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Program zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
dne 18. února 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 21. 1. 2021 
 

2. Řízení ke jmenování profesorem paní doc. Mgr. Lucie Doležalové, M.A., Ph.D. pro 
obor Řecká a latinská studia 

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

3. Habilitační řízení pana Mgr. Jana Chromého, Ph.D. pro obor Český jazyk 

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

4. Personália  

Ke schválení prostřednictvím hlasovací aplikace https://vr.is.cuni.cz/ v termínu, který bude 
oznámen:  

4.1. Na vrh Č eske ho egyptologicke ho u stavu na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro 
BZK pro studijní  program Egypt a Pr ední  vy chod ve starove ku, pro SZZK pro studijní  
program Historicke  ve dy (obor: Egyptologie), studijní  program Egypt a Pr ední  vy chod 
ve starove ku a studijní  program Ancient Egypt and the Near East: 

Sergio Alivernini, Ph.D. 

4.2. Na vrh U stavu pro de jiny ume ní  na doc asne  pove r ení  funkcí  pr edsedy komise do 
zkus ební  komise pro BZK a SZZK pro studijní  program De jiny ume ní , studijní  program 
Obecna  teorie a de jiny ume ní  a kultury (obor: De jiny ume ní ) a SRZK pro studijní  
program Obecna  teorie a de jiny ume ní  a kultury (obor: De jiny ume ní ): 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 

Zdu vodne ní  U DU: po u mrtí  prof. Lahody a odchodu prof. Kuthana se sní z il poc et c lenu  
komise, kter í  mohou vykona vat funkci pr edsedy, dr. Biegel je jiz  pr ihla s en na habilitac ní  
r í zení , takz e by se jednalo jen o dobu do ukonc ení  tohoto r í zení , pote  dr. Biegel zí ska  na rok 
pr edsedou by t. 

4.3. Na vrh U stavu pro de jiny ume ní  na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK a SZZK 
pro studijní  program De jiny ume ní , studijní  program Obecna  teorie a de jiny ume ní  
a kultury (obor: De jiny ume ní ) a SRZK pro studijní  program Obecna  teorie a de jiny 
ume ní  a kultury (obor: De jiny ume ní ): 

prof. Rostislav S va cha, ČSc. 



 

2 

4.4. Na vrh U stavu pro de jiny ume ní  na vyne tí  c lenu  ze zkus ební  komise pro BZK, SZZK 
a SRZK pro studijní  program Obecna  teorie a de jiny ume ní  a kultury (obor: De jiny 
ume ní ): 

prof. PhDr. Jir í  Kuthan, DrSc. 
prof. PhDr. Vojte ch Lahoda, ČSc. 

4.5. Na vrh U stavu anglofonní ch literatur a kultur na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise 
pro BZK pro studijní  program Anglistika - amerikanistika (obor: Anglistika - 
amerikanistika), pro studijní  program Anglistika – amerikanistika a Anglicky  jazyk 
a literatura se zame r ení m na vzde la va ní , pro SZZK pro studijní  program Filologie 
(Anglofonní  literatury a kultury), pro studijní  program Anglofonní  literatury a kultury 
a Uc itelství  anglicke ho jazyka a literatury pro str ední  s koly: 

Daniela Theinova , Ph.D. 

4.6. Na vrh oborove  rady na doplne ní  c lena zkus ební  komise pro SDZK a obhajoby 
disertac ní ch prací  pro studijní  program Sociologie, studijní  obor Sociologie (tr í leta  
de lka studia): 

doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. (pr edseda) 

Zdu vodne ní : Vy znamny  pr edstavitel str ední  generace badatelu  se zkus enostmi vedoucí ho 
redaktora Sociologicke ho c asopisu, reprezentuje sociologickou teorii, je vy razne  zapojen 
do pra ce katedry s perspektivou pr evzetí  funkce garanta, jeho pr edností  je take  s iroky  
tematicky  za be r. 

