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Program zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
dne 19. listopadu 2020  

 
(zaseda ní  bude probí hat z du vodu nepr í znive  epidemiologicke  situace on-line 
prostr ednictví m aplikace MS Teams, hlasova ní  bude zajis te no pomocí  aplikace 
https://vr.is.cuni.cz/) 
 

1. Zahájení 

1.1. Organizac ní  informace 
1.2. Prezence c lenu  Ve decke  rady FF UK 
1.3. Schva lení  programu jedna ní  Ve decke  rady FF UK 
1.4. Schva lení  za pisu ze zaseda ní  Ve decke  rady FF UK dne 15. 10. 2020 
 

2. Habilitační řízení paní PhDr. Jaroslavy Dosedlové, Dr. pro obor Klinická 
psychologie 

(za kladní  informace v pr í loze c . 1) 
(teze pr edna s ky v pr í loze c . 2) 
 

3. Habilitační řízení pana PhDr. Bronislava Ostřanského, Ph.D. pro obor Dějiny 
a kultura zemí Asie a Afriky 

(za kladní  informace v pr í loze c . 3) 
(teze pr edna s ky v pr í loze c . 4) 
 

4. Personália  

Na vědomí: 

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

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor Obecna  a srovna vací  literatura 
(komparatistika) obha jila Mgr. S a rka Ledinska  dne 17. 9. 2020 svou disertac ní  pra ci 
s na zvem: Prostory vlastní  a cizí  v poha dka ch Karla Jaromí ra Erbena, Boz eny Ne mcove , 
bratr í  Grimmu  a Ludwiga Bechsteina. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  
titul d o k t o r. 
 
V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor Slovanske  literatury obha jila 
Magdalena Garbacik-Balakowicz dne 23. 10. 2020 svou disertac ní  pra ci s na zvem: 
Filozoficke  souvislosti v litera rní m dí le Sa ndora Ma raiho. De kan ude lil na za klade  na vrhu 
komise jmenovane  titul d o k t o r. 
 
Ke schválení prostřednictvím hlasovací aplikace https://vr.is.cuni.cz/ v termínu, který bude 
oznámen:  

4.2. Na vrh U stavu roma nsky ch studií  na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro SZZK pro 
studijní  program Filologie (obor: Hispanistika): 

Mgr. Ví t Kazmar, Ph.D. 
 
Zdu vodne ní  U RS: uvedeny  akademik je novy m zame stnancem U stavu roma nsky ch studií  
na oboru s pane lska  a hispanoamericka  literatura. 
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4.3. Na vrh oborove  rady na zme nu role pr edsedy ve zkus ební ch komisí ch pro SDZK 
a obhajoby disertac ní ch prací  pro studijní  program Filologie, studijní  obor Klasicka  
filologie: 

doc. Mgr. Sylva Fischerova , Ph.D. (pr edseda) 
 

4.4. Na vrh oborove  rady na pove r ení  c lenství m v oborove  rade  oboru Estetika (tr í leta ): 

Mgr. Jan Stane k, Ph.D. 
 

4.5. Na vrh oborove  rady na pove r ení  c lenství m v oborove  rade  oboru Estetika (c tyr leta ): 

doc. Mgr. Zdeněk Hudec, Ph.D.  
Mgr. Jan Staněk, Ph.D. 
 

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

Habilitac ní  pra ce:  
CHROMÝ , J. (2017). Proteticke  v- v c es tine . Praha: Filozoficka  fakulta UK. 
 
5.1. Na vrh komise: 
Předseda: 
prof. Dr. Marek Nekula, Universita t Regensburg, BRD 
Členové: 
prof. Dr. Tilman Berger, Universita t Tu bingen, BRD 
prof. Dr. Roland Meyer, Humboldt-Universita t zu Berlin, BRD 
prof. PaedDr. Pavol Odalos , CSc. Dr.h.c., Univerzita Mateja Bela, FF, Banska  Bystrica, SK 
doc. Mgr. Va clav Cvrc ek, Ph.D., UK Praha 
 

6. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky pro 
habilitační řízení pana Mgr. Ladislava Koreně, Ph.D. (FF UHK) pro obor Filozofie: 

Habilitac ní  pra ce:  
KOREN  Ladislav: Practices of Reason. 
 
