
 

Program zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy dne 16. září 2021 

 

(Zasedání bude probíhat on-line prostřednictvím aplikace MS Teams, hlasování bude zajištěno 
pomocí aplikace https://vr.is.cuni.cz/ ) 

 

1. Zahájení 
1.1. Organizační informace 
1.2. Prezence členů Vědecké rady FF UK 
1.3. Schválení programu zasedání Vědecké rady FF UK 
1.4. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FF UK dne 17. 6. 2021 

2. Habilitační řízení pana Mgr. Michala Téry, Ph.D. pro obor Slavistika 
základní informace v příloze č. 1, 
teze přednášky v příloze č. 2 

3. Habilitační řízení pana Mgr. Jakuba Jirsy, Ph.D. pro obor Filozofie 
základní informace v příloze č. 3, 

teze přednášky v příloze č. 4 

4. Personália 
 

Na vědomí: 

4.1. Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK) 
byl k 1. 7. 2021 jmenován docentem pro obor Český jazyk. 

 

Ke schválení: 

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

4.2. Návrh oborové rady na doplnění člena zkušební komise pro státní doktorské 
zkoušky a obhajoby disertačních prací pro studijní program TEEME Text and Event 
in Early Modern Europe, (tříletá délka studia),   

Prof. Nathalie Vienne-Guerrin, Ph.D. 

prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. (předseda)  

Zdůvodnění:  

 Prof. Vienne-Guerrin je členkou komise pro SDZK a oponentkou disertační práce 
doktorandky TEEME, Vidyi Kesavan, M.A. 

prof. Ondřej Pilný je navržen za předsedu komise pro SDZK a obhajobu disertační 
práce, protože partnerská univerzita nenavrhla do komise člena s profesorským titulem, 
který by mohl zastávat funkci předsedy. Jedinými členy komise s profesorskými tituly jsou 
školitel a externí oponent, kteří komisi nemohou předsedat. 

 

https://vr.is.cuni.cz/


 

4.3. Návrh oborové rady na doplnění členů zkušební komise pro obhajoby disertačních 
prací pro studijní program Filologie obor Fonetika (tříletá i čtyřletá délka studia, 
česká i anglická mutace):  

Prof. Lorraine Baqué (Universitat Autònoma de Barcelona) - předseda  

Prof. Élisabeth Delais-Roussarie (Université de Nantes, Francie)  

Prof. Barbara Köpke (Université Toulouse – Jean Jaurès, Francie) 

Zdůvodnění:  

Profesorky Delais-Roussarie, Köpke a Baqué byly jmenovány členkami komise pro 
obhajobu disertační práci Mgr. Marie Hévrové, která studuje formou cotutelle. Obhajoba bude 
probíhat ve Francii na univerzitě v Toulouse. 

 

4.4. Návrh oborové rady na doplnění členů zkušební komise pro SDZK a obhajoby 
disertačních prací pro studijní program Filologie obor Translation Studies (tříletá 
délka studia):  

  

doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, MSc. – předsedkyně    

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. – předsedkyně   

doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. – předseda   

prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.   

PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.  

PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.   

PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.  

PhDr. David Mraček, Ph.D.   

PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.   

PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.   

PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.   

Zdůvodnění: 

 Jedná se o doplnění do zkušební komise SDZK a obhajob anglické mutace oboru. 
Všichni navrhovaní členové jsou již schváleni pro odpovídající komise v českojazyčné verzi. 

 
4.5. Návrh oborové rady na doplnění členů zkušební komise pro SDZK a obhajoby 

disertačních prací pro studijní program Archeologie pravěku a středověku, obor 
Archeologie pravěku a středověku:   

doc. PhDr. Jaroslav Jiřík, Ph.D.  

doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.  

doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.  

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D. 

Zdůvodnění:  



 

Doktor Štefan byl již před nějakou dobou schválen jako člen komise pro státní doktorské 
zkoušky. Stalo se tak poté, co prakticky odešel z fakulty profesor Jiří Sláma, odborník na raně 
středověké období. Doktor Štefan je velmi zkušený odborník právě v této specializaci a proto 
přichází nyní i návrh na zařazení do komise pro obhajoby doktorských prací. Situaci navíc 
bohužel ovlivnilo úmrtí pana profesora Slámy na sklonku roku 2020. PhDr. Ivo Štefan, Ph.D. v 
současné době intenzivně pracuje na habilitační práci a jeho účast v obou komisích je užitečná 
i potřebná. 

 

4.6. Návrh na odvolání člena oborové rady studijního programu Filologie, oboru 
Románské literatury (XROL, 4RL, 4RLE tříletá i čtyřletá délka studia, česká 
i anglická mutace):  

 prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.  

 PhDr. Alice Flemrová, Ph.D.  

Zdůvodnění: 

Oběma zaměstnancům na FF UK končí pracovní poměr, a to z důvodu odchodu do 
důchodu (prof. Pelán) a osobního rozhodnutí odejít z fakulty (dr. Flemrová).  

 

4.7. Návrh na pověření členstvím v oborové radě studijního programu Filologie oboru 
Románské literatury (XROL, 4RL, 4RLE tříletá i čtyřletá délka studia, česká 
i anglická mutace):  

prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.  

Mgr. Chiara Mengozzi, Ph.D.  

Zdůvodnění:   

Prof. Jiřího Špičku navrhujeme jako nového člena po odchodu prof. Jiřího Pelána. Jde o 
velmi perspektivního mladého akademika s profesorským titulem, který se zaměřuje na 
stejný obor (italianistika).   

 

Dr. Chiara Mengozzi zvítězila ve výběrovém řízení na odborného asistenta italianistiky na 
ÚRS FF UK, a nahradila tak dr. Alici Flemrovou. V brzké době bude podávat habilitační řízení. 

 

4.8. Návrh na odvolání členů oborové rady studijního programu Filozofie oboru 
Filozofie (čtyřletá délka studia, jazyk výuky čeština a angličtina - 7FI).  

prof. PhDr. Pavel Kouba 

prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. 

prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. 

Zdůvodnění:  

Důvod je zmenšení počtu členů z 15 na 12 podle doporučení Akreditační komise. 
Sjednocení s ostatními oborovými radami. 

 



 

4.9. Návrh oborové rady na doplnění člena zkušební komise pro obhajoby disertačních 
prací pro studijní program Filologie obor Germánské jazyky a literatury (tříletá 
délka studia): 

Dr. phil. Reiner Lipp, M.A.  