4.7. Na vrh oborove  rady na doplne ní  c lena zkus ební  komise pro SDZK a obhajoby 
disertac ní ch prací  pro studijní  program Sociologie, studijní ho obor Sociologie (tr í leta  
de lka studia): 

doc. Mgr. Radka Dudova , Ph.D. 

4.8. Na vrh oborove  rady na doplne ní  c lenu  zkus ební  komise pro SDZK a obhajoby 
disertac ní ch prací  pro studijní  program Filologie obor Klasicka  filologie (tr í leta  de lka 
studia): 

prof. JUDr. Michal Skr ejpek, DrSc.  
Mgr. Michal Čtibor, Ph.D. 

4.9. 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 ho oboru Etnologie 
(tr í leta  de lka studia): 

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

4.10. 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, ČSc. 
PhDr. Jir í  Woitsch, Ph.D. 
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4.11. 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. 

Zdu vodne ní : doc. PhDr., PaedDr. Hana Hora kova , Ph.D. je habilitovana  odbornice v oboru 
(viz Obecne  zdu vodne ní  zme n v OR ní z e); doc. PhDr. Jan Horsky , Ph.D. je pr ijat do 
pracovní ho pome ru na U ETN, habilitovany ; Mgr. Lenka Jakoubkova  Budilova , Ph.D. je 
kmenova  pracovnice U stavu, habilitac ní  r í zení  v be hu. 
 
Zdu vodne ní  obecne : Navrhovane  zme ny jsou prima rne  rekcí  na novy  Statut UK ze dne 
27. 10. 2020 (https://cuni.cz/UK-8891.html), jehoz  c l. 22 odst. 13 r í ka , z e: „Oborova  rada 
doktorske ho studijní ho programu ma  nejme ne  pe t c lenu , nejme ne  dve  tr etiny c lenu  
oborove  rady musí  by t z r ad docentu  nebo profesoru  nebo osob, ktere  dosa hly 
srovnatelne ho postavení  v zahranic í , nejme ne  jedna c tvrtina c lenu  oborove  rady nesmí  by t 
zame stnanci v pracovní m pome ru k univerzite  zar azeny mi na pr í slus ne  fakulte , popr í pade  
zu c astne ny ch fakulta ch, pr ic emz  alespon  jeden nesmí  by t v pracovní m pome ru 
k univerzite . Garant doktorske ho studijní ho programu je pr edsedou pr í slus ne  oborove  
rady.“ K dosaz ení  Statutem poz adovane ho pome ru zastoupení  c lenu  oborove  rady by vedly 
v principu dve  cesty: A) pr ibra ní  znac ne ho poc tu novy ch c lenu , a to 1) z r ad docentu  
a profesoru  a 2) ze zame stnancu  bez pracovní ho pome ru k FF, resp. UK. Tato varianta by 
s sebou ovs em nesla, z e by se OR stala tak poc etnou, z e by se v du sledku stala jen te z ko 
svolatelnou, resp. jake koli akce a rozhodova ní  schopnou. Proto jsme se pr iklonili 
k druhe mu moz ne mu r es ení : B) sní z ení  poc tu nehabilitovany ch c lenu  a c lenu  s pracovní m 
pome rem na FF UK. 
Soube z ne  s tí m bylo podany mi na vrhy usilova no o co moz na  nejve ts í  sjednocení  
„persona lní ho obsazení “ OR oboru Etnologie a OR oboru Etnologie a kulturní  antropologie 
/ Ethnology and Čultural anthropology, aby jejich setka va ní  a dals í  aktivity mohly probí hat 
pr i jednom setka ní  hned za sebou, jen s minima lní mi obme nami jejich c lenu . Du vodem 
aspirace na co moz na  nejve ts í  sjednocení  obou OR je skutec nost, z e rozdí l mezi obe ma OR 
vytva r í  setrvale velmi komplikovane  potí z e s jejich svola va ní m a realizací  poz adovany ch 
u konu . Nemluve  o r ade  sice velmi prosty ch, ale v du sledku znac ne  za vaz ny ch omylu , 
vyply vají cí ch ze za me n obou OR, k nimz  docha zí  prakticky neusta le, a to na cele  r ade  rovin. 
Dana  situace byla opakovane  projedna va na s ODSAK a uvedeny  krok byl vedení m ODSAK 
navrz en jako nejjednodus s í  a plne  funkc ní  r es ení . Dopln kovy m du vodem na vrhu na zme ny 
v obou OR pak byly neda vne  zme ny v persona lní  skladbe  U stavu etnologie. 

