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Program zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
dne 21. ledna 2021 

 
(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 zaseda ní  Ve decke  rady FF UK 
1.4. Schva lení  za pisu ze zaseda ní  Ve decke  rady FF UK dne 17. 12. 2020 
 

2. Řízení ke jmenování profesorem pana doc. PhDr. Vojtěcha Kolmana Ph.D. (FF UK, 
Filosofický ústav AV ČR) pro obor Filozofie 

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

3. Personália  

Na vědomí: 

3.1. Ozna mení  o u spe s ny ch habilitac ní ch a jmenovací ch r í zení ch: 

V prosinci 2020 byli jmenova ni dva noví  profesor i, konkre tne  prof. PhDr. Michal Stehlí k, 
Ph.D. a prof. PhDr. Frantis ek Stellner, Ph.D. 
 
3.2. Ozna mení  o ude lení  titulu Ph.D.:  

V komisi pro studijní  program Obecna  teorie a de jiny ume ní  a kultury, studijní  obor De jiny 
vy tvarne ho ume ní  obha jila Mgr. Gabriela Garlatyova  dne 20. 11. 2020 svou disertac ní  pra ci 
s na zvem: Maria Bartuszova  (1936 – 1996). Socha rske dielo v kontexte umenia. De kan 
ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul d o k t o r. 

V komisi pro studijní  program Historicke  ve dy, studijní  obor Pomocne  ve dy historicke  
obha jila Mgr. Radka Heisslerova  dne 3. 12. 2020 svou disertac ní  pra ci s na zvem: Malí r sky  
cech na Nove m Me ste  praz ske m v 17. a 18. století . De kan ude lil na za klade  na vrhu komise 
jmenovane  titul d o k t o r. 

V komisi pro studijní  program Filozofie, studijní  obor Filozofie obha jil Mgr. Milan Soutor 
dne 18. 12. 2020 svou disertac ní  pra ci s na zvem: The Theory of Descriptions: Bertrand 
Bertrand Russell´s Road Towards Ontological Austerity. De kan ude lil na za klade  na vrhu 
komise jmenovane mu titul d o k t o r. 

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor Anglicka  a americka  literatura 
obha jila Mgr. Frantis ka Zezula kova  Schormova  dne 18. 12. 2020 svou disertac ní  pra ci 
s na zvem: African-American Poets Abroad: Black and Red Allegiances in Early Cold War 
Czechoslovakia. 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:  
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3.3. Na vrh Katedry psychologie na vyne tí  c lenu  ze zkus ební  komise pro BZK, SZZK a SRZK 
pro studijní  program Psychologie (obor: Psychologie): 

doc. PhDr. Milan Rymes , CSc. 
PhDr. Kristy na Krejc ova , Ph.D. 

3.4. Na vrh Katedry filmovy ch studií  na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK a SZZK 
pro studijní  program Filmova  studia, studijní  program Obecna  teorie a de jiny ume ní  
a kultury (obor: Filmova  studia) a SRZK pro studijní  program Obecna  teorie a de jiny 
ume ní  a kultury (obor: Filmova  studia): 

doc. Mgr. Lucie C esa lkova  

3.5. Na vrh U stavu sve tovy ch de jin na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro SZZK pro 
studijní  program TEMA+ European Societies: Heritage and Development/TEMA+ 
Socie te s europe ennes: patrimoine et de veloppement: 

Mgr. Ondr ej Daniel, Ph.D. 

3.6. Na vrh Katedry sinologie na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK a SZZK pro 
studijní  program Sinologie a studijní  program Filologie (obor: Sinologie): 

Mgr. S a rka Masa rova , Ph.D. 

3.7. Na vrh Katedry sinologie na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK pro studijní  
program Sinologie a studijní  program Filologie (obor: Sinologie): 

Mgr. Jian Jia-hong 

Zdu vodne ní  KSI: rodily  mluvc í , ktery  se u c astní  pouze konverzac ní  c a sti zkous ky z prakticke ho 
jazyka. 