Zdůvodnění:  

Dr. Lipp je navržen kvůli obhajobě dizertační práce o perifrastickém futuru ve 
staroseverštině. Posouzení této práce vyžaduje velice specializované znalosti. K nemnoha 
badatelům, kteří tyto znalosti mají, patří právě dr. Lipp, který se ve svém výzkumu zabýval 
podobnými tématy.  

 

4.10. Návrh oborové rady na doplnění členů zkušební komise pro SDZK a obhajoby 
disertačních prací pro studijní program Filologie, obor Anglofonní literatury a 
kultury/Anglophone Literatures and Cultures: 

  
doc. PhDr. Mariana Machová, Ph.D.  

Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.   

Mgr. Daniela Theinová, Ph.D.  

  

Zdůvodnění: 

Dr. Poncarová se zabývá skotskou literaturou a dr. Theinová se zabývá irskou poezií v 
angličtině a irštině a ekokritikou a jsou v těchto oblastech jedinými odbornicemi, které máme 
k dispozici; jejich účast u obhajob a SDZK se předpokládá pouze u doktorandů v těchto 
oblastech výzkumu.  

 

4.11. Návrh oborové rady na pověření člena zkušební komise rolí předsedy pro 
obhajoby disertačních prací pro studijní program Informační studia a 
knihovnictví, obor Informační věda (čtyřletá délka studia), jazyk výuky čeština a 
angličtina: 

Mgr. Vít Šisler, Ph.D. – předseda  
  
Zdůvodnění:  

Mgr. Vít Šisler, Ph.D.  je mezinárodně uznávaným odborníkem v oborech new media 
studies, game studies a digital game-based learning. Členem Oborové rady „Informační věda“ 
je od listopadu 2016. Pravidelně publikuje v impaktovaných časopisech (10+ impaktovaných 
článků, mj. v časopisech New Media & Society, Journal of Computer Assisted Learning, 
Computers & Education) a přednáší jako zvaný lektor na renomovaných univerzitách (mj. 
Stanford University, University of Pennsylvania, New York University). Vít Šisler je také 
hlavním designérem mezinárodně úspěšné výukové hry Attentat 1942 
http://attentat1942.com (navržena mj. na Apple Design Award 2021, výherce Games for 
Impact 2018, A MAZE 2018 a další). Vít Šisler hodlá na podzim 2021 podat přihlášku 
k habilitačnímu řízení (FAMU).   

 

 

http://attentat1942.com/


 

5. Návrh na složení komise pro řízení ke jmenování profesorem a návrhy 
témat profesorské přednášky pro řízení pana doc. Mgr. Radka Čecha, 
Ph.D. (Ostravská univerzita, Filozofická fakulta) pro obor Český jazyk: 

 

5.1. Návrh komise 

Předseda: 

prof. Neil Bermel, PhD., School of Languages and Cultures, University of Sheffield, UK 

Členové: 

Prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., v důchodu 
RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Ústav teoretické a komputační lingvistiky, Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
a doc. PhDr. František Štícha, CSc. Ústav pro jazyk český AV ČR. v.v.i. 
 

5.2. Návrh přednášek (dle preferenece uchazeče) 

1. Menzerathův-Altmannův zákon  
2. Kvantitativní analýzy politických projevů  
3. Možnosti využití kvantitativních metod v diachronní lingvistice 

 
Návrh tří profesorských přednášek v příloze č. 5. 
Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 

 
 

6. Návrh na složení komise pro řízení ke jmenování profesorem a návrhy 
témat profesorské přednášky pro řízení paní doc. PhDr. Marie Ryantové, 
CSc. (Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta) pro obor Pomocné vědy 
historické: 

 

6.1. Návrh komise 

Předsedkyně: 

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. FF UK,  

Členové: 

prof. PhDr. Martin Holý, PhD., Historický ústav AV ČR, v. v. i., 
prof. PhDr. Hana Pátková, PhD., FF UK, 
prof. Dr. Hab. Krzysztof Skupieński, Uniwerzytet M. Curie-Sklodowskiej, Lublin 
a prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD., MAS, Komenského Univerzita v Bratislavě. 

 

6.2. Návrh přednášek (dle preference kolegia děkana) 

1. Prameny k dějinám exilu z českých zemí v raném novověku 
2. Kodikologie raného novověku a novověku – opomíjená disciplína? 
3. Raně novověké památníky – mnohostranný pramen nejen pro pomocné vědy 

historické 

Návrh tří profesorských přednášek v příloze č. 6. 



 

Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 

 

7. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a návrh témat habilitační 
přednášky pro habilitační řízení pana Dr. habil. Jindřicha Karáska, Dr. 
(Ústav filosofie a religionistiky FF UK; Filosofický ústav AV ČR) pro obor 
Filozofie: 

 

Habilitační práce: Sprache und Anerkennung 

7.1. Návrh komise 

Předseda: 

prof. Miroslav Petříček, Dr., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 

Členové: 

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil., Teologická fakulta, Jihočeská univerzita 
doc. Jan Palkoska, Ph.D., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Palackého 
a prof. Martin Cajthaml, Ph.D., Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého 
 

7.2. Návrh přednášek (dle preference uchazeče) 

1. Problematika sebevědomí v novověké filosofii 
2. Dějiny metafyziky u Kanta. 
3. Gilbert Ryle a Fichte o sémantice výrazu „já“. 

Návrh tří habilitačních přednášek v příloze č. 7. 

Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 

 

8. Návrh témat habilitační přednášky pro habilitační řízení paní PhDr. 
Milady Sekyrkové, CSc. (Katedra pomocných věd historických 
a archivního studia FF UK, Ústav dějin UK a archiv UK) pro obor Pomocné 
vědy historické: 

 

Habilitační práce: Univerzitní kancelář a její písemnosti v novověku na příkladu pražské 
univerzity 

8.1. Návrh přednášek (dle preference kolegia děkana) 

1. Prameny a literatura k dějinám vzdělání v novověku 
2. Úvod do novověké diplomatiky 
3. Úřední písemnosti univerzit 18. - 20. století s akcentem na univerzity habsburské 

monarchie 

Návrh tří habilitačních přednášek v příloze č. 8. 

Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 

 



 

9. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a návrh témat habilitační 
přednášky pro habilitační řízení paní PhDr. Kamily Vránkové, Ph.D. 
(Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) pro 
obor Anglická a americká literatura: 

 

Habilitační práce: Metamorphoses of the Sublime. From Ballads and Gothic Novels to 
Contemporary Anglo-American Children‘s Literature 

9.1. Návrh komise 

Předseda: 

prof. PhDr. Martin Procházka, CSc., FF UK, Metropolitní univerzita v Praze 

Členové: 

prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D., FF UK; Anglo-American University Prague, 
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc., Univerzita Hradec Králové, 
prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr., Univerzita Palackého Olomouc, 
a doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D., Masarykova univerzita. 

 

9.2. Návrh přednášek (dle preference kolegia děkana) 

1. Biblická symbolika v románu Hermana Melvilla Moby-Dick  
2. Imaginace jako protiváha k puritánské realitě Nové Anglie v poezii Anne 

Bradstreetové 
3. Monolog Hamleta v Shakespearově tragédii a v McEwanově románu Nutshell 

Návrh tří habilitačních přednášek v příloze č. 9. 

Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 

 

10.  Akreditace 
 

10.1. Návrhy na změnu garanta (mimo akreditace) 

 

Název SO  Typ SO  
Standardní 
doba 
studia  

Jazyk 
výuky  

Návrh na 
odvolání garanta 
SO  

Návrh na jmenování 
garanta SO  

Fonetika  PhD.  3  cs  
doc. Mgr. 
Radek Skarnitzl, 
PhD.  

doc. PhDr. Jan Volín, 
PhD.   

Fonetika  PhD.  4   cs  
doc. Mgr. 
Radek Skarnitzl, 
PhD.  

doc. PhDr. Jan Volín, 
PhD.   

Phonetics  PhD.  4  en  
doc. Mgr. 
Radek Skarnitzl, 
PhD.  

doc. PhDr. Jan Volín, 
PhD.  

Dějiny antické 
civilizace  

Bc.  3  cs  
doc. PhDr. Václav 
Marek, CSc.  

Mgr. Ivan Prchlík, PhD.  

Dějiny antické 
civilizace  

NMgr.  2  cs  
doc. PhDr. Václav 
Marek, CSc.  

doc. Mgr. et Mgr. Iva 
Adámková, PhD.  



 

Dějiny antické 
civilizace  

NMgr.  2  cs  
doc. PhDr. Václav 
Marek, CSc.  

doc. Mgr. et Mgr. Iva 
Adámková, PhD.  

Dějiny antického 
starověku  

PhD.  3  cs  
doc. PhDr. Václav 
Marek, CSc.  

doc. Mgr. et Mgr. Iva 
Adámková, PhD.  

Dějiny antického 
starověku  

PhD.  4  cs  
doc. PhDr. Václav 
Marek, CSc.  

doc. Mgr. et Mgr. Iva 
Adámková, PhD.  

Ancient History  PhD.  4  en  
doc. PhDr. Václav 
Marek, CSc.  

doc. Mgr. et Mgr. Iva 
Adámková, PhD.  

 

11. Různé 
  



 

Přílohy 
 

Příloha č. 1 

Cca v 10.00 hodin habilitační řízení pana Mgr. Michala Téry, Ph.D. pro obor Slavistika. 

Komise: 

Předseda: 

prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D., MU Brno 

Členové: 

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc., emeritní profesor UP Olomouc 

doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D., UK 

doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., Ostravská univerzita 

doc. Kirill Ševčenko, doktor historických věd, Ruská státní univerzita, pobočka Minsk 

 

Oponenti: 

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. , KTF UK 

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc., FF Masarykovy univerzity v Brně 

doc. Kirill Ševčenko, doktor historických věd, Ruská státní univerzita, pobočka Minsk. 

 

Habilitační práce: 

 Kyjevská Rus: dějiny, kultura, společnost 

 

Téma přednášky: 

 Sakralita knížecí moci v raném středověku – na slovanském materiálu. 

  



 

Příloha č. 2 

Jméno a příjmení s tituly: Mgr. Michal Téra, Ph.D. 

Název habilitační přednášky: Sakralita knížecí moci v raném středověku – na slovanském 
materiálu 

Text tezí: 

Sakralita jako příznak představitele nebo vládce komunity je vlastní řadě archaických 
společností. Legitimizace moci jednoho člověka nad druhými nemohla vycházet z prostého 
faktu síly, ale musela obsahovat prvek posvátna, charizmatu, povolanosti či vyvolenosti, 
který by vládu či jen formální postavení v čele komunity odůvodňoval a opravňoval. Moc a 
vláda se dotýkají božské sféry a jsou jí ustanovovány jako veškerý kosmický řád věcí. 
Nejedná se tedy o pouhou společenskou smlouvu, nýbrž o božský dar, který je lidem 
poskytnut pro jejich dobro a bohy garantován. 

 Toto pojetí se projevuje a je rozpoznatelné v archaické tradici mnoha 
indoevropských etnik a bylo přítomno i ve slovanské archaické kultuře. Přestože relativně 
brzy po vstupu na historickou scénu proniká mezi Slovany křesťanství, v praxi slovanských 
politických societ zůstává archaické pojetí vlády uchováno v řadě prvků i po proběhnuvší 
christianizaci a tyto prvky dodnes můžeme doložit v pramenném materiálu. 

 V prvé řadě je třeba zmínit způsob uvedení vládce, tj. ve slovanském případě knížete 
do úřadu. Jednalo se o rituál usazení na posvátný knížecí stolec. Tento typ uvedení vládce 
do jeho funkce je znám z několika indoevropských tradic, ve slovanském prostředí máme 
podrobnější zprávy o nastolování z Čech a Korutan, ovšem narážky na něj nalezneme i 
z jiných slovanských oblastí. Významnou komponentou jsou zde obřadní stolce, které 
kandidátovi přímo udělovaly posvátné charizma a hráli tak svoji nezastupitelnou roli 
v politickém životě raných států. 

 Druhým významným prvkem jsou dynastické legendy uchované v raně 
středověkých písemných pramenech. Ty legitimizovaly vládu konkrétního rodu 
specifickým původem či vyvoleností jejich zakladatelů a pocházejí prokazatelně 
z archaického období, ač se staly součástí již christianizovaných dynastických a později 
národních tradic. Texty nám tak v podstatě představují mýty o původu vlády vztažené na 
konkrétní rod. Důležité v této souvislosti je, že sakralita daného rodu byla respektována i 
v politicko-společenské praxi raně středověkých slovanských států, a tento respekt se stal 
významným faktorem při rozvoji slovanské středověké státnosti, jejíž charakter byl do 
určité doby jiný než v ostatních evropských oblastech. 