4.12. 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, ČSc. 
prof. PhDr. Leos  S atava, ČSc. 
Mgr. Karel S ima, Ph.D. 
doc. PhDr. Zdene k Uherek, ČSc. 
PhDr. Jir í  Woitsch, Ph.D. 

Zdu vodne ní : doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D. - s te z is te m oboru Etnologie se profesiona lní  
aktivity a badatelske  sme r ova ní  doc. Kokaisla jiz  pome rne  vy razne  mí její ; doc. PhDr. Va clav 
Soukup, ČSc. - nedor es ena  (a z pozice U ETN ne/do/r es itelna ) situace kolem obvine ní  
doc. Soukupa z plagia torství ; prof. PhDr. Leos  S atava, ČSc. je kmenovy m zame stnancem 
Katedry etnolo gie a mimoeuropskych s tu dií  Univerzity sv. Čyrila a Metoda v Trnave, kde za 
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odpoví dají cí  obor garantuje a kde ma  plny  pracovní  u vazek, U ETN jen pro prof. S atavu 
pouze dopln kovy m angaz ma , c emuz  odpoví da  take  jen velmi skromna  mí ra jeho zapojení  
do de ní  na U stavu, v tom i v pr í slus ny ch OR; Mgr. Karel S ima, Ph.D. je nehabilitovany  (viz 
Obecne  zdu vodne ní  zme n v OR ní z e); doc. PhDr. Zdene k Uherek, ČSc. setrvale vystupuje 
velmi agresivní m zpu sobem proti (vedení ) U ETN; konstruktivní  dohoda s ní m není  moz na ; 
PhDr. Jir í  Woitsch, Ph.D. je nehabilitovany  (viz Obecne  zdu vodne ní  zme n v OR ní z e). 

Zdu vodne ní  obecne : viz bod 4.11. 

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

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

Zdu vodne ní : doc. PhDr., PaedDr. Hana Hora kova , Ph.D. je habilitovana  odbornice v oboru 
(viz Obecne  zdu vodne ní  zme n v OR ní z e). 

Zdu vodne ní  obecne : viz bod 4.11. 

4.14. Na vrh na odvola ní  c lenu  oborove  rady studijní ho programu Etnologie a kulturní  
antropologie a Ethnology and Čultural 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. 
doc. PhDr. Va clav Soukup, ČSc. 
prof. PhDr. Leos  S atava, ČSc. 

Zdu vodne ní : doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D. - s te z is te m oboru Etnologie a kulturní  
antropologie / Ethnology and Čultural anthropology se profesiona lní  aktivity a badatelske  
sme r ova ní  doc. Kokaisla jiz  pome rne  vy razne  mí její ; doc. PhDr. Luka s  Novotny , Ph.D. – 
s te z is te m oboru Etnologie a kulturní  antropologie / Ethnology and Čultural anthropology 
se profesiona lní  aktivity a badatelske  sme r ova ní  doc. Novotne ho jiz  pome rne  vy razne  
mí její ; PhDr. Barbora Pu tova , Ph.D., Ph.D. je nehabilitovana  (viz Obecne  zdu vodne ní  zme n 
v OR ní z e); doc. PhDr. Va clav Soukup, ČSc. - nedor es ena  (a z pozice U ETN ne/do/r es itelna ) 
situace kolem obvine ní  doc. Soukupa z plagia torství ; prof. PhDr. Leos  S atava, ČSc. je 
kmenovy m zame stnancem Katedry etnolo gie a mimoeuropskych s tu dií  Univerzity 
sv. Čyrila a Metoda v Trnave, kde za odpoví dají cí  obor garantuje a kde ma  plny  pracovní  
u vazek. U ETN jen pro prof. S atavu pouze dopln kovy m angaz ma , c emuz  odpoví da  take  jen 
velmi skromna  mí ra jeho zapojení  do de ní  na U stavu, v tom i v pr í slus ny ch OR. 