3.8. Na vrh U stavu translatologie na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK pro 
studijní  program Pr ekladatelství  a tlumoc nictví  (obor: Rus tina pro mezikulturní  
komunikaci), studijní  program Mezikulturní  komunikace: pr eklad a tlumoc ení  - 
Rus tina pro pr eklad a tlumoc ení : 

Mgr. Luka s  Klimes  
Mgr. Milena Koucka  Kurillova  

Zdu vodne ní  U TRL: Kol. Klimes  ma  pu sobit jako c len komisí  pro BZK, a to v jejich 
pr ekladatelske  c a sti. Kolega je nyní  v 5. roc ní ku doktorske ho studia oboru translatologie 
(studijní  program Filologie (P7310), ma  splne nu drtivou ve ts inu studijní ch povinností  
a nyní  pracuje na sve  disertac ní  pra ci. I kdyz  zatí m nema  titul Ph.D., jeho pedagogicke  
a pr ekladatelske  zkus enosti jsou za rukou, z e pr í slus ne  souc a sti sta tní ch zkous ek, pro ne z  
je navrhova n do komisí  pro BZK, budou odpoví dat jak prakticky m, tak teoreticky m 
poz adavku m dany m akreditací  pr í slus ny ch oboru . 
Kol. Koucka  Kurillova  ma  pu sobit jako c lenka komisí  pro BZK, a to v jejich tlumoc nicke  c a sti. 
I kdyz  zatí m nema  titul Ph.D., její  univerzitní , vysokos kolske  vzde la ní  v oboru tlumoc nictví  
i rozsa hle  tlumoc nicke  zkus enosti jsou za rukou, z e pr í slus ne  souc a sti sta tní ch zkous ek, pro 
ne z  je navrhova na do komisí  pro BZK, budou odpoví dat jak prakticky m, tak teoreticky m 
poz adavku m dany m akreditací  pr í slus ny ch oboru . 

3.9. Na vrh oborove  rady na doplne ní  c lena zkus ební  komise pro SDZK a obhajoby 
disertac ní ch prací  pro studijní  program Historicke  ve dy, studijní  obor Historie – 
obecne  de jiny (tr í leta  de lka studia): 

prof. PhDr. Miroslav S edivy , Ph.D. (pr edseda) 
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3.10. Na vrh oborove  rady na doplne ní  c lena zkus ební  komise pro SDZK a obhajoby 
disertac ní ch prací  pro studijní  program Historicke  ve dy, studijní ho oboru Etnologie 
(tr í leta  de lka studia): 

PhDr. Barbora Pu tova , Ph.D. et Ph.D. (pr edseda) 
Mgr. Lenka Jakoubkova  Budilova , Ph.D. (pr edseda) 
doc. PhDr. Jan Horsky , Ph.D. (pr edseda) 
doc. PaedDr. Hana Hora kova , Ph.D. (pr edseda) 

3.11. Na vrh oborove  rady na vyne tí  c lena ze zkus ební  komise pro obhajoby disertac ní ch 
prací  programu Historicke  ve dy, studijní ho oboru Etnologie (tr í leta  de lka studia): 

doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D. 
Mgr. Karel S ima, Ph.D. 
doc. PhDr. Zdene k Uherek, CSc. 
PhDr. Jir í  Woitsch, Ph.D. 

3.12. Na vrh na pove r ení  c lenství m v oborove  rade  studijní ho programu Germanoslavistika  
(tr í leta  de lka studia, jazykove  mutace: C J, RUS, NJ): 

prof. Anna Maria Perissutti 
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 
doc. PhDr. Zden ka Vychodilova , CSc. 
 
3.13. Na vrh na odvola ní  c lenu  oborove  rady programu Germanoslavistika (tr í leta  de lka 

studia, jazykove  mutace: C J, RUS, NJ): 

doc. PhDr. Mgr. Jir í  Homola c , CSc. 

3.14. Na vrh oborove  rady na pove r ení  c lenství m v oborove  rade  studijní ho oboru Etnologie 
(tr í leta  de lka studia): 

doc. PhDr., PaedDr. Hana Hora kova , Ph.D.  
doc. PhDr. Jan Horsky , Ph.D. 
Mgr. Lenka Jakoubkova  Budilova , Ph.D. 

3.15. Na vrh na odvola ní  c lenu  oborove  rady studijní ho oboru Etnologie (tr í leta  de lka 
studia): 

doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D. 
doc. PhDr. Va clav Soukup, CSc. 
prof. PhDr. Leos  S atava, CSc. 
Mgr. Karel S ima, Ph.D. 
doc. PhDr. Zdene k Uherek, CSc. 
PhDr. Jir í  Woitsch, Ph.D. 

3.16. Na vrh na pove r ení  c lenství m v oborove  rade  studijní ho programu Etnologie a kulturní  
antropologie a Ethnology and Cultural anthropology (c tyr leta  de lka studia, c eska  i 
anglicka  varianta): 

doc. PhDr., PaedDr. Hana Hora kova , Ph.D. 