6.1. Na vrh komise: 
Předseda: 
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr., UK Praha, AV C R 
Členové: 
doc. James Hill, Ph.D., UK Praha 
doc. Mgr. Jakub Ma cha, Ph.D., MU Brno 
doc. Mgr. Toma s  Marvan, Ph.D., AV C R 
doc. RNDr. Josef Moural, CSc., UJEP U stí  nad Labem 
 
6.2. Na vrh pr edna s ek (r azeno dle preference kolegia, abstrakty viz pr í loha c . 5): 
1. Od mora lní ho pluralizmu k umí rne ne mu mora lní mu relativizmu 
2. Zdravy  rozum a wittgensteinovska  diagno za skepticismu 
3. Normy a racionalita 
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7. Návrh na složení komise pro řízení ke jmenování profesorem a témat profesorské 
přednášky pro řízení pana doc. PhDr. Petra Zemánka, CSc. (FF UK) pro obor 
Lingvistika konkrétního jazyka Asie: 

7.1. Na vrh komise: 
Předsedkyně: 
prof. PhDr. Jitka Malec kova , CSc., UK Praha 
Členové: 
doc. PhDr. Frantis ek Ondra s , Ph.D., UK Praha 
prof. RNDr. Va clav Blaz ek, CSc., MU Brno 
prof. Stephan Procha zka, Universita t Wien  
prof. Janusz Danecki, University of Warsaw 
 
7.2. Na vrh pr edna s ek (r azeno dle preference kolegia, abstrakty viz pr í loha c . 6): 
1. Jak vzda lene  jsou si dialekty Arabske ho poloostrova 
2. Dve  ste  jmen pro lva v arabs tine  a jak je tomu v semitsky ch jazycí ch 
3. Jak klasifikovat vy vojove  etapy klasicke  arabs tiny 

 
8. Návrh na složení komise pro řízení ke jmenování profesorem a témat profesorské 

přednášky pro řízení paní doc. Mgr. Lucie Doležalové, M.A., Ph.D. (FF UK, FHS UK) 
pro obor Řecká a latinská studia: 

8.1. Na vrh komise: 
Předsedkyně: 
prof. PhDr. Hana Pa tkova , Ph.D., UK Praha 
Členové: 
prof. Lars Boje Mortensen, University of Southern Denmark 
prof. Danuta Shanzer, University of Vienna 
prof. Ga bor Klaniczay, Central European University 
prof. Ce dric Giraud, Universite  de Gene ve 
 
8.2. Na vrh pr edna s ek (r azeno dle preference kolegia, abstrakty viz pr í loha c . 7): 
1. Za vrať a hodne  krve: ume ní  pame ti v pozdne  str edove ky ch C echa ch 
2. Krok zpe t? Matoucí  sborní ky pozdní ho str edove ku 
3. Biografie v kolofonech: Kr í z  z Telc e (1434-1504)  

 
9. Akreditace 
 

9.1. Návrhy na změnu garanta studijního programu/oboru u stávajících akreditací: 

Název SO 
Typ 
SO 

Standardní 
doba 
studia 

Jazyk 
výuky 

Návrh na 
odvolání 
garanta SO 

Návrh na jmenování 
garanta SO 

Andragogika a 
personální 
řízení 

Bc 3  cs 
doc. PhDr. 
Helena 
Záškodná, CSc. 

PhDr. Renata 
Kocia nova , PhD. 

Andragogika a 
personální 
řízení 

NMgr 2 cs 
doc. PhDr. 
Helena 
Záškodná, CSc. 

doc. PhDr. Martin 
Kopecky , Ph.D. 

 

Andragogika PhD 3  cs 
doc. PhDr. 
Helena 
Záškodná, CSc. 

doc. PhDr. Martin 
Kopecky , Ph.D. 
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Adult Education PhD 3 en 
doc. PhDr. 
Helena 
Záškodná, CSc. 

doc. PhDr. Martin 
Kopecky , Ph.D. 

TEMA – 
Evropske  
spolec nosti: 
identita a vy voj  

NMgr. 2 cz 
prof. PhDr. Luďa 
Klusáková, CSc. 

prof. PhDr. Václav 
Horčička, Ph.D. 

TEMA - 
European 
Societies: 
Identity and 
Development  

NMgr. 2 en 
prof. PhDr. Luďa 
Klusáková, CSc. 

prof. PhDr. Václav 
Horčička, Ph.D. 

TEMA - 
European 
Societies: 
Identity and 
Development / 
Socie te s 
europe ennes: 
identite  et 
de veloppement 

NMgr. 2 fr 
prof. PhDr. Luďa 
Klusáková, CSc. 

prof. PhDr. Václav 
Horčička, Ph.D. 

 

Název SP 
Typ 
SP 

Standardní 
doba 
studia 

Jazyk 
výuky 

Návrh na 
odvolání 
garanta SP 

Návrh na jmenování 
garanta SP 

Andragogika a 
personální 
řízení 

NMgr 2 cs 
doc. PhDr. 
Helena 
Záškodná, CSc. 

doc. PhDr. Martin 
Kopecky , Ph.D. 
 

De jiny c eske  
literatury a 
teorie literatury 

PhD 4  cs 
doc. PhDr. Jan 
Wiendl, CSc. 

doc. PhDr. Daniel 
Vojte ch, Ph.D. 
 

Pedagogika  NMgr  2  cs  doc. PhDr. Josef 
Valenta, CSc.   

doc. PhDr. Martin 
Strouhal, Ph.D.   

History of 
Czech 
Literature and 
Literary Theory 

PhD 4 en 
doc. PhDr. Jan 
Wiendl, CSc. 

doc. PhDr. Daniel 
Vojte ch, Ph.D. 