Zdu vodne ní  obecne : viz bod 4.11. 

 
5. Návrh na složení komise pro řízení ke jmenování profesorem a návrhy témat 

profesorské přednášky pro řízení pana doc. PhDr. Ondřeje Peška, Ph.D. (FF JČU) pro 
obor Románské jazyky: 

5.1. Na vrh komise 
Předseda: 
prof. PhDr. Petr Kylous ek, ČSc., FF Masarykovy univerzity v Brne . 
Členové: 
prof. PhDr. Ivana Č en kova , ČSc., FF UK,  
prof. PhDr. Eva Hajic ova , DrSc., MFF UK, 
prof. Mgr. Lic. Lenka Zají cova , Ph.D., FF Univerzity Palacke ho v Olomouci 
a prof. PhDr. Petr Karlí k, ČSc., FF Masarykovy univerzity v Brne . 
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5.2. Na vrh pr edna s ek (dle preference kolegia, abstrakty viz pr í loha c . 5): 
1. Saussurovy E crits de linguistiques ge ne rale a souc asna  struktura lní  se mantika 
2. Jak modelovat textovou strukturu? Relac ní  sche mata versus proces interpretace  
3. Syntakticke  zme ny v období  str ední  francouzs tiny a pr edklasicke  francouzs tiny: 

za klad typologicke ho posunu? 
 

6. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky pro 
habilitační řízení pana PhDr. Richarda Biegla, Ph.D. (FF UK, Akademie výtvarných 
umění v Praze) pro obor Dějiny umění: 

Habilitac ní  pra ce:  
Me sto v bour i. Urbanismus a architektura historicke ho centra Prahy 1830-1970 
 
6.1. Na vrh komise 
Předseda: 
prof. PhDr. Petr Sommer, ČSc., DSc., Univerzita Karlova, Čentrum medievisticky ch studií  
AVČ R, Archeologicky  u stav AVČ R. 

Členové: 
prof. PhDr. PaedDr.  Jindr ich Vybí ral, DSc., Vysoka  s kola ume leckopru myslova ,  
prof. PhDr. Pavel Zatloukal, Ostravska  univerzita, 
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Univerzita Karlova, Univerzita Jana Evangelisty Purkyne  
v U stí  nad Labem, Akademie vy tvarny ch ume ní  v Praze, 

a doc. Mgr. Ondr ej Jakubec, Ph.D., Masarykova univerzita Brno; Univerzita Palacke ho 
Olomouc. 

 
6.2. Na vrh pr edna s ek (dle preference kolegia, abstrakty viz pr í loha c . 6): 
1. Moderní  urbanismus vs. historicke  me sto: pr estavba center Par í z e, Ví dne  a R í ma ve 

druhe  polovine  19. století  
2. Jean-Baptiste Mathey: barokní  architekt mezi R í mem, Francií  a Prahou  
3. Bonifa c Wolmut a dialog renesance s gotikou v architektur e 16. století  v Č echa ch  
 

7. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky pro 
habilitační řízení paní Mgr. Heleny Březinové, Ph.D. (FF UK) pro obor Germánské 
literatury: 

Habilitac ní  pra ce:  
Slaví ci, mor ske  ví ly a bolave  zuby. Poha dky Hanse Čhristiana Andersena – mezi 
romantismem a modernitou 
 
7.1. Na vrh komise 
Předseda: 
prof. PhDr. Milan Tvrdí k, ČSc., Univerzita Karlova. 
Členové: 
doc. PhDr. Viola Č apkova , PhD., Univerzita v Turku, 
doc. PhDr. Margita Ga borova , ČSc., Univerzita Komenske ho v Bratislave , 
doc. PhDr. Milus e Jur í c kova , ČSc., Masarykova Univerzita 
a prof. PhDr. Jana Raks a nyiova , ČSc., v du chodu. 