3.17. Na vrh na odvola ní  c lenu  oborove  rady studijní ho programu Etnologie a kulturní  
antropologie a Ethnology and Cultural anthropology (c tyr leta  de lka studia, c eska  i 
anglicka  varianta): 

doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D. 
doc. PhDr. Luka s  Novotny , Ph.D. 
PhDr. Barbora Pu tova , Ph.D., Ph.D. 
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doc. PhDr. Va clav Soukup, CSc. 
prof. PhDr. Leos  S atava, CSc. 

3.18. Na vrh na odvola ní  c lenu  oborove  rady programu Socia lní  politika a socia lní  pra ce, 
oboru Socia lní  pra ce (c tyr leta  de lka studia, c eska  varianta): 

PhDr. Jaroslava S ťastna , Ph.D. 
doc. PhDr. Alice Gojova , Ph.D. 
PhDr. Eva Dragomirecka , Ph.D. 
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. 

3.19. Na vrh na jmenova ní  c lenu  oborove  rady programu Socia lní  politika a socia lní  pra ce, 
oboru Socia lní  pra ce (c tyr leta  de lka studia, c eska  varianta): 

prof. JUDr. Kristina Koldinska , Ph.D. 
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. 
doc. Mgr. Monika Bosa , PhD. 
doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. 

 
4. Návrh na složení komise pro habilitační řízení paní Mgr. Kateřiny Kolářové, Ph.D. 

(Katedra genderových studií FHS UK, Sociologický ústav AV ČR) pro obor Sociologie: 

Habilitac ní  pra ce:  
KOLA R OVA  Kater ina. Rehabilitative Postsocialism: Disability, Race, Gender and Sexuality 
and the Limits of National Belonging. 
 
4.1. Na vrh komise: 
Předsedkyně: 
prof. dr. Ve ra Majerova , CSc. (PEF C ZU) 
Členové: 
doc. dr. Dana Sy korova , CSc. (FF UP, FSS OSU) 
doc. dr. Jir í  Buria nek, CSc. (FF UK, FSE UJEP) 
doc. PhDr. Kater ina Nedba lkova , Ph.D. (FSS MU) 
doc. dr. Radka Dudova , PhD. (FF UK, SOU AV C R) 
 

5. Akreditace 

Studijní  komise projednala materia ly k bakala r sky m a navazují cí m magistersky m 
akreditací m na svy ch zaseda ní  dne 23. 10. a 11. 12. 2020. Akademicky  sena t projednal 
a doporuc il materia ly na sve m zaseda ní  dne 14. 1. 2021. 

5.1. Na vrhy studijní ch programu  

• na vrh bakala r ske ho studijní ho programu Filozofie se zame r ení m na vzde la va ní  (prezenc ní  
forma studia, 3leta  standardní  doba studia), vc etne  zpra vy a stanoviska Studijní  komise; 
• na vrh navazují cí ho magisterske ho studijní ho programu Empiricka  a komparativní  
lingvistika (prezenc ní  forma studia, 2leta  standardní  doba studia), vc etne  zpra vy a stanoviska 
Studijní  komise; 
•  na vrh navazují cí ho magisterske ho studijní ho programu Uc itelství  filozofie pro str ední  
s koly (prezenc ní  forma studia, 2leta  standardní  doba studia), vc etne  zpra vy a stanoviska 
Studijní  komise; 
• na vrh navazují cí ho magisterske ho studijní ho programu Uc itelství  c es tiny jako druhe ho 
jazyka pro str ední  s koly (prezenc ní  forma studia, 2leta  standardní  doba studia), vc etne  
stanoviska Studijní  komise. 
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5.2. Na vrhy na jmenova ní  garanta studijní ho programu v ra mci pr í pravy nove  akreditace 

Název SP Typ SP 

Standard

ní doba 

studia 

Jazyk výuky 
Návrh na jmenování 

garanta SP 

Filozofie se 

zame r ení m na 

vzde la va ní  

Bc. 3 cs Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. 

Empiricka  a 

komparativní  

lingvistika 

NMgr. 2 cs doc. PhDr. Jir í  Rejzek, Ph.D. 

Uc itelství  

filozofie pro 

str ední  s koly 

NMgr. 2 cs doc. Jakub C apek, Ph.D. 

Uc itelství  

c es tiny jako 

druhe ho jazyka 

pro str ední  s koly 

NMgr. 2 cs 
doc. PhDr. Ivana Bozde chova , 

CSc. 

5.3. Na vrh na zme nu garanta (mimo akreditaci) 

Název SP  
Typ 
SP  

Standardní 
doba studia  

Jazyk 
výuky  

Návrh na 
odvolání garanta 
SP  

Návrh na jmenování 
garanta SP  

Blí zkovy chodní  
studia 

Bc. 3  cs  
Prof. PhDr. Jitka 
Malečková, CSc. 