 Posledním výrazným prvkem je průnik archaické knížecí sakrality do výtvarného 
projevu již christianizované kultury. Souvisí to nejen se skutečností, že mezi první 
slovanské svaté patřili příslušníci vládnoucích dynastií. Vedle zobrazení konkrétních 
urozených světců se ve slovanském prostředí objevují tendence začlenit do církevního 
prostoru celý panující rod jako svéráznou sakrální složku. V křesťanském umění 
slovanských států se tak neobjevují pouze knížata v roli svatých či donátorů, ale vznikají 
zde celé panovnické galerie a rodokmeny. Nejznámějšími díly tohoto typu jsou srbské 
středověké „vinné kmeny“ rodu Nemanjićů, ale můžeme v této souvislosti zmínit i ojedinělé 
dílo z českého prostředí – fresková výzdoba z rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě.  

 Spojení archaické sakrality knížecí moci s rodící se státností, v níž postupovala 
christianizace, tak hrálo nezastupitelnou roli při formování raně středověkých států i jejich 
národních společenství. 
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Příloha č. 4 

Jméno a příjmení s tituly: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. 

Název habilitační přednášky: Lidská přirozenost v základech etiky podle Davida Huma 

Text tezí:  

Celý název Humovy nejobsáhlejší filosofické studie zní A Treatise of human nature: Being 
an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subjects (1739). Co 
znamená, že jde o pokus zavést experimentální metodu do uvažování praktické filosofie?  

Žádná z věd podle Huma nemůže obejít zkušenost či ji překročit. Etika má však tu 
nevýhodu, že zkušenost nelze naplánovat v nějakém experimentu jako u ostatních věd. 
Podle Huma tedy musíme pozorovat lidské jednání a zkoumat lidskou přirozenost a 
neutíkat se k  falešným konstrukcím a racionalistickým úvahám bez opory ve zkušenosti. 

Výše uvedený metodologický přístup nejlépe odpovídá rozboru bezprostředních vztahů 
mezi lidmi a jejich motivace ve vztahu k situaci teď a tady. Otázkou však zůstávají případné 
ohledy či pocity vůči osobám, které jsou od nás příliš vzdáleny – jak časově tak prostorově 
– nebo vůči zcela neznámým osobám, zejména pak ve velkých společnostech, které 
poskytují anonymitu naprosté většině svých členů. Jak Hume vysvětluje taková obecná 
pravidla nutná pro fungování společnosti, jako je spravedlnost, jejíž jednotlivé případy 
nejsou pro jednotlivce bezprostředně prospěšné ani příjemné? 

V úvodu k Treatise Hume zmiňuje, že se v poslední době v Anglii objevilo hned několik 
filosofů, kteří se zabývali otázkou lidské přirozenosti ve vztahu k lidské společnosti a 
konkrétněji ve vztahu k morálním a politickým závazkům. Konkrétně mne bude zajímat 
Humův vztah k Bernardu Mandevillovi (1670-1733), Anthony Shaftersburymu (1671-
1713) a Francisu Hutchesonovi (1694-1746). Hume, Mandeville, Shaftesbury i Hutcheson 
se shodnou nejen na triviální skutečnosti, že lidé žijí dohromady ve větších či menších 
společenstvích. Shodnou se také na tom, že život ve společnosti je pro člověka veskrze 
přínosný a zároveň každý z nich váže vznik a existenci společnosti na lidskou přirozenost. 
Tím mám na mysli, že žádný z autorů nepracuje s koncepcí společenské smlouvy. Všichni 
tři se však podle mne radikálně liší ve způsobu, jak konkrétně je vznik společnosti a 
společenských závazků, které podle nich plynou z veřejného zájmu, spojen s lidskou 
přirozeností. 

Shaftesbury k výkladu o ctnostech a motivech, které umožňují naše společenské soužití, 
používá přirozenou náklonnost (benevolence) jako přirozený sklon našeho charakteru 
k druhým lidem a k životu ve společnosti. Největší potěšení nám působí „být dobrý k 
druhým“, což je podle Shaftesburyho právě ona přirozená náklonnost k celému lidstvu 
(Characteristics 2.37). Podle Francise Hutchesona je pro nás zcela přirozená touha po 
obecném či společném dobru (Raphael 1, §309). Přirozená touha po obecném dobru podle 
něj zakládá možnost našeho hodnocení jednání, která ani bezprostředně nevidíme, ani na 
nás nemají žádný vliv. 

Podle Bernarda Mandevilla život ve společnosti rozhodně není provázen žádným zájmem 
o tuto společnost či láskou k druhým – jediné, co působí je sobecký zájem a snaha o přežití. 
Zákony fungují jako protijedy, které sice odporují naší přirozenosti, ale podporují fungování 
a život společnosti. Dalším nástrojem pro vštípení zájmů společnosti do mysli lidí bylo 
utvoření umělého, rétorického a velmi barvitého rozdílu mezi lidmi. Na jedné straně ta 
odporná, téměř nelidská stvoření, která usilují o cosi tak nízkého a mrzkého jako je osobní 
prospěch, a na straně druhé vznešené osoby, které potlačují své osobní zájmy a jsou sami 
se sebou trvale v napětí a boji, protože se snaží upřednostnit zájmy ostatních (Mandeville 
1.1, 30-31 = Raphael 1, §265). 



 

Hume je přesvědčen, že mnohé ctnosti jsou nám přirozené, a navíc mnohé z těchto ctností 
jsou prospěšné našemu životu ve společnosti. Nicméně když začíná svůj výklad o 
spravedlnosti, kterou nazývá nepřirozenou ctností, jelikož ke svému fungování potřebuje 
vytvořenou, artificiální společnost a její instituce, zdá se, že textem, kterým se inspiruje je 
spíše Bajka o včelách, než Hutchensen či Shaftesbury. Důvodem pro vznik společenství je 
pro Huma – stejně jako pro Mandevilla – spíše nedostatek resp. nedostatky v lidské 
přirozenosti, než nějaký pocit či vášeň, která by nás sdružovala (T 3.2.2.3). 

Od Mandevilla však Huma odlišuje jeden podstatný rys jeho pojetí spravedlnosti. 