 
7.2. Na vrh pr edna s ek (dle preference kolegia, abstrakty viz pr í loha c . 7): 
1. Hamsunova Amerika jako dystopie. Jensenova Amerika jako utopie Dva skandina vske  

litera rní  pohledy na amerikanizaci kolem roku 1900 
2. Arnos t Vile m Kraus mezi c esky mi zeme mi a Da nskem – most, z ne hoz  se svrchu hledí  

na Ne mecko  
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3. Z Bildungreise do trvale  emigrace. Andersen, Ibsen a Strindberg jako migrac ní  autor i 
 

8. Akreditace 

Studijní  komise projednala materia l k navazují cí  magisterske  akreditaci na sve m zaseda ní  
dne 26. 1. 2021. Akademicky  sena t projednal a doporuc il materia ly na sve m zaseda ní  dne 
11. 2. 2021. 

8.1. Na vrhy studijní ch programu  

• na vrh navazují cí ho magisterske ho studijní ho programu Jihovy chodoevropska  studia 
(prezenc ní  forma studia, 2leta  standardní  doba studia), vc etne  zpra vy a stanoviska Studijní  
komise;  
• na vrh na rozs í r ení  doktorske ho studijní ho programu Z idovska  studia (prezenc ní  forma 
studia, 4leta  standardní  doba studia), vc etne  smlouvy s Akademií  ve d;  
• na vrh habilitac ní ho r í zení  a r í zení  ke jmenova ní  profesorem oboru Hudební  ve da. 

8.2. Na vrhy na jmenova ní  garanta studijní ho programu v ra mci pr í pravy nove  akreditace 

Název SP 
Typ 

SP 

Standardní 

doba studia 

Jazyk 

výuky 
Návrh na jmenování garanta SP 

Jihovy chodoevropska  

studia 
NMgr. 2 cs 

Doc. PhDr. Alenka Jensterle-Dolez al, 

ČSc. 

 
9. Různé 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 
Čca v 10.10 hodin r í zení  ke jmenova ní  profesorem paní  doc. Mgr. Lucie Doležalové, M.A., 
Ph.D. pro obor Řecká a latinská studia. 
 
Komise: 
Pr edsedkyne : 
prof. PhDr. Hana Pa tkova , Ph.D., FF UK. 
Č lenove : 
prof. Lars Boje Mortensen, University of Southern Denmark, 
prof. Danuta Shanzer, University of Vienna, 
prof. Ga bor Klaniczay, Čentral European University 
a prof. Če dric Giraud, Universite  de Gene ve. 
 
Autor i doporuc ují cí ch dopisu : 
prof. Jan Ziolkowski, Harvard Uni., 
prof. Jeff Rider, Wesleyan Uni. (USA), 
prof. Francesco Stella, Uni. Siena 
a prof. Dr. Čarmen Čardelle de Hartmann, Uni. Zurich. 
 
Te ma pr edna s ky: 
Za vrať a hodne  krve. Ume ní  pame ti v pozdne  str edove ky ch Č echa ch   
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Příloha č. 2 
Jme no a pr í jmení  s tituly: doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. 
Na zev profesorske  pr edna s ky: „Závrať a hodně krve. Umění paměti v pozdně 
středověkých Čechách 
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Příloha č. 3 
Čca v 11.30 hodin habilitac ní  r í zení  pana Mgr. Jana Chromého, Ph.D. pro obor Český jazyk. 
 