Bc. Tereza Jermanova , 
M.A., Ph.D.  

 
6. Návrh na udělení Zlaté medaile Univerzity Karlovy paní prof. PhDr. Aleně 

Macurové, CSc. za její celoživotní práci v oblasti lingvistiky (zejména bohemistiky 
a lingvistiky znakových jazyků) 

Na vrh poda va  r editelka U stavu jazyku  a komunikace neslys í cí ch FF UK paní  Mgr. Andrea 
Huda kova , Ph.D.  
Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK a v pr í loze c . 3. 
 

7. Informace k ceně Donatio Universitatis Carolinae 

Cena ude lovana  dle Opatr ení  rektora c . 30/2016 (https://cuni.cz/UK-7660.html). 
Kolegium de kana navrhuje nominaci prof. Miroslava Petr í c ka. 

 
8. Různé 
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8.1. Informace o souc asne m stavu jedna ní  o rozc lene ní  ve dní ch oblastí  a oboru  pro hodnocení  
ve dy na UK v ra mci pr ipravovane ho programu financova ní  ve dy na univerzite  pro le ta 
2022–2026 s na zvem Cooperatio (na stupce Progresu) 

8.2. Vy sledky hodnocení  ve dy na FF UK 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 
Cca v 10.10 hodin r í zení  ke jmenova ní  profesorem pana doc. PhDr. Vojtěcha Kolmana, Ph.D. 
(FF UK, Filosoficky  u stav AV C R) pro obor Filozofie. 
 
Komise: 
Pr edseda: 
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D., FF UK 
C lenove : 
prof. PhDr. Toma s  Nejeschleba, Ph.D., FF UPOL 
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr., PedF UK  
prof. Dr. phil. Jakub Ma cha, Ph.D., FF MU Brno 
prof. RNDr. Pavol Zlatos , CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita 
Komenske ho v Bratislave  

 
Autor i doporuc ují cí ch dopisu : 
prof. Robert Brandom, University of Pittsburgh 
prof. Pirmin Stekeler-Weithofer, Universita t Leipzig 
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc., Filosoficky  u stav AV C R 
 
Te ma pr edna s ky: 
„Tí m hu r e pro skutec nost.“ Cynicky  rozme r Hegelovy dialektiky   
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Příloha č. 2 
Jme no a pr í jmení  s tituly: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. 
Na zev profesorske  pr edna s ky: „Tím hůře pro skutečnost.“ Cynický rozměr Hegelovy 
dialektiky 
 