 

 

10. Různé 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1: 

Cca v 10.10 hodin habilitac ní  r í zení  PhDr. Jaroslavy Dosedlové, Dr. (Psychologicky  u stav 
FF MU, U stav pedagogicky ch ve d FF MU) pro obor Klinická psychologie. 
 
Habilitac ní  pra ce: 
DOSEDLOVA  Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví . 1. vyd. Brno: Spisy Filozoficke  
fakulty Masarykovy univerzity, 2017. ISBN 978-80-210-8951-8. 165 s. 
 
Komise: 
Pr edseda: 
prof. PhDr. Jir í  S í pek, CSc., Ph.D., UK Praha 
 
C lenove : 
prof. PhDr. Toma s  Solla r, Ph.D., Univerzita Kons tantí na Filozofa v Nitr e 
prof. PhDr. Margita Mesa ros ova , CSc., Univerzita Pavla Jozefa S afa rika v Kos icí ch 
doc. PhDr. Radko Obereigneru , Ph.D. , UP Olomouc 
prof. PhDr. Karel Paulí k, CSc., Ostravska  univerzita  
 
Oponenti: 
doc. PhDr. Radko Obereigneru , Ph.D. , UP Olomouc 
doc. PhDr. Vacek Pavel Ph.D., UHK 
doc. PhDr. Milos  S lepecky , CSc., Univerzita Kons tantí na Filozofa v Nitr e 
 
Te ma pr edna s ky: 
Tanec jako prostr edek socia lne  psychologicke ho a terapeuticke ho pu sobení  
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Příloha č. 2: 
Jme no a pr í jmení  s tituly: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.  
Na zev habilitac ní  pr edna s ky: Tanec jako nástroj sociálně psychologického 
a terapeutického působení 
 
Text tezí  pr edna s ky:  
Habilitac ní  pr edna s ka J. Dosedlove  pr edstavuje terapeuticky  tanec a tanec ní  
psychoterapii jako dva pr í stupy spadají cí  do skupiny expresivní ch a za roven  somaticky 
orientovany ch terapií .   
V první  c a sti autorka odlis uje tanec, terapeuticky  tanec a tanec ní  psychoterapii. 
Reflektuje socializac ní  roli tance a ukazuje, z e tanec patr í  od nejstars í ch dob k rozs í r eny m 
forma m vy razu konfrontace c love ka s bytí m.   
Terapeuticky  tanec jako specificka  forma psychologicke  intervence nema  ambice ve st 
odkry vají cí  a rekonstrukc ní  terapii v urc ite m c asove m u seku, byť mu z e mí t vypracovanou 
teorii terapeuticky u c inny ch prvku . Stejne  jako podpu rna  terapie poskytuje porozume ní , 
pr í jemnou atmosfe ru, aktivizaci a du ve ru ve vlastní  sí ly. Pr í kladem mu z e by t teoreticky 
propracovana  primitivní  exprese navazují cí  na prvky tradic ní ch skupinovy ch tancu  
doprova zeny ch hrou na bubny (Schott-Billmann, 1991, 1992, 1994) nebo autoestima 
flamenca, s pane lsky  sme r vyuz í vají cí  expresivity a skupinove  u c asti flamenka (Sepu lveda.  
Tanec ní  a/nebo pohybova  psychoterapie musí  spln ovat krite ria kladena  na psychoterapii 
obecne , du lez ita  je za me rnost, cí leve domost, pla novitost a odborna  podloz enost. Tanec ní  
a/nebo pohybova  psychoterapie vyuz í va  jako hlavní ho psychologicke ho prostr edku tance 
a pohybu, ktery  ma  pomoci na hledu, (sebe)uve dome ní  a pr í padne  rekonstrukci 
neadaptivní ch stereotypu . Pr í kladem mu z e by t tanec ne  pohybova  terapie (DMT, Dance 
Movement Therapy) dle Americke  asociace tanec ní  terapie (Zedkova , 2012), Pesso – 
Boyden terapie (Pesso, & Boyden Pesso, 1994), koncentrativní  pohybova  terapie 
(Gra ffova , 1999) nebo psychogymnastika (Junova , 1975). 
V druhe  c a sti autorka sleduje podstatu terapeuticke  pra ce a hleda  styc ne  body u c inny ch 
terapeuticky ch faktoru  vybrany ch tanec ne  terapeuticky ch i dals í ch somaticky 
orientovany ch terapeuticky ch sme ru . Ke sdí leny m terapeuticky u c inny m intervencí m 
r adí  uz ití  (tanec ní ho) pohybu, uz ití  hudby, rytmu a hlasove  produkce, propojova ní  
neverba lní  zkus enosti s verba lní m pojmenova ní m a hleda ní m souvislostí  s rea lny mi 
z ivotní mi zkus enostmi jedince a rozvoj terapeuticke ho vztahu a/nebo skupinove  koheze. 
Za ve r pr edna s ky patr í  vy zkumne  ove r eny m benefitu m tanec ne  terapeuticke ho pu sobení , 
indikací m a kontraindikací m. Pozitivní  efekt lze oc eka vat v oblasti kognitivní ch, 
emociona lní ch i konativní ch procesu :  
- zvla da ní  negativní ch emocí , zleps ení  na lady a subjektivní ho pocitu pohody (well-being); 
- rozvoj te lesne ho uve dome ní , posí lení  kognitivní ho vy konu; 
- posí lení  pocitu pospolitosti a sjednocení  skupiny, obohacení  interpersona lní  
komunikace, 
Autorka c erpa  ze svy ch mnohalety ch zkus eností  s vedení m seberozvojovy ch 
i terapeuticky ch programu , ktere  shrnula v knize Terapie tancem, role tance v de jina ch 
lidstva a souc asne  psychoterapii (Dosedlova , 2012).  
 