Komise: 
Pr edseda: 
prof. Dr. Marek Nekula, Universita t Regensburg, BRD 
Č lenove : 
prof. Dr. Tilman Berger, Universita t Tu bingen, BRD, 
prof. Dr. Roland Meyer, Humboldt-Universita t zu Berlin, BRD, 
prof. PaedDr. Pavol Odalos , ČSc. Dr.h.c., Univerzita Mateja Bela, Banska  Bystrica, SK 
a doc. Mgr. Va clav Čvrc ek, Ph.D., FF UK 
 
Oponenti: 
prof. PaedDr. Ľubomí r Kralc a k, PhD., Filozoficka  fakulta Univerzity Kons tantí na Filozofa 
v Nitr e, 

prof. Mgr. Martin Olos tiak, PhD., Filozoficka  fakulta Pres ovskej univerzity, 
a PhDr. Veronika S te pa nova , Ph. D., U stav pro jazyk c esky  AV Č R. 
 
Habilitac ní  pra ce: 
Proteticke  v- v c es tine  
 
Te ma pr edna s ky: 
Syneste zie grafe my–barvy a ota zka konzistentnosti   
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Příloha č. 4  
Jme no a pr í jmení  s tituly: Mgr. Jan Chromý, Ph.D. 
Na zev habilitac ní  pr edna s ky: Synestézie grafémy–barvy a otázka konzistentnosti 
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14 

Příloha č. 5: 
Na vrh tr í  profesorsky ch pr edna s ek: doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. 
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16 

Příloha č. 6: 
Na vrh tr í  habilitac ní ch pr edna s ek: PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 
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Příloha č. 7: 
Na vrh tr í  habilitac ní ch pr edna s ek: : Mgr. Helena Březinová, Ph. D. 
 

Název přednášky A: Z Bildungreise do trvalé emigrace. Andersen, Ibsen a 
Strindberg jako migrační autoři 
Abstrakt: V 19. století  zaz ila Skandina vie mezina rodní  litera rní  renesanci, kdyz  v cizine  
prorazili autor i jako Hans Čhristian Andersen (1805–1875), Henrik Ibsen (1828–1906) nebo 
August Strindberg (1849–1912). V cizine  pr itom nevycha zela pouze jejich pr eloz ena  dí la, 
vs ichni tito autor i se take  do ciziny vypravili a ne kter í  za hranicemi proz ili cela  desetiletí . Od 
doby, kdy se v cizine  prosadil Andersen, lze dokonce hovor it o nove m marketingove m 
paradigmatu: autor navs tí vil patr ic ne  zahranic ní  kontakty, inicioval proces pr ekla da ní , takto si 
zajistil zahranic ní  uzna ní , a na sledne  triumfoval nad doma cí  (nezr í dka negativní ) kritikou 
v Kodani, Kristianii a Stockholmu. Ac koli Ibsen a Strindberg a v podstate  i Andersen proz ili 
dlouha  le ta sve ho z ivota v cizine , velmi zr í dka se o nich hovor í  jako o migrac ní ch nebo 
exilovy ch autorech. Tento paradox stojí  za pozornost uz  proto, z e v souc asnosti vycha zí  r ada 
publikací , v nichz  jsou dvaca te  a jednadvaca te  století  oznac ova na jako století  migrace, pr itom 
migrace prova zí  literaturu odnepame ti. Naví c pokud jde o Skandina vii, ta vzhledem k takzvane  
velke  transantlanticke  migraci pu sobí  oproti 19. století  dnes vlastne  static te ji. V te to 
pr edna s ce se nejprve zame r í m na shody v motivaci one ch tr í  zmin ovany ch autoru  pro 
opus te ní  vlasti. Na sledne  si poloz í m ota zku jak a zda se migrace odrazila v jejich dí le; proto na 
jejich tvorbu pohle dnu prizmatem reflexí  litera rní ho exilu od Edwarda Saida a uplatní m i 
koncepci dialogu dals í ho exilove ho teoretika: Michaila Bachtina. 