Hegel je zna m jako prototyp filosoficke ho cynika i mimo filosoficky  ra mec. Cynikem by 
byl pr itom nikoli v pu vodní m, kynicke m smyslu Dí ogena ze Sino pe , ktery  Sloterdijk ve sve  
Kritice cynicke ho rozumu charakterizuje jako antisyste movy , ale ve smyslu moderní m, 
jenz  se tomuto antisyste move mu kynismu cynicky vysmí va , a to pra ve  z mocensko-
syste movy ch pozic. Hegelu v cynismus do Sloterdijkova sche matu pasuje i historicky, 
neboť odpoví da  analy ze jeho zrodu z osví cenství  zasaz ene ho mocensky mi zvraty 
v Evrope  poc a tku 19. století .  
Pr edstava Hegela jako obha jce nesvobody (v cynicke m pr ekroucení  svobody jako 
poznane  nutnosti) a va lky (jako prostr edku utuz ova ní  sta tu), tedy politicky  a mora lní  
rozme r jeho filosofie, je od poc a tku spjaty  i s cynismem epistemologicky m. Mimor a dne  
vlivne  to platí  od Popperovy Otevr ene  spolec nosti, ktera  vykreslila Hegela jako zvla s te  
jasny  a odporny  pr í klad filosoficke ho s arlata na pra ve  v oblasti teoreticke . Standardní m 
pr í kladem je jeho habilitac ní  disertace o planeta rní ch draha ch, k ní z  Popper r í ka :  
„Tak vycha zeje z Plato nova dí la TImaios a jeho c í selne  mystiky Hegel uspe l v ‚du kazu‘ c iste  
filosoficky mi metodami (114 let po Newtonovy ch Principech), z e se planety musí  
pohybovat podle Keplerovy ch za konu . Dokonce vydedukoval skutec ne  rozestavení  planet 
a doka zal, z e mezi Marsem a Jupiterem nemu z e by t z a dna  planeta (bohuz el jeho 
pozornosti uniklo, z e jedna takova  planeta byla objevena ne kolik me sí cu  pr edtí m).“ 
(Popper, Karl Raymund, Otevr ena  spolec nost a její  nepr a tele  II, Oikoymenh, Praha 1994, 
s. 30.)  
Kdyz  byl Hegel konfrontova n s Piazziho objevem planetky Ceres, tedy skutec ností , kterou 
jeho teorie vykazuje jako nemoz nou, prohla sil pry  neslavne  proslavene : „Tí m hu r e pro 
skutec nost.“  
V pr edna s ce se zame r í m na tento incident jako na komplexní  proble m souvisejí cí  s celkem 
Hegelovy filosofie a fakticky filosofie vu bec. U incidentu rozlis í m proto: 
(1) Historicky  aspekt zame r eny  na okolnosti Hegelovy habilitace Dissertatio Philosophica 
de Orbitis Planetarum, vc etne  její ch kriticky ch a kritizovany ch mí st. Ty se ty kají  
konkre tne  tzv. Bodeho za kona stanovují cí ho vzda lenosti planet na za klade  vy skytu tehdy 
zna my ch nebesky ch te les. Vy mluvna  bude uz  okolnost, z e navzdory souladu s objevení m 
planetky Ceres za kon neplatí  pro dals í  te lesa. 
(2) Logicky  aspekt, ktery  pr í c inu konfliktu hleda  v pojmovy ch nuancí ch Logiky jako ve dy, 
zejme na ve vztahu k tvrzení , z e „skutec nost“ je definova na vz dy negativne , jak to 
zachycuje Hegelova deví za: „Omnis determinatio est negatio.“ Klí c ove  se pr itom uka z e by t 
spojení  te to deví zy s obecností , rys, ktery  je v dostatec ne m detailu zna my  z paradoxu  
teorie mnoz in a moderní  logiky. 
(3) Expresivní  nebo te z  dramaticky  aspekt, ktery  celou za lez itost cha pe jako obecne js í  
ota zku adekva tní ho vyja dr ení  ne jake ho pozna ní  a jeho negativní  povahy. Tento aspekt je 
pr itom zna my  z filosoficky ch tvrzení  typu „ví m, z e nic neví m“, ktere  si, deskriptivne  vzato, 
odporují . V logicke  rovine  dany  aspekt du kladne  vyte z il Wittgenstein v Logicko-
filosoficke m trakta tu, kde tvrdí , z e logicky platne  ve ty nelze pozitivne  formulovat, protoz e 
tí m uz  indukují  svoji vy jimku. 
Na tomto pozadí  lze argumentac ní  strukturu pr edna s ky rozloz it do dvou tezí . První  se 
vztahuje k okolnosti, z e je zmí ne ny  vy rok „Tí m hu r e pro skutec nost“ apokryfní  a z e 
Popperova analy za Hegelovy disertace – me r ena be z nou vstr í cností , nemluve  o za sada ch 
„kriticke ho racionalismu“ – je vs echno jine  nez  zdu vodne na . Toto konstatova ní  nazy vejme 
Tezí  1, pr ic emz  ve nova na jí  bude první  c a st pr edna s ky, ktera  pokryje historicky  aspekt 
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incidentu. Skutec ny  proble m ale spoc í va  az  v tom, z e Hegelu v cynismus je rea lny , a to 
proto, z e ma  v jeho filosofii – pra ve  pro pochopení  toho, co je skutec nost – za sadní  
vy znam, ne vs ak ten, jenz  mu simplicistne  pr ipisují  nevstr í cní  c tena r i, modelove  tedy 
Popper. Toto je Teze 2, ktere  bude ve nova na druha  c a st pr edna s ky, v ní z  se zame r í m pra ve  
na rozbor logicke ho a expresivní ho aspektu incidentu. 
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Příloha č. 3 
Návrh na udělení Zlaté medaile Univerzity Karlovy paní prof. PhDr. Aleně Macurové, CSc. 
 
Zdu vodne ní : 

Zlata  medaile Univerzity Karlovy by va  ude lova na te m c lenu m akademicke  obce, kter í  se 

zvla s ť vy znamne  zaslouz ili o rozvoj univerzity, ale i s í r e o rozvoj ve dy a vzde lanosti. 