Seznam v textu použité literatury: 
Dosedlová, J. (2012). Terapie tancem. Role tance v dějinách lidstva a současné psychoterapii. 1. vyd. Praha: Grada.  
Gräffová, Ch. (1999). Koncentrativní pohybová terapie. Boskovice: Nakladatelství Albert.   
Junová, H. (1975). Niewerbalne zachowanie sie i jego wykorzystanie w psychoterapii. Psychoterapia, 13, 3-43. 
Pesso, A., & Boyden Pesso, D. (1994). Slide Introduction to Pesso Boyden System Psychomotor. Získáno 
z http://www.pbsp.com/slides/slides.htm. 
Schott-Billmann, F. (1991). L’expression primitive. Lien social, 114, 5-7. 
Schott-Billmann, F. (1992). Le primitivisme en danse-thérapie. Psychologie médicale 24 (5),504-507. 
Schott-Billmann, F. (1994). Quand la danse guerit. Paris: La recherche en danse. 
Zedková, I. (Ed.). (2012). Tanečně pohybová terapie. Teorie a praxe. Olomouc: UP. 
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Příloha č. 3: 
Cca v 11.15 hodin habilitac ní  r í zení  PhDr. Bronislava Ostřanského, Ph.D. (Orienta lní  u stav 
AV C R, Katedra Blí zke ho vy chodu FF UK) pro obor Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky. 
 
Habilitac ní  pra ce: 
OSTR ANSKÝ  Bronislav. The Jihadist Preachers of the End Times: ISIS Apocalyptic Propaganda. 
1. vyd. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019. ISBN 9781474439237. 320 s. 
 
Komise: 
Pr edseda: 
prof. Pavel Hos ek, ThD., Evangelicka  teologicka  fakulta UK 
 
C lenove : 
prof. David Cook, Rice University, USA 
doc. Mgr. Attila Kova cs, Ph.D., Komenske ho univerzita v Bratislave  
doc. PhDr. Jitka Malec kova , CSc., UK Praha 
prof. PhDr. Miroslav S edivy , Ph.D., Za padoc eska  univerzita v Plzni 
 
Oponenti: 
prof. David Cook, Rice University, USA 
doc. PhDr. Daniel Bous ek, Ph.D., UK Praha 
prof. Jean-Pierre Filiu Ph.D., Paris School of International Affairs (PSIA), Francie 
 
Te ma pr edna s ky: 
Moderní  arabske  isla mske  apokalypticke  pí semnictví  
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Příloha č. 4: 
Jme no a pr í jmení  s tituly: PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. 
Na zev habilitac ní  pr edna s ky: Moderní arabské islámské apokalyptické písemnictví 
 