Podle Mandevilla když jednáme spravedlivě, jde jen o přetvářku, která má za cíl maskovat 
naše skutečné úmysly. Naopak podle Huma můžeme jednat skutečně spravedlivě. 
Spravedlivý člověk není vědomý či nevědomý podvodník, ale upřímně spravedlivý člověk. 
Laskavý člověk není převlečený sobec, ale člověk, který k druhému cítí upřímnou 
náklonnost bez vedlejších úmyslů. Právě možnost takové upřímnost v ctnosti, která Huma 
od Mandevilla zásadně odlišuje. 

Hume totiž připouští, že ačkoli člověk “in his rude and more natural condition” nezná 
myšlenku spravedlnosti a nemohl by ji pochopit, ohled na spravedlnost hraje důležitou roli 
v lidské přirozenosti, která vystupuje z tohoto surového, neopracovaného leč 
přirozenějšího stavu (T 3.2.1.9). 

Lidé nejprve dbají o spravedlnost pouze z pocitu zájmu o sebe sama a ze sobeckých důvodů, 
protože spravedlivá společnost je pro ně většinou výhodnější než společnost nespravedlivá. 
Nicméně v průběhu času se jejich charakter a smysly vyvinou natolik, že spravedlnost 
přijímají s pocitem libosti a zadostiučinění, i když zrovna neodpovídá jejich vlastnímu 
zájmu. Stejně tak pak odmítají nespravedlnost jako cosi ošklivého, i když by zrovna pro ně 
byla výhodná. Tento nesobecký souhlas či nesouhlas není přetvářkou, ale skutečným 
pocitem či vášní, které odpovídá imprese v našem nitru. (T 3.2.2.24-25) 

Pro Huma tedy platí, že i umělé ctnosti, jako je spravedlnost, musí vyrůstat z přirozených 
kořenů. Politika, výchova a vzdělání mohou tyto kořeny dále rozvíjet a upravovat. Jak Hume 
naznačuje, politika a výchova zde tedy dále pokračují v díle přírody a rozvíjejí to, co již 
nacházejí v našem charakteru. Lidská přirozenost tak podle Huma obsahuje dynamický 
prvek, který umožňuje chápat i „umělé“ či „nepřirozené“ ctnosti jako něco, co je člověku 
vždy vlastní: „když tedy popírám, že by spravedlnost byla přirozenou ctností, užívám pojmu 
‚přirozený‘ pouze jako protikladu k ‚umělému‘. V jiném slova smyslu není žádný princip 
lidské mysli více přirozený než smysl pro spravedlnost a žádná ctnost není přirozenější než 
spravedlnost. Člověk je vynalézavý tvor. A když je vynález tak jasný a zcela nutný, je 
naprosto správné říci, že je přirozený, jako kterákoli věc, která vzniká rovnou z původních 
principů bez zásahu rozumu nebo úvahy.“ (T 3.2.2.19) 

Hume podle mne rozlišuje otázku po genealogickém původu spravedlnosti a dalších 
umělých ctností od otázky po původu spravedlnosti jakožto naší působící ctnosti tady a teď. 
S tím se váže druhý inovativní bod Humových úvah, kterým je ochota připustit změnu 
lidské přirozenosti, která je možná u jednotlivce (jeho výchovou) i u společnosti 
(postupným kulturním či společenským vývojem). 

 

  



 

Příloha č. 5 

Návrh tří profesorských přednášek: doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. 

A: Menzerathův-Altmannův zákon  
Abstrakt: Menzerathův-Altmannův zákon vyjadřuje vztah mezi délkami jazykových 
jednotek, které spolu hierarchicky bezprostředně sousedí. Konkrétně, měříme-li například 
délku slov v počtu morfémů, podle Menzerathova-Altmannova zákona by mělo platit, že 
delší slova budou mít v průměru kratší morfémy, přičemž délka jednotlivých morfémů je 
měřena prostřednictvím počtu fonémů. Analogicky lze pak podle Menzerathova-
Altmannova zákona uvažovat o vztazích mezi délkami dalších jednotek, například věta – 
klauze – fráze, klauze – fráze – slovo, prozodická fráze – mluvní tak – slabika, mluvní takt – 
slabika – hláska atp. V přednášce budou představeny základní charakteristiky 
Menzerathova-Altmannova zákona, včetně historického kontextu, který formulaci zákona 
předcházel. Následně bude shrnut aktuální stav badatelských aktivit, jež se tímto zákonem 
zabývají, a na několika příkladech budou prezentovány konkrétní analýzy. Pozornost bude 
věnována také problematickým místům a otázkám, které souvisejí jak s metodologií, tak 
s interpretací výsledků. Na závěr bude diskutována explanační potenciál Menzerathova-
Altmannova zákona, zejména v souvislosti s obecnými principy fungování přirozeného 
jazyka, jako jsou tzv. princip nejmenšího úsilí či komunikační efektivita. 

 

B: Kvantitativní analýzy politických projevů  
Abstrakt: V posledních deseti letech lze sledovat růst badatelského zájmu o kvantitativní 
analýzy politických projevů. Tento jev souvisí a) s výrazně větší dostupností jazykových 
dat, b) s rozvojem kvantitativních metod a teoretických přístupů a c) s atraktivitou tématu. 
Badatelé se zaměřují jak na analýzy synchronní (aktuálně např. na rozdíly projevů D. 
Trumpa a J. Bidena v prezidentské kampani 2020), tak diachronní (např. sledování vývoje 
projevů československých a českých prezidentů). Přestože převažují deskriptivně 
orientované studie, lze se setkat také s analýzami založenými na testování hypotéz (např. 
hypotéza predikující vztah mezi ideologickým pozadí a formálními textovými 
charakteristikami). V přednášce budou představeny jak deskriptivní metody, které 
například umožňují detekovat výrazy reprezentující hlavní témata textu, tak metody, které 
dokáží zachytit vlastnosti textu jako celku (frekvenční struktura textu, aktivita textu, slovní 
bohatství, tematická koncentrace).  Jednotlivé metody a jejich interpretační možnosti 
budou ilustrovány jednak na analýze vánočních a novoročních projevů československých a 
českých prezidentů (1935–2019), jednak na inauguračních projevech amerických 
prezidentů (1789–2013). Na závěr bude ukázáno, jak lze modelovat podobnost mezi 
jednotlivými projevy, a to a) prostřednictvím identifikace slov reprezentujících hlavní 
témata projevu a b) prostřednictvím analýzy nejfrekventovanějších slov textu. 