Ve decke  pozna ní  ma  potencia l odhalit dosud nespatr ene  aspekty skutec nosti a ovlivnit 

k dobre mu z ivot cele  spolec nosti. Intenzivní  a vytrvale  pu sobení  vy jimec ne  ve decke  

osobnosti mu z e jednotlivce i spolec nost otevr í t pro hlubs í  porozume ní  kulturní m 

hodnota m i pro respekt a podporu ru zny ch poloh lidství . Pra ve  takovou osobností  je 

bezesporu i prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Vzhledem k její  celoz ivotní  pra ci v oblasti 

lingvistiky (zejme na bohemistiky a lingvistiky znakovy ch jazyku ) bychom ra di navrhli, aby 

ji její  alma mater ocenila svy m nejvys s í m vyznamena ní m – zlatou medailí  Univerzity 

Karlovy.1 Nesta va  se totiz  c asto, aby me lo lingvisticke  dí lo vedle sve ho vy znamu ve decke ho 

souc asne  i tak za vaz ny  spolec ensky  a kulturní  dosah, jako je tomu v její m pr í pade .  

Profesorka Alena Macurova  patr í  jiz  ne kolik desetiletí  mezi nejvy znamne js í  osobnost i 

souc asne  c eske  lingvistiky. Be hem období  více než padesáti let, po které působí 

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, se jednak výrazně zasloužila o rozvoj 

jazykovědné bohemistiky (zejm. stylistiky a interdisciplina rne  pojate  nauky o textu 

a komunikaci, s pr esahy do litera rní  ve dy, teorie pr ekladu a jiny ch oboru ), jednak se stala 

zakladatelkou oboru v českém kontextu zcela nového: lingvistiky znakových jazyků 

(a potažmo Deaf Studies). Tento obor je dnes – v C eske  republice unika tne  – zapojen do 

kontextu filologicky ch oboru  na Filozoficke  fakulte  Univerzity Karlovy, je vyuc ova n 

a rozví jen na samostatne m pracovis ti, v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících. 

Pru kopnickou badatelskou, uc itelskou i organizac ní  prací  pr i studiu a popisu c eske ho 

znakove ho jazyka a komunikace c esky ch neslys í cí ch pr itom prof. Macurova  vy razne  

ovlivnila nejen sfe ru akademickou; do znac ne  mí ry její  za sluhou (a v na vaznosti na její  

pra ci) se v poslední m c tvrtstoletí  radika lne  prome nil pohled c eske  ver ejnosti na neslys í cí  

a jejich jazyk a soube z ne  s tí m nabyl jine  podoby i z ivot neslys í cí ch samy ch: zac ali se totiz  

cha pat ne uz  prima rne  jako lide  se sluchovy m hendikepem, ale jako mluvc í  c eske ho 

znakove ho jazyka a nositele  specificke  kultury neslys í cí ch, kter í  mohou svou jinakostí  

spolec nost obohatit. 

Dí ky Alene  Macurove  se v c eske m akademicke m prostr edí  zac al rozví jet vy zkum 

c eske ho znakove ho jazyka, postupne  se tento jazyk zac al s iroce uplatn ovat v ru zny ch 

oblastech ver ejne  komunikace a nabyl prestiz e a popularity, jak o tom sve dc í  napr . za jem 

ve ts inove  spolec nosti o kurzy vedene  v pr í slus ny ch organizací ch neslys í cí ch i o studium 

oboru  Čeština v komunikaci neslyšících a Jazyky a komunikace neslyšících (v mezina rodní m 

kontextu Deaf Studies). A nejen to: Mnozí  mladí  neslys í cí  lide , kter í  v poslední ch zhruba 

dvaceti letech absolvovali toto vysokos kolske  studium, se postupne  stali c elní mi 

pr edstaviteli komunity, vstoupili do ver ejne ho prostoru (ve s kolství , me dií ch, kulturní ch 

organizací  neslys í cí ch aj.) a pod jejich vlivem nyní  zí ska vají  c es tí  neslys í cí  hrdost na vlastní  

 
1 Pamětní stříbrná medaile Univerzity Karlovy byla prof. Macurové udělena v r. 1998. 
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jazyk a sve bytnou kulturu. Bez u silí  Aleny Macurove  by nebylo dos lo ke spolec enske mu 

prosazení  lingvisticke ho a kulturní ho pohledu na hluchotu (do te  doby byla hluchota 

vní ma na vy hradne  jako zdravotní  hendikep), a tedy ani k legslativní mu ukotvení  faktu, z e 

„český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém“ (ktery  ma , r ec eno 

ope t slovy Aleny Macurove  pr i formulaci za kona pr evzaty mi, „základní atributy jazyka, 

tj. znakovost, dvojí členění, produktivnost a historický rozměr“), jak to stojí  v Zákoně 

o znakové řeči z r. 1998.2 V ne m je mj. take  zaruc eno pra vo neslys í cí ch na pouz í va ní  

znakove ho jazyka i na vzde la ní  v ne m zprostr edkovane . To (a mnohe  dals í  z  s iroke  s ka ly 

c inu  prof. Macurove ) ma  zásadní důsledky pro život neslyšících v České republice i pro 

českou společnost vůbec.  