Text tezí  pr edna s ky:  
Polovina minule ho století  byla pro isla m v mnoha ohledech pozoruhodna . Zatí mco na jedne  
strane  se mohlo zda t, z e isla m pozvolna nastoupí  cestu podobnou te  „za padní “, tedy z roviny 
politicke  a spolec enske  se sta hne do roviny osobní  religiozity muslimu , na druhe  strane  zac ala 
tradic ní m muslimsky m uc encu m vyru stat sta le silne ji konkurence z r ad angaz ovany ch laiku , 
kter í  se pous te li i do aktivit, jez  byly tradic ne  vyhrazeny isla mske mu establishmentu (ʻulama ʼ). 
V oblastech, jaky mi byla tr eba charita a na boz enska  osve ta c i publicistika, se sta le vy razne ji 
prosazovaly osobnosti c i organizace (nezr í dka z r ad islamistu ), jejichz  problematicka  isla mska  
erudice byla ví ce nez  kompenzova na notnou da vkou zaujetí , jakoz  i schopností  podat doposud 
„neza z ivna “ c i pr í lis  „akademicka “ te mata jinak, zpu sobem, jenz  osloví  nejs irs í  ver ejnost. Jednu 
z are n, v nichz  se tito kreativní  laici doka zali u spe s ne  prosadit, pr edstavuje pra ve  moderní  
arabske  isla mske  apokalypticke  pí semnictví . 
V klasicke m str edove ke m isla mske m poda ní  by vala apokalyptika vní ma na jako potenciona lne  
proble move  te ma, neboť z ne j vycha zejí cí  milenialisticke  podne ty a dokonce i hnutí  mohly 
ohrozit soudrz nost Obce ve r í cí ch (umma), coz  se v historii nejednou take  stalo. Proto se 
tradic ní  uc enci snaz ili preventivne  „otupovat hroty“ narativu  o znamení ch Konce, redukovat 
pr ijatelne  pr edpove di (tzv. apokalypticke  hadí thy) na ty, ktere  se zda ly by t ví ce obecne  c i 
nes kodne , ale pr edevs í m kla st, v obecne  rovine , „znamení  Hodiny“ (ʼala ma t as-sa ʼa), jak se 
v arabs tine  zvou apokalypticke  jevy pr edznamena vají cí  Soudny  den, do blí z e nespecifikovane  
vzda lene  budoucnosti. Ovs em to, c emu se velka  c a st tradic ní ch ʼulama ʻ  u zkostlive  vyhy bala 
(napr . ztotoz n ova ní  str edove ky ch proroctví  s aktua lní mi geopoliticky mi c i spolec ensky mi 
danostmi; spojova ní  apokalypticky ch postav s konkre tní mi souc asní ky; zakomponova ní  
neisla msky ch, zejme na za padní ch, „vy pu jc ek“ do ra mce muslimsky ch apokalypticky ch 
narativu ), to se naopak stalo pr í znac nou metodologickou a ideologickou vy zbrojí  moderní ch 
muslimsky ch apokalyptiku  – laiku . Ti doka zali do te  doby pone kud neatraktivní  duchovní  tere n 
dokonale rozpohybovat a uc init z ne j jiste  duchovní  kolbis te , kde se – ve snaze zaujmout co 
nejs irs í  publikum, ale za roven  se drz et, alespon  domne le, v isla msky ch mantinelech – 
str eta vali diletanti, kter í  doka zali produkovat bestselery, s isla msky mi kapacitami, ktere  zprvu 
spí s e sledovaly, jak jim „ují z dí  vlak“, byť pozde ji doka zali, alespon  ne kter í  z nich, pr ejí t do 
protiu toku a pr edstavit urc ite  synte zy, v nichz  se schopnost zaujmout pojila 
s nezpochybnitelnou erudicí  v isla mske  agende . 
Moderní  arabske  isla mske  apokalypticke  pí semnictví  si zhruba od poloviny minule ho století  
pros lo bour livy m vy vojem, na jehoz  poc a tku pr edstavovalo margina lní , byť c tena r sky vde c ne , 
kuriozity, ktere  se dobr e proda valy, ovs em pozde ji, zejme na od poc a tku nove ho mile nia, 
doka zalo sta le ví ce c tena r u  pr esve dc it, z e pra ve  jí m nabí zena  „apokalypticka  optika“ je tí m 
spra vny m pr í stupem, jak vní mat soudobe  bour live  de ní  na Blí zke m a Str ední m vy chode  i jinde. 
O souc asne  mí r e vzedmutí  milenialisticke ho pr esve dc ení  napr í c  muslimsky mi zeme mi velmi 
vypoví da  mj. rozsa hle  s etr ení  podniknute  Pew Research Center v roce 2012, v ne mz  na ota zku, 
zdali ve r í , z e k pr í chodu Mahdí ho (tj. muslimske ho Spasitele a Vykupitele) dojde jes te  za jejich 
z ivota, odpove de la kladne  nadpolovic ní  ve ts ina respondentu  hned v ne kolika ve ts inove  
muslimsky ch sta tech (napr . Ira k a I ra n). Za takto nastavenou „duchovní  atmosfe ru“ jiste  
vde c í me mnoha faktoru m a soudobe  lidove  apokalypticke  c tivo tvor í  jen jeden z nich. Dals í mi 
veledu lez ity mi hra c i byla v tomto sme ru dlouha  r ada radika lní ch osobností  a hnutí , ktere  – 
ví ce c i me ne  – pr ijaly apokalyptickou re toriku; z te ch nejzna me js í ch zde vzpomen me napr . tzv. 
Isla msky  sta t, Hama s, Hizbulla h aj. 
K pochopení  soudobe ho arabske ho isla mske ho apokalypticke ho pí semnictví  na m jiz  da vno 
nepostac í  spolehlive  znalosti klasicke ho isla mske ho odkazu. Naopak, ty prvky, metody, 
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narativy c i argumentac ní  postupy, ktere  zaznamenaly ohromny  c tena r sky  ohlas, zpravidla 
pocha zejí  z ru zny ch problematicky ch, tj. neisla msky ch zdroju . Tato pr edna s ka pr edstaví  pouze 
ty nejvy znamne js í  z nich, jejichz  rozví jení  dalo souc asne mu arabske mu isla mske mu 
apokalypticke mu pí semnictví  jeho souc asnou tva r  i jeho nepopiratelny  impakt, jaky mi jsou 
kupr í kladu ru zne  konspirac ní  teorie nezr í dka propojene  se silny m protiz idovsky m e tosem 
(vc etne  vs emoz ny ch konspirac ní ch spekulací  na te ma pu vodu a osudu sta tu Izraele atp.), 
doneda vna tabuizovane  biblicke  vy pu jc ky a jejich na silne  aktualizace, zapojení  moderní ch 
ve decky ch a technologicky ch vymoz eností  do str edove ky ch sche mat a tak podobne .  
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Příloha č. 5: Na vrh tr í  habilitac ní ch pr edna s ek: Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D. 
 