 

C: Možnosti využití kvantitativních metod v diachronní lingvistice  
Abstrakt: V souvislosti s výrazně větší dostupností jazykových dat ze starších období jazyka 
v elektronické formě se v čím dál větší míře nabízí možnost aplikace kvantitativních metod 
v diachronní lingvistice. Vzhledem k specifické povaze diachronního jazykového materiálu 
však mnohdy nelze mechanicky aplikovat přístupy, které jsou vhodné pro analýzy 
současného jazyka. Na příkladech zkoumání a) vývoje českých pronominálních enklitik 
závislých na verbu finitu a b) vývoje lexikálních a textologických vlastností historických 
překladů vybraných biblických knih budou v přednášce prezentovány nejen výsledky 
aplikace vybraných kvantitativních metod, ale i úskalí a problémy, které s použitím těchto 
metod v diachronní lingvistice souvisejí. V případě enklitik bude ukázáno, jak je možné 
využít statistických testů pří ověřování hypotéz týkajících se jejich slovosledného 



 

postavení. V případě analýzy vývoje lexikálních a textologických vlastností historických 
překladů vybraných biblických knih bude pozornost věnována 1) způsobům měření 
podobnosti textů (s ohledem na použitý slovník), 2) měření slovního bohatství (resp. 
diverzity lexika) a 3) vlastnostem lexika, konkrétně půjde o délky použitých typů a tokenů 
a o vlastnosti modelů rankové-frekvenční distribuce slov. 

 

 



 

Příloha č. 6 

Návrh tří profesorských přednášek: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. 

A: Kodikologie raného novověku a novověku – opomíjená disciplína? 

Abstrakt: Kodikologie patří mezi klasické pomocné vědy historické, i když její název vznikl 
až ve 20. století, již dávno předtím se však rozvinulo vědecké zkoumání nejrůznějších 
rukopisů neúřední povahy (zatímco úřední rukopisy zkoumá diplomatika). Právě neúřední 
charakter rukopisů, označovaných jako literární, je vedle jejich obsahů a cílů (literárních, 
vědeckých či dokumentačních) a uložení (kdy netvoří součást úředních fondů) podle 
současných definic určujícím z hlediska předmětu kodikologie – přestože existují 
nejrůznější přesahy a přestože je název disciplíny odvozen od slova „kodex“, které evokuje 
specifický typ středověké knihy. I z tohoto důvodu bývá kodikologie nezřídka chápána jako 
věda takřka výlučně medievistická, třebaže její chronologický záběr sahá od pozdního 
středověku po současnost. V průběhu této doby pochopitelně doznaly původní rukopisy 
nemalých proměn. Nejvýznamnější změny v souvislosti s kodexy ovšem přineslo rozšíření 
knihtisku, které sice zásadním způsobem ovlivnilo existenci rukopisných knih, rozhodně ji 
však neukončilo. Přednáška se zaměří na proměny charakteru a funkce, stejně jako formy 
rukopisů v raném novověku a novověku (včetně kombinace s tisky), nezřídka i v souvislosti 
s rozvojem gramotnosti, ale i s uvědomováním si a prožíváním vlastní subjektivity. 
Zmíněny budou i otázky sběratelství a možností výzkumu, ale i problém proměny rukopisů 
v současnosti (včetně jejich virtuální podoby). 

 

B: Prameny k dějinám exilu z českých zemí v raném novověku 

Abstrakt: Raně novověký exil představuje specifický fenomén nejen českých dějin, ale 
současně i specifický pojem (oproti termínu „emigrace“), přičemž sami protagonisté tohoto 
procesu oba výrazy rozlišovali a zatímco termín „emigrace“ vnímali spíše právně, pojem 
„exil“ chápali obvykle jako výraz pro vypuzení ze země či její nucené opuštění a následnou 
nelehkou životní situaci. Problematika exilu se těší dlouhodobému zájmu historiografie, 
včetně české, speciální pozornost je často věnována osobnosti J. A. Komenského, který 
ovšem nebude hlavním tématem této přednášky. Východisko zkoumání exilu a exulantů 
přitom tvořily a tvoří nejrůznější prameny, jejichž specifikem je skutečnost, že se vzhledem 
k okolnostem (působení za hranicemi, příp. nelegální odchod ze země) nacházejí většinou 
v zahraničních archivech či knihovnách a jejich výzkum nelze považovat za uzavřený. 
Přednáška stručně představí nejrůznější prameny a jejich typy, počínaje již „tradičními“ a 
známými (paměti, historická díla exulantů, některé úřední prameny), ale i další, 
zpracovávané v nedávné době (památníky, kázání, letáky, písně) nebo ty, které na své 
zpracování dosud čekají, připomene i otázky jejich výpovědní hodnoty a jejích limitů. 

 

C: Raně novověké památníky – mnohostranný pramen nejen pro pomocné vědy 
historické 

Abstrakt: Raně novověké památníky, známé jako štambuchy nebo alba amicorum, 
představují specifické prameny, podobné svým pozdějším rukopisům, používaným od 
konce 19. století zejména školními dětmi, spíše vzdáleně. Jejich vznik v polovině 16. století 
souvisel s universitou ve Wittenbergu a jejími profesory – předními protagonisty 
reformace, ale postupně i s dalšími universitami a studiem na nich, stejně jako akademickou 
peregrinací či kavalírskými cestami, ale i cestováním obecně, a jsou tedy pramenem i pro 
dějiny školství a cestování. Přestože památníkové záznamy nejsou rozsáhlé a naopak jsou 
dosti stereotypní, výpovědní hodnota těchto rukopisů (jakožto kodikologických artefaktů) 



 

je nemalá. Jsou cenným pramenem nejen pro různé pomocné vědy historické (paleografii, 
chronologii, heraldiku, genealogii), ale díky propojení s tisky přinášejí cenné informace 
také pro knihovědu a vypovídají i o vzájemných vztazích mezi rukopisem a tištěnou knihou 
(zejména v oblasti ilustrací) nebo o funkci rukopisné knihy v raném novověku. Samotné 
ilustrace jsou cenným zdrojem informací pro dějiny vojenství, diplomacie, sexuality, 
odívání, ale i např. sportu, památníky však obsahují i záznamy zajímavé z hlediska dějiny 
hudby nebo osudu handicapovaných osob, jsou cenné i pro dějiny umění (a sběratelství), 
filologické obory nebo dějiny přírodních věd. Současně unikátním způsobem přibližují 
mentalitu svých uživatelů. 