Alena Macurova  se narodila 3. 6. 1946 v Klatovech. V letech 1963–1968 vystudovala na 

Filozoficke  fakulte  Univerzity Karlovy obor c es tina – anglic tina a v r. 1969 jí  byl po 

rigoro zní  zkous ce ude len titul PhDr. Nastoupila pak do ve decke  aspirantury, avs ak 

disertac ní  pra ci Ztvárnění komunikačních faktorů v jazykových projevech, odevzdanou v r. 

1975, jí  bylo umoz ne no obha jit az  v r. 1989. Osobností , ktera  její  profesní  sme r ova ní  

ovlivnila nejza sadne ji, byl její  s kolitel prof. PhDr. Karel Hausenblas, DrSc., zakladatelska  

osobnost moderní  c eske  stylistiky (ve novala se pak jeho odkazu, a to opakovane , jako jeho 

editorka a vykladac ka).  

Od roku 1968 pu sobila Alena Macurova  jako odborna  asistentka na tehdejs í  Katedře 

českého a slovenského jazyka FF UK (pozde ji pr ejmenovane  na Ústav českého jazyka a teorie 

komunikace), v r. 1991 byla habilitova na v oboru c esky  jazyk a v r. 1995 jmenova na 

profesorkou. Dlouha  le ta toto pracovis te  vedla. Odborne  i ve vztahu k vy uce se ve novala 

zejme na problematice stylu a textu, ať uz  se zame r ení m na teoreticke  ota zky jeho vy stavby, 

komunikac ní  perspektivy, promí tnutí  textovy ch subjektu  do jeho utva r ení  apod.), a to se 

zr etelem k ru zny m z a nru m (ume lecke  texty, korespondence, pracovní  na vody aj.) 

i specificky m typu m komunikace a interpretace (pr eklad, edic ní  u prava, ru zne  typy 

textovy ch adaptací ) a v interdisciplina rní m rozme ru. Zaby vala se te z  de jinami c eske ho 

mys lení  o stylu a textu – ostatne  nutnost reflexe historicke ho kontextu a na vaznost na 

dobre  tradice c eske  filologie, zejme na praz ske  s koly, vz dy akcentovala a akcentuje, ať uz  ve 

vlastní  odborne  pra ci, nebo ve vy uce. Od 90. let 20. století  se (c asto ve spolupra ci s dals í mi 

kolegy, zejm. s prof. Jaroslavou Jana c kovou) ve nuje proble mu m korespondence autoru  19. 

století  (Boz ena Ne mcova , Karel Havlí c ek Borovsky ) a spolupracuje na vy znamny ch 

badatelsky ch projektech spojeny ch s jejich edicemi a novy mi interpretacemi.  

V pru be hu 90. let 20. století  se postupne  sta vala hlavní m oborem prof. Macurove  oblast 

lingvistiky znakovy ch jazyku  neslys í cí ch, jiz  zac ala v c eske m prostr edí  systematicky 

rozví jet. Vedle studia zahranic ní , zejme na americke  literatury o znakovy ch jazycí ch 

a promy s lení  moz ností  aplikace te chto pr í stupu  v nas em (lingvisticke m i spolec enske m) 

prostr edí  postupne  pronikala i k jazykovy m a komunikac ní m aspektu m situace neslys í cí ch 

v C eske  republice, vstoupila do kontaktu s ru zny mi organizacemi neslys í cí ch, zaha jila 

spolupra ci s pr í slus ny mi vzde la vací mi institucemi; od poc a tku se totiz  vedle vy zkumu 

c eske ho znakove ho jazyka zají mala i o proble my vy uky c esky ch neslys í cí ch v ra mci 

 
2 Zákon č. 155/1998 Sb. v aktuálním znění nesoucí název Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-155). 
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c eske ho vzde la vací ho syste mu, zejm. o jejich kompetence v (c tene  a psane ) c es tine  

a o moz nosti optimalizace jejich jazykove ho vzde la va ní . (Dlouhodobe  v tomto ohledu take  

zkoumala a popsala specifika psane  c es tiny c esky ch neslys í cí ch.) Spolu s ty my, jez  sestavila 

a koordinovala, pr ipravila ne kolik uc ebnic c es tiny pro Neslys í cí  a podí lela se na r ade  

vzde la vací ch projektu  a programu . 