Název přednášky A: Normy a racionalita 
Abstrakt: V širším pojetí zahrnujícím konvence, sociální a morální normy, jsou normy 
v centru pozornosti různých explanačních modelů lidského jednání a společenské 
interakce, s kterými pracují behaviorální i společenské vědy. Tradiční filozofickou otázkou 
je vztah mezi racionálním jednáním na jedné straně a jednáním podle norem na straně 
druhé. Jedna myšlenková tradice akcentuje normy jako konstitutivní předpoklady 
racionálního jednání jako takého. Konkurenční myšlenková tradice navrhuje odvodit 
normy a jimi regulované typy či oblasti jednání z tzv. instrumentální racionality 
individuálního aktéra. V přednášce představím tento individualistický přístup a jeho 
omezené možnosti, pokud jde o adekvátní vysvětlení lidského sociálního jednání. Následně 
přiblížím možnosti alternatívní koncepce, podle níž jsou normy zdrojem racionálního 
jednání sui generis. 

 
Název přednášky B:  Od morálního pluralizmu k umírněnému morálnímu 
relativizmu 
Abstrakt: V pr edna s ce pr edstaví m a zdu vodní m specificky  pr í stup k fenome nu mora lky, 
ktery  nazvu umírněným morálním relativizmem (da le jen UMR). UMR kombinuje ideu, z e 
lidske  hodnotove  syste my vykazují  pluralitu a variabilitu v konstelací ch za kladní ch hodnot 
s funkciona lní m pohledem na fenome n lidske  mora lky. Funkciona lní  pr í stup identifikuje 
univerza lní  mora lní  „te mata“ (vy zvy), ktere  vznikají  v ra mci spolec ne ho z ivota: napr . 
v ra mci rodiny, komunity, distribuce zdroju  a pr í lez itostí , de lby pra ce, vztahu mezi jedincem 
a komunitou, atd. Pluralizmus r í ka , z e ru zne  mora lní  syste my pr edstavují  ru zne  
konkretizace a variace na tato obecna  te mata v ru zny ch podmí nka ch, ktere  reflektují  ru zne  
konstelace za kladní ch hodnot (vc etne  toho jaka  va ha se pr ikla da  ktere  hodnote ). Na jedne  
strane  pru nik v za kladní ch te matech (a typicky i za kladní ch hodnota ch) umoz nuje ve st 
dialog, porovna vat, kritizovat i zleps ovat ru zne  syste my (a to externe  i interne ) s ohledem 
na to, zda a jak dobr e plní  funkce odpoví dají cí  dany m te matu m. Ovs em ru zne  variace na 
ra mcova  te mata generují  (nebo mu z ou generovat) odlis ne  (i prakticky nesluc itelne ) 
odpove di na mora lní  ota zky v du sledku odlis ny ch konstelací  za kladní ch hodnot. UMR 
pr ipous tí , z e konstelace hodnot se mu z e vyví jet, ovlivn ovat, me nit, pr í padne  i integrovat c i 
konvergovat. Vyluc uje ovs em pr edstavu o "esenci" lidske  mora lky, spoc í vají cí  
v univerza lní m seznamu a por a dku mora lní ch hodnot a/anebo norem, v ne mz  je 
jednoznac ne  urc eno, ktera  hodnota/norma je za kladne js í  nez  (a tedy pr eva z í ) jine . UMR je 
moz ne  argumentovat z c iste  filozoficky ch pozic. V pr edna s ce ovs em struc ne  pr edstaví m 
vy zkum v souc asne  kulturní  a socia lní  psychologii, indikují cí  pra ve  rozdí ly v mora lní ch 
postojí ch, ktere  reflektují  kulturne  odlis ne  hodnotove  orientace spí s e nez  rozdí ly 
v pr esve dc ení ch o faktech, ktere  nejsou mora lní  povahy.  