 

  



 

Příloha č. 7 

Návrh tří habilitačních přednášek: Dr. Phil. Habil. Jindřich Karásek Dr. 

A: Problematika sebevědomí v novověké filosofii 

Abstrakt: V přednášce se chci zaměřit na tři vlivné a dominantní koncepce fenoménu 
sebevědomí v novověku předložené Descartem, Kantem a Fichtem. Chtěl bych provést 
stručné srovnání těchto tří koncepcí, v němž má být poukázáno jak na jejich shody také na 
rozdíly. V závěru bych chtěl poukázat na Fichtovo proto-existencialistické pojetí 
subjektivity.  

 

B: Dějiny metafyziky u Kanta. 

Abstrakt: Svou Kritiku čistého rozumu uzavírá Kant kapitolou s názvem Dějiny čistého 
rozumu. V přednášce bych chtěl ukázat, co rozumí Kant dějinami čistého rozumu, jak 
pojímá jejich rozvoj a jak souvisí takový koncept dějin s Kantovou kritikou metafyziky.   

 

C: Gilbert Ryle a Fichte o sémantice výrazu „já“. 

Abstrakt: Ve své knize The Concept of Mind rozvíjí Ryle mj. úvahy týkající se problému 
výrazu „já“ a problematiky sebepoznání. V přednášce bych chtěl ukázat, že tematizuje 
problémy, které Fichte nejen zná, ale nabízí na ně i odpovědi.    

 

  



 

Příloha č. 8 

Návrh tří habilitačních přednášek: PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 

A: Úvod do novověké diplomatiky 

Díky většímu zájmu badatelů se v poslední době změnily možnosti výzkumu v oblasti 
novověké diplomatiky. Narůstající počet studií a knih, analyzujících novověké úřední 
písemnosti, vedl a vede k upřesňování terminologie a zjemňování metod diplomatického 
bádání. Přednáška připomene stěžejní autory, kteří v našem kulturním prostoru posunuli 
vývoj oboru. Zůstane především v středoevropském prostoru, který má největší vliv na 
práci českých badatelů, nevyhne se ani připomenutí rozdílů v pojetí diplomatiky v tomto 
prostoru a např. v anglosaském světě.  
Diplomatika vznikla jako věda, stanovující pravidla pro zkoumání zejména středověkých, 
posléze raně novověkých listin, určování jejich pravosti. Jak je tomu s diplomatikou nyní, 
když listina jako kategorie úředních písemností rozvolnila své kontury? Jak je tomu 
s diplomatikou v době rychle se rozvíjející elektronizace úředního styku? 

 

B: Prameny a literatura k dějinám vzdělání v novověku 

Vyjdeme-li z pojetí pojmu vzdělání jako souhrnu nějakých znalostí a dovedností, které 
jedinec získává zpravidla systematickou výukou, je jasné, že zdrojů k jeho poznání je 
nespočet a že je to oblast, která vždy lákala četné badatele v oblasti historie i dalších 
zejména humanitních oborů (psychologie, sociologie, atd.). Časovým vymezením 
přednášky bude polovina 18. – polovina 20. století, ačkoli tyto hranice nelze zcela dodržet, 
řada publikací je přesahuje směrem do minulosti i současnosti. Regionálním vymezením je 
střední Evropa s přesahy na jih a západ kontinentu. Vzděláním se lze v tomto časovém 
prostoru zabývat z různých pohledů – místo vzdělání ve společnosti, formy a stupně 
vzdělání, podporované v tom kterém státě, konkrétní průběh vzdělání, jeho dopad na 
společnost atd. Stupeň vzdělání nehraje ani tak velkou roli, jako spíše postoj státních 
institucí, propagace a přístup různých vrstev společnosti k němu. K tomu existuje četná 
starší i novější odborní česká i zahraniční literatura, kterou se přednáška pokusí představit 
na příkladech knih s různě pojatým obsahem. Hmotné památky přednáška pomine. 
Archivní prameny pro zkoumání vzdělání jsou nejrůznějšího druhu. Základní rozdělení je 
samozřejmě na úřední a ego-dokumenty. Mezi úřední prameny patří jak normy a nařízení 
pro jednotlivé typy škol, a vedle toho vlastní úřední produkce škol od třídních knih, matriky 
pomocné úřední knihy, výroční zprávy či seznamy přednášek. Pominout nelze ani 
vysvědčení a vysokoškolské diplomy. Přednáška se bude zabývat i možnostmi bádání v 
těchto písemnostech, tedy jejich uložení v příslušných archivech a dalších institucích. 
Specifickým a velmi významným pramene jsou školní kroniky, které stojí na pomezí 
úředních a ego-dokumentů. Z jednoznačných ego-dokumentů je třeba na závěr 
připomenout paměti, vzpomínky, korespondenci a výhody a rizika jejich využití. 

 

C: Úřední písemnosti univerzit 18. - 20. století s akcentem na univerzity habsburské 
monarchie 

Osvícenství přineslo kromě jiného nový pohled na vzdělání a vzdělávací instituce. Změnila 
se nejen náplň výuky, ale též formality, které jsou s ní spojeny. Začala se formovat struktura 
obsahu a forem studií, kterou známe dodnes. Tyto změny doprovázela formalizace a 
byrokratizace administrativních postupů s tím spojených, a zároveň formalizace 
písemností, které na univerzity přicházely, i těch, které sama vydávala. V našem kulturním 
prostoru je to proces, který byl zahájen v 18. století, velké změny prodělal v průběhu 19. 



 

století a ustáli se ve svých podstatných znacích ve 20. století. V průběhu tohoto období 
vznikaly na univerzitách kanceláře jako samostatná oddělení, jako administrativní jádro 
univerzity. Nejprve centrální, pak se hierarchizovaly i v rámci univerzit prostorově, i 
personálně se osamostatnily pro jednotlivé součásti univerzit.  Jejich nejvlastnějším 
smyslem bylo kromě přijímání došlých dokumentů a vyřizování běžné agendy distribuce 
nařízení od nadřízených složek zodpovědným univerzitním orgánům, evidence a 
vyřizování univerzitní ekonomiky a evidence univerzitních údů, a to jak studentů (tato 
agenda byla vedena velmi pečlivě z důvodů evidence poplatků, které byly se studiem 
spojeny), tak agendy univerzitních pedagogů a dalších zaměstnanců. Pro tento účel se 
pokračovalo ve vedení starších tradičních úředních knih pro vnitřní potřebu, jimiž byly v 
první řadě univerzitní matriky, jednak postupně vznikaly nové evidenční pomůcky jako 
podací deníky, elenchy apod. Pro frekventanty a absolventy se vydávala po celou dobu 
existence univerzit testimonia různého stupně, která se v 18. století postupně začínají 
unifikovat nejen v rámci jedné univerzity či země. Navzájem se přibližují svou formou i 
obsahem, někde se jen vracejí ke středověkému úzu. Obsahem přednášky je představení 
tohoto vývoje v širších souvislostech a vizuální prezentace rozličných typů matrik a 
testimonií a diplomatický popis jejich vnějších a vnitřních znaků. 