Dí ky cí leve dome  odborne  i organizac ní  pra ci prof. Macurove  a dí ky její  neutuchají cí  

aktivite  byl v roce 1996 v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK zaloz en nejprve 

mezioborovy  doplne k C es tina v komunikaci neslys í cí ch a zanedlouho pote  (1998) 

i stejnojmenny  samostatny  studijní  obor poskytují cí  v  c eske m i v evropske m kontextu 

zcela jedinec ne  bakala r ske  a v na vaznosti na ne j magisterske  vzde la va ní . Dnes je tento 

obor rozví jen na samostatne m pracovis ti, v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK,  

kde prof. Macurova  sta le pu sobí  uprostr ed (slys í cí ch i neslys í cí ch) odborní ku  zejme na z 

r ad svy ch z a ku . 

Dí lem sama, dí lem ve spolupra ci s kolegy a studenty prof. Macurova  otevr ela r adu 

podstatny ch te mat z oblasti c eske ho znakove ho jazyka a s í r e te z  komunikace, kultury 

a vzde la va ní  neslys í cí ch (Deaf Studies). Za dobu sve ho pu sobení  na Filozoficke  fakulte  UK 

vedla desí tky prací  bakala r sky ch, diplomovy ch i disertac ní ch a vychovala velke  mnoz ství  

z a ku , ať uz  bohemistu , nebo odborní ku  na c esky  znakovy  jazyk a Deaf Studies, uc itelu  

vs ech stupn u  a ru zny ch typu  s kol, badatelu , tlumoc ní ku , pr ekladatelu  publicistu  a mnoha 

dals í ch pracovní ku  v oblasti kultury a vzde la va ní . Te m vs em, stejne  jako nejbliz s í m 

kolegu m, je vzorem neobyc ejne  charakterní ho, pravdive ho, pr í moc are ho c love ka, 

na roc ne ho k sobe  i k druhy m, ale za roven  i osobnosti laskave  a obe tave , ktera  je vz dy 

ochotna pomoci. V neposlední  r ade  pr edstavuje te z  idea lní ho uc itele: umí  vyloz it i sloz ite  

teoreticke  proble my pr í stupne , a naví c s gra cií  a humorem. 

 Alespon  kra tce je tr eba pr ipomenout neobyc ejne  s irokou (a take  neobyc ejne  

podne tnou) publikac ní  c innost prof. Macurove  – r adu knih, kapitol v monografií ch, studií  

v odborny ch c asopisech a sborní cí ch, slovní kovy ch hesel, recenzí  i ru zny ch prací  

popularizac ní ch. Odkazujeme tu (stejne  jako v souvislosti s dals í mi aktivitami prof. 

Macurove , s její m c lenství m v ru zny ch rada ch, organizací ch apod.) na její  kompletní  

profesní  z ivotopis vc etne  u plne  bibliografie na webovy ch stra nka ch U stavu jazyku  

a komunikace neslys í cí ch: https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/lide/zamestnanci/prof-phdr-alena-

macurova-csc/. 

Pr ipomen me jes te , z e v souvislosti s z ivotní m jubileem prof. Macurove  v r. 2016 vydali 

její  kolegove  a z a ci z Filozoficke  fakulty Univerzity Karlovy obsa hly  vy bor z její ho 

ve decke ho dí la (s kompletní  bibliografií  za le ta 1970–2016), srov.: MACUROVA , A.: 

Komunikace v textu a s textem. Eds: Mares , P.; Adam, R.; Richterova , K.; Saicova  R í malova , 

L.; Van kova , I. Praha: Filozoficka  fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016.3 

 
3 Tam také srov. interpretační stať o díle A. Macurové, srov.: MAREŠ, P. (2016): Texty a subjekty v komunikaci. 

O vědeckém díle Aleny Macurové (s. 11–18). Srov. též další jubilejní články, konkretizující některé aspekty 

vědeckého přínosu A. Macurové: MAREŠ, P. – NEBESKÁ, I. (2006): Alena Macurová jubilující. Slovo 

a slovesnost, 67, č. 3, s. 237–239, a VAŇKOVÁ, I. (2016): Gratulace k narozeninám Aleny Macurové. Slovo 

a slovesnost, 77, č. 3, s. 230-233. Srov. také dokumentární film z r. 2016 o působení prof. Macurové zejm. 

http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?vol=36#h3
http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?vol=36#h3
http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?vol=36#h3
http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?vol=36#h3
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v souvislosti s oborem Čeština v komunikaci neslyšících: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096066178-

televizni-klub-neslysicich. 