 
Název přednášky C: Zdravý rozum a wittgensteinovská diagnóza skepticismu 
Abstrakt: V pr edna s ce pr edstaví m dialektiku a potencia l specificke ho pr í stupu k proble mu 
filozoficke ho skepticizmu, ktery  c erpa  inspiraci z Wittgensteinovy ch u vah o funkci tzv. 
“ra movy ch” jistot v nas ich epistemicky ch praktika ch. Zac nu exkurzem do problematiky 
skepticky ch argumentu  a na sledne  pr edloz í m „pragmatickou“ rekonstrukci 
wittgensteinovske ho pr í stupu. Budu potom argumentovat, z e pr edstava neomezene  
iterovane  pochybnosti a poz adovaní  du vodu  (motivují cí  tzv. pyrrho nsky typ skepse) 
i pr edstava radika lní  (univerza lní ) pochybnosti (motivují cí  tzv. kartezia nsky typ skepse) 
jsou filozoficky mi iluzemi z pohledu standardu  nas ich epistemicky ch praktik, vu c i ktery m 
imagina rní  skeptik nenabí zí  z a dnou obligatorní  alternativu. Tato diagnosticka  perspektiva 
ma  sice ambici podat “realisticky ” popis nas í  epistemicke  situace (praktik), odmí ta  vs ak tzv. 
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epistemologicky  realizmus (ktery  obhajuje existenci objektivní ho a invariantní ho 
epistemicke ho por a dku, neza visle ho na kontextua lní ch a pragmaticky ch faktorech).   
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Příloha č. 6: 
Na vrh tr í  profesorsky ch pr edna s ek: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 
 

Název přednášky A: Jak vzdálené jsou si dialekty Arabského poloostrova 
Abstrakt: Vzda lenost mezi jazykovy mi formami, ať uz  dialekty nebo samostatny mi jazyky, 
se me r í  obtí z ne  – jde o vzda lenost mezi abstraktní mi objekty. C asto vyuz í vane  jsou v tomto 
fylogeneticke  metody, v tomto pr í spe vku je zkouma no uz ití  sí ťove  metody, zvane  Neighbor-
Net, ktera  pracuje jak s ve tvení m jednotlivy ch prvku  sí te , tak i s modelova ní m vzda leností  
mezi nimi. Modelova ní  je zaloz eno na dialektech Arabske ho poloostrova, a majoritní  oblastí  
jazykove ho syste mu, uz ite ho pro modelova ní , je gramatika (v jiny ch pouz ití ch metody 
v lingvistice velmi silne  pr evaz uje lexika lní  pla n). Pro shroma z de ní  dat jsou vyuz ita 
pr edevs í m slovesna  paradigmata, ktera  dohromady nabí zejí  te me r  900 rysu  (promí tnutí  
paradigmatu do roviny). Vy sledek je zkouma n z hlediska dialektní ch typu  (me stsky , usedly , 
koc ovny ) a dialektní ch oblastí , a pr edevs í m hranice dialektní ch skupin jsou konfrontova ny 
s u daji o lexika lní ch rozdí lech mezi jednotlivy mi dialekty. Ukazuje se, z e gramaticke  rysy 
mohou velmi dobr e poslouz it pro klasifikaci dany ch dialektu . 

 
Název přednášky B: Jak klasifikovat vývojové etapy klasické arabštiny 
Abstrakt: Klasicka  arabs tina je doloz ena v pí semne  forme  od 7. st. o. l., a to velmi bohate . 
C asto se u klasicke  arabs tiny zdu razn uje její  konzervativní  charakter a maly  rozsah zme n, 
ktere  za tu dobu probe hly, coz  odra z ejí  i sta vají cí  klasifikace, ktere  jsou ovs em c asto 
vytvor eny v podstate  vy hradne  na za klade  nelingvisticke m. V protikladu proti tomuto 
hodnocení  stojí  dialekty arabs tiny, kde se naopak pr edpokla da  dynamicky  vy voj. Pr í spe vek 
poda va  pr í klad moz ností  vyuz ití  elektronicke ho korpusu klasicke  arabs tiny (od 7. do 
20. století , 420 milionu  slov) pro takovy to u kol. Na za klade  v podstate  kvantitativní ch u daju  
z korpusu jsou modelova ny vy vojove  linie ru zny ch rysu , ktere  byly vytipova ny jakoz to 
indikativní  pro signalizaci jazykovy ch zme n. Jde o indika tory zaloz ene  na c etnosti 
gramaticky ch slov, na mí r e dynamiky lexika lní  za soby (vy skyt neologismu , „ztra ta“ slov) 
a na vy skytu klí c ovy ch slov v ru zny ch období ch. Korelace uvedeny ch dat vykazuje 
pozoruhodnou shodu v tvarech jednotlivy ch kr ivek, coz  umoz n uje nacha zet období , kdy 
docha zelo ke zme na m v charakteru jazyka. 