 

 

  



 

Příloha č. 9  

Návrh tří habilitačních přednášek: PhDr. Kamila Vránková, Ph.D. 

A: Monolog Hamleta v Shakespearově tragédii a v McEwanově románu Nutshell 

Abstrakt: Podle německého literárního teoretika Wolfganga Isera, ovlivněného pražským 
strukturalismem, je význam literárního textu dotvářen jeho různými konkretizacemi, které 
vznikají v interakci se čtenářem a jsou podmíněny určitými historickými a společenskými 
situacemi. Dynamický vztah mezi reálným, fiktivním a imaginárním se specifickým 
způsobem projevuje v současné literatuře, využívající tradiční texty v rámci intertextuální 
hry s tradičními motivy i se čtenářovým vnímáním těchto motivů. Touto problematikou se 
zabývá Iserova teoretická studie Fiktivní a imaginární, a částečně i studie věnované 
současné literatuře (Linda Hutcheon, Irony´s Edge: The Theory and Politics of Irony nebo 
Peter Childs, Contemporary Novelists: British Fiction, 1970-2003). Příkladem takové 
literární hry je McEvanova originální variace na Shakespearovu tragédii Hamlet, Nutshell 
(2016), v níž hlas nenarozeného dítěte jako svědka zločinu rozvíjí téma osamělého 
nesouhlasu Shakespearova hrdiny. V tomto směru je pojítkem mezi texty zejména 
převažující monolog, rozvíjející téma obtížnosti komunikace jako dialogu, které lze vnímat 
na pozadí myšlenek Bachtina, strukturalistů, Stříbrného, Gadamera, Derridy, i nedávné 
teorie dramatického monologu Howeové či Glennise. Dále je možné nalézt souvislost mezi 
hrdinovým monologem a odmítnutím druhého v rámci psychoanalytického kontextu 
nefungujících rodinných vztahů (Jan Kott), či existenciálního napětí mezi bytím a nebytím 
(Jaspers, Lévinas), které jako ozvěna Shakespearova sonetu 66 prochází oběma díly a 
nabývá zásadního významu v jejich závěru. McEwanovo netradiční pojetí dialogu a 
monologu zčásti navazuje na Shakespearův motiv ducha jako obrazu touhy po jiném životě 
(Derrida) a aktualizuje vztah existenciální problematiky a hledání spravedlnosti.   

 

B: Biblická symbolika v románu Hermana Melvilla Moby-Dick 

Abstrakt: Souvislost mezi mnohoznačností Melvillovy Bílé velryby (1851) a četností 
intertextuálních odkazů v románu je předmětem mnoha teoretických studií (Procházka, 
Peprník, Warren, Chase, Kazin, Wright). Významné místo mezi těmito odkazy zaujímají 
biblické motivy, jejichž polysémantická povaha přispívá ke znepokojivé otevřenosti díla, 
které jako (autorovými slovy) "náčrtek náčrtku" nenabízí odpovědi, ale otázky. Symbolická 
funkce těchto motivů je umocněna skutečností, že se jedná o hlavní i vedlejší postavy a 
klíčové situace. Přednáška se jimi bude zabývat na základě Paul de Manovy teorie metafor, 
vycházející z nemožnosti spojit objekt s jedním definitivním významem. Následně se pokusí 
ukázat, jak Melvillova dramatizace vtahů mezi člověkem, Bohem a přírodou, spolu s 
tématem lidské touhy po poznání, vyjadřuje ironickou, skrytou i zjevnou, polemiku s 
převažujícími dobovými názory ovlivněnými puritanismem a transcendentalismem. 
Přednáška se bude soustředit zejména na problematiku neporozumění ve vztahu k jinému, 
konkrétně ve vztahu k přírodě jako ‚jinému bohu,‘ vymykajícímu se romantickému 
idealismu i tradičnímu křesťanskému pojetí světa. Biblické metafory budou interpretovány 

 ve dvou základních kontextech: Bible jako obraz vztahu mezi Bohem a člověkem, a jako 
Kniha knih, obsahující souhrn lidských znalostí a zkušeností. 

 

 

 



 

C: Imaginace jako protiváha k puritánské realitě Nové Anglie v poezii Anne 
Bradstreetové 

Abstrakt: Ústřední úloha puritanismu ve formování americké poezie počátků koloniálního 
období se výrazně promítá i do díla Anne Bradstreetové jako jedné z nejvýznamnějších 
básnířek Nové Anglie. 

Současné kritické studie se souvislostmi mezi dobovou realitou a autorčinou tvorbou 
zabývají na pozadí různých teoretických přístupů (například gender - E.K. Seidler či 
ekokritika - Robert Boschman). Přednáška bude vycházet z myšlenek nového historismu 
(Greenblatt, Montrose, Gallagherová) a zaměří se na hledání souvislostí mezi básněmi a 
ostatními texty Anne Bradstreetové (životopis, meditace, dopisy), stejně tak jako dalšími 
dobovými texty (Taylor, Wigglesworth, Puritánský slabikář, historické a náboženské spisy). 
Zamyslí se nad vztahem mezi obtížnými vnějšími podmínkami a tvůrčí fantazií, a nad 
komplexností autorčiných textů, které pod povrchem shodujícím se s oficiální ideologií 
skrývají 'momenty napětí,' a představují tak určitou alternativní linii americké poezie své 
doby. Nelze tedy říci, že se jedná o pouhé vyjádření podřízenosti své kultuře (Emory Elliott, 
Early American Literature), ale naopak o věrnost své volbě   a projev tvůrčí svobody. 

Poezie Anne Bradstreetové tak může být vnímána jako originální reakce na dobové vlivy a 
kontexty, ale i jako zdroj inspirace, pomáhající tyto kontexty vytvářet. 

 