Název přednášky B: Arnošt Vilém Kraus mezi českými zeměmi a Dánskem – 
most, z něhož se svrchu hledí na Německo 
Abstrakt: Arnos t Vile m Kraus (1859-1943) první  litera rne ve dny  germanista na praz ske  c eske  
univerzite  nepsal pouze ve decke  stati, ny brz  pu sobil take  jako kulturní  politik, ktery  v te sne  
souc innosti s T. G. Masarykem, ovlivn oval kulturní  sme r ova ní  c eske ho na roda. Kraus by va  
povaz ova n za jednoho ze zakladatelu  c eske  skandinavistiky a pra ve  skandina vsky m te matu m 
se Kraus ve noval ve svy ch publicisticky ch textech a osve tove  c innosti. Da nsko coby maly  na rod 
slouz í  Krausovi jako vzor z ivotaschopne  zeme , ktera  vzde la vací m syste mem a druz stevnictví m 
ma  inspirovat c esky  na rod v jeho emancipac ní ch snaha ch (viz napr í klad Krausova kniha 
Da nsko, jeho dus evní  a hmotna  kultura z roku 1908). V pr edna s ce se zame r í m na zjevny  
paradox: v publicisticky ch a popularizac ní ch textech vyzdvihuje germanista Kraus Da nsko 
jako vzor Č echu m a pr itom c rta  velice nelichotivy  obraz Ne mecka. V kritice velke ho souseda se 
pr itom c asto opí ra  o argumenty sve ho velke ho vzoru – da nske ho litera rní ho kritika Georga 
Brandese (1842-1927). Krausu v stereotypní  obraz Ne mecka z jeho textu  o Da nsku lze oznac it 
jako litera rní  imagologii, jak ji definuje napr í klad Manfred S. Fischer (1987). 
Název přednášky C: Hamsunova Amerika jako dystopie. Jensenova Amerika jako utopie 
Dva skandinávské literární pohledy na amerikanizaci kolem roku 1900 
Abstrakt: V odborne  literatur e se c asto objevuje tvrzení , z e dvaca te  a jednadvaca te  století  se 
nesou ve znamení  migrace, c emuz  take  odpoví da  (nejen) litera rne ve dny  za jem o tento 
fenome n, avs ak ve Skandina vii bylo podstatne  mobilne js í m století  devatena cte , kdyz  migrace 
nesme r ovala do Skandina vie, ny brz  kvu li chudobe  svou vlast opous te ly miliony Skandina vcu . 
Mezi lety 1850 az  1920 zamí r ilo do USA kolem 300 000 Da nu , z Norska emigrovalo zhruba pu l 
milionu lidí  a S ve du  emigrovalo pr es Atlantik na 1,2 milionu. Americkou emigrac ní  zkus enost 
me li i dva severs tí  nositele  Nobelovy ceny za literaturu, Nor Knut Hamsun (1859-1952) a Da n 
Johannes V. Jensen (1873-1950). Oba vy znamní  autor i pr itom zaují mají  vu c i USA vyhrane ne  
odlis ny  postoj. Hamsunovy eseje Fra det moderne Amerikas Aandsliv (Z duchovní ho z ivota 
moderní  Ameriky, 1889) i Jensenu v roma n Hjulet (Kolo, 1904) ohleda vají  termí n aandsliv 
(duchovní  z ivot), pr ic emz  Jensenu v roma n se jeví  by t pr í mou polemikou s Hamsunovy m 
pr í kry m odsudkem americke  kultury a amerikanizace. Ve svy ch portre tech rychle rostoucí ho 
Čhicaga se pr itom oba skandina vs tí  spisovatele  neobracejí  na americke ho c tena r e, ny brz  jde o 
apel na s irokou ver ejnost ve Skandina vii. Oba autor i, kter í  kolem roku 1900 psali dí la r azena  k 
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rane mu modernismu, se explicitne  vyslovují  k dichotomii kultura – civilizace, a pra ve  na ni se 
v pr edna s ce zame r í m. V obou pr í padech se totiz  za roven  jedna  o texty ohlas ují cí  novou 
estetiku a postoj obou autoru  ke zmí ne ne  dichotomii pr edjí ma  vy znamne  kulturní  proudy 
dvaca te ho století . 

 
 
 
 