 
Název přednášky C: Dvě stě jmen pro lva v arabštině a jak je tomu v semitských 
jazycích 
Abstrakt: Arabs tina nabí zí  ne kolik synonymicky ch skupin pro vy razy typu „velbloud“, „mec “ 
nebo „lev“. Oproti semitske mu (a afroasijske mu) de dictví  jde o silne  rozbujelou skupinu 
(zhruba dve  ste  lexe mu ), proto je zají mave  se podí vat na se mantickou strukturu te to 
skupiny. Pr í spe vek strukturuje danou skupinu dle ru zny ch typu , ktere  jsou stanoveny na 
za klade  vy znamu arabske ho (semitske ho) slovní ho kor ene, ktery  sa m o sobe  nabí zí  
se manticke  hní zdo. Na tomto za klade  jsou vy znamy seskupeny do ne kolika podskupin. 
Zvla s tní  pozornost je ve nova na lexe mu m, pro ktere  arabsky  kor en nenabí zí  dals í  vy znamy, 
jde tedy o slova, u ktery ch v arabs tine  není  doloz en jiny  vy znam nez  „lev“ (zhruba dvací tka 
jmen). Vs echny vy sledky jsou konfrontova ny s afroasijsky m a semitsky m stavem. 
Ukazuje se, z e oproti synonymicke  skupine  „velblouda“, ktera  je do znac ne  mí ry spojena 
s produkcí , se v pr í pade  „lva“ jedna  o prima rne  metaforicke  typy. 
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Příloha č. 7: 
Na vrh tr í  profesorsky ch pr edna s ek: doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D., M.A. 
 

Název přednášky A: Biografie v kolofonech: Kříž z Telče (1434-1504) 
Abstrakt: Kolofony str edove ky ch rukopisu  obvykle poda vají  informace o mí ste  a dobe  
vyhotovení  dane  kopie a umoz n ují  tak urc it dataci a provenienci dane ho rukopisu. Me ne  
c asto zmin ují  i pí sar e a jes te  r idc eji doda vají  rovne z  detaily o jeho osobe . Pr í pad pí sar e Kr í z e 
z Telc e (1434-1504) je v cele  Evrope  jedinec ny : Kr í z  opsal pr es 10 000 stran a alespon  
dvojna sobny  poc et stran glosoval. Sve  opisy doprovodil ví ce nez  140 c asto velmi detailní mi 
kolofony a ne kolika dals í mi osobní mi pozna mkami, dí ky nimz  je moz ne  sestavit jeho 
biografii a nahle dnout tak do z ivota str edove ke ho pí sar e. Po kra tke m pr edstavení  nove  
nalezeny ch rukopisu , kolofonu  a opravene ho z ivotopisu Kr í z e z Telc e se pr edna s ka zamyslí  
nad moz nostmi a omezení mi biograficke ho vy zkumu v medievistice.  

 
Název přednášky B: Krok zpět? Matoucí sborníky pozdního středověku  
Abstrakt: Navzdory ru zny m inovací m rukopisne  kultury (napr . vnitr ní  de lení  textu, 
abecední  r azení , obsah c i syste m odkazova ní ) vzrostl v pozdní m str edove ku poc et rukopisu  
velmi ru znorode ho obsahu, ktere  zahrnují  velke  mnoz ství  chyb a nesrozumitelností  
a pu sobí  krajne  neuspor a dane . Tyto kodexy sice c asto obsahují  pr ehledy obsahu, mnoho 
pozna mek, odkazu  a vysve tlení , zda  se vs ak, jako by je pí sar i vytva r eli pouze pro vlastní  
pouz ití  a jednotlive  sloz ky svazovali ve zcela na hodne m por adí . Vy sledek narus uje vz itou 
pr edstavu postupne ho vy voje kniz ní ho me dia: je pro souc asne  c tena r e matoucí , a lze si jen 
s obtí z emi pr edstavovat, z e str edove ky  c tena r  jej vní mal jinak. Pr edna s ka pr edstaví  tezi, z e 
tato specificka  (a dosud badateli opomí jena ) fa ze v de jina ch knihy je du sledkem neby vale ho 
informac ní ho boomu, zlevne ní  rukopisne  produkce, rozs í r ení  gramotnosti, du razu na 
osobní  proz itek a v neposlední  r ade  take  specificke ho vztahu k nesrozumitelnosti 
v pozdní m str edove ku.  

 
Název přednášky C: Závrať a hodně krve: umění paměti v pozdně středověkých 
Čechách 
Abstrakt: Te ma pame ti ve str edove ku se v poslední ch desetiletí ch te s í  za jmu odborní ku  
z ru zny ch oboru . Na za klade  nove  nalezeny ch pramenu  pr edstaví  pr edna s ka zpu soby, 
jaky mi se v pozdní m str edove ku prome nilo anticke  ume ní  pame ti (tedy syste m sestavova ní  
obrazu  a jejich ukla da ní  do pame ťovy ch mí st v mysli), kontexty, ve ktery ch se pouz í valo 
a na zory a pr edsudky, ktere  o ne m panovaly v C echa ch. Krome  analy zy ne kolika trakta tu  
(vc etne  dí lka z husitske ho prostr edí ) se zame r í  take  na praktickou (zejme na biblickou) 
mnemotechniku a pouka z e na specifika bohemika lní ch pramenu  v evropske m kontextu.  

 
 


