lidského jednání ve světě politiky, společenských vztahů, 

hospodářství i kultury. Oproti předchozímu projektu se budou řešitelé více orientovat na 

výzkumy navázané  na klíčová historická výročí (např. typicky hned v roce 2020 jubileum 
čtyři sta let od bitvy na Bílé hoře,  v souvislosti s nímž bude realizován workshop v duchu 

moderně pojatého reenactmentu a experimentální archeologie, do něhož se zapojí řešitelé 

oborově orientovaní na české dějiny, světové dějiny, dějiny vojenství, archeologii a výzkum 

starých tisků). V podobném duchu společných výzkumů budou řešitelé pokračovat i v dalších 

letech, a to jak na úrovni oborových či mezioborových výstupů a konferencí, tak publikačních 
výstupů z těchto akcí. 



Takto konkretizované okruhy doplní škála úžeji zaměřených a konkrétněji zacílených 

výzkumů, prováděných členy týmu z řad studentů doktorského i navazujícího magisterského 
studia v těsné spolupráci s řešiteli projektu z řad akademiků. Složení řešitelského týmu 

umožní akcentovat témata, spojující výzkum realizovaný zkušenými akademiky a 

začínajícími, avšak ve většině případů již alespoň v rámci své generace etablovanými badateli 

z řad studentů. Stipendia umožní studentům doktorského i navazujícího magisterského 

studia soustředění na výzkum i na publikační výstupy. Jak mezi akademickou, tak zejména 

mezi studentskou částí týmu jsou zastoupeni odborníci z řad historiků, archeologů, lingvistů, 

historiků umění i knihovědců, což odráží mezioborové zaměření celého projektu. 

Název: Hranice a identity v propojujícím se světě 
 
Hlavní řešitel: doc. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D. 
 
CÍLE PROJEKTU 
 
V globalizovaném, propojeném světě dochází ke dvěma protichůdným procesům, na straně 
jedné se hranice rozostřují a identity hybridizují a kreolizují, současně je ale vynakládáno 
nemalé množství financí a úsilí na to, aby identity zůstaly kontrastní a dichotomizované a 
hranice jasné a ostré. S uvedenými fenomény se přitom lze setkat prakticky na všech rovinách, 
od úrovně jednotlivých regionů a států, přes sféru mezinárodní, resp. transnacionální, až po 
doménu kontaktu celých civilizací. Konkrétní manifestace procesů smývání či naopak 
vyostřování hranic a identit pak mohou nabírat nejrozmanitějších forem od etnicity a 
příbuzenství, přes náboženskou, jazykovou, kulturní, politickou či regionální a státní 
příslušnost, rozmanité varianty lifestylových identifikací a mnohé další. Jejich médiem přitom 
mohou být nejrozličnější kulturní prvky, od folkloru, přes různé literární a jazykové formy, 
oděvní či konzumní strategie a mnohé další. Řada autorů přitom přítomnost uvedených 
procesů dokládá i v minulosti, variabilitu odpovídajících fenoménů a procesů je tak možné 
sledovat jak v synchronní, tak diachronní linii. 

Cílem projektu je zapojení studentů doktorského a navazujícího magisterského studia 
do výzkumu zaměřeného na výše uvedené komplementární procesy de/konstrukce identit či 
přináležitostí (belonging) a hranic, ať již v obecné (areálové, kulturní, historické apod.) či 
naopak konkrétní, případové poloze, studující dopady a manifestace daných procesů v jejich 
partikulárních kulturních, geografických, náboženských nebo jazykových kontextech. 
Vzhledem k výrazně transverzální povaze příslušných procesů, sahající svými dopady do celé 
řady oborů, může výzkum vycházet z výkladových pozic značně širokého spektra disciplín, 
jako etnologie, kulturní antropologie, sociologie, politologie, filologie, historie, archeologie či 
religionistika, jakož i jejich nejrozmanitějších inter- či multidisciplinárních kombinací. 
Obdobná pluralita je z uvedených důvodů možná a snad i žádoucí rovněž v oblasti volby 
konkrétních metodologických a interpretačních postupů.  
 

 

 

 

 


