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ředitel ústavu

ORGÁNY PRACOVIŠTĚ

Rada FLÚ

zástupci ředitele

vědecký tajemník

poradní orgány ředitele

kolegium ředitele

 jiné ad hoc zřizované komise

 inventarizační komise

škodní a likvidační komise

knihovní rada

ediční rada nakladatelství Filosofia

atestační komise

Dozorčí rada FLÚ

VĚDECKÉ ÚTVARY

oddělení

kabinety – autonomní pracoviště

centra – společná pracoviště s vysokými školami

INFRASTRUKTURA VÝZKUMU, SERVIS A DALŠÍ SPOLEČNÉ ČINNOSTI

sekretariát ústavu, personální oddělení

nakladatelství Filosofia

redakce časopisů

knihovny FLÚ

hospodářská správa

Archiv J. Patočky

předseda: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Dr.h.c.

místopředseda: PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.

členové: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. PhDr. Josef Krob, CSc., 

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc., 

prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Dr.h.c. mult.

Knihovna Filosofického ústavu: cca 52 827 kj

 dílčí knihovny: knihovna Centra medievistických studií: cca 7 540 kj      

knihovna komeniologických studií: cca 3 500 kj

knihovna Centra teoretických studií: 2 070 kj

Knihovna Kabinetu pro klasická studia: cca 58 020 kj

Acta Comeniana, Aithér, Eirene. Studia Graeca et Latina, 

Filosofický časopis, Listy filologické, Organon F (společně

s Filosofickým ústavem SAV), Studia Mediaevalia Bohemica,

Teorie vědy

rada pro popularizaci

Organizační schéma Filosofi ckého ústavu AV ČR, v. v. i.
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Ředitel pracoviště: PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. (od 1. 10. 2013)

Rada pracoviště zvolena dne 25. 1. 2012 ve složení:

předseda: PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D., FLÚ

místopředseda: prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., FLÚ

členové:

PhDr. Pavel Baran, CSc., FLÚ

PhDr. Jiří Beneš, FLÚ

RNDr. Adolf Filáček, CSc., FLÚ

prof. Filip Karfík, Ph.D., Université de Fribourg

prof. Erazim Kohák, Ph.D., CGS

prof. PhDr. Pavel Kouba, FF UK

prof. Miroslav Petříček, Dr., FF UK

prof. PhDr. Milan Sobotka, DrSc., FF UK

PhDr. Martin Steiner, FLÚ

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., FLÚ

prof. Karel Thein, Ph.D., FLÚ

Mgr. Petr Urban, Ph.D., FLÚ

PhDr. Josef Zumr, CSc., FLÚ



I / INFORMACE O SLOŽENÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE A O JEJICH ČINNOSTI 

10

Dozorčí rada jmenována dne 1. 5. 2012 ve složení:

předseda: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., AR AV ČR

místopředseda: PhDr. Vladimír Svoboda, CSc., FLÚ

členové:

prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., ÚČL AV ČR (jmenován k 1. 2. 2014)

prof. PhDr. Josef Krob, CSc., FF MU

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., PF UK

prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc., FLÚ SAV

prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., ÚFCH JH

ZMĚNY VE SLOŽENÍ ORGÁNŮ

V roce 2015 nedošlo k žádným změnám ve složení orgánů.

INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ

3.1 Ředitel

Ředitel vykonával úkoly stanovené zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, 

v platném znění, dle zde vymezených pravomocí a v souladu s ostatními právními předpisy. Vědec-

ko-organizační činnost ředitele v roce 2015 se soustředila do několika oblastí.

Jedním z nejdůležitějších úkolů ředitele FLÚ bylo zajištění přípravy podkladů a organizace mezi-

národního hodnocení pracoviště a jeho vědeckých týmů. Mezinárodní hodnocení bylo organizo-

váno vedením AV ČR a mělo tři hlavní cíle: (1) získat kvalitativní i kvantitativní informace o úrovni 

vědecké práce na jednotlivých pracovištích, (2) získat informace pro strategické řízení AV ČR jako 

celku, (3) zprostředkovat nezávislou zpětnou vazbu pro řízení jednotlivých pracovišť a týmů. Me-

zinárodní hodnocení bylo rozděleno do dvou fází. I. fáze byla zaměřena na evaluaci nejvýznamněj-

ších výstupů FLÚ dosažených v letech 2010–2014. Za FLÚ bylo do této fáze předloženo celkem 

185 výstupů, které byly hodnoceny nezávislými zahraničními odborníky a následně zařazeny do pěti 

kvalitativních stupňů. Výsledky I. fáze byly pro FLÚ a jeho týmy velmi úspěšné: 95 % předložených 

výstupů bylo hodnoceno v rámci tří nejvyšších stupňů – 63 výstupům byl přidělen stupeň 1 („world-

-leading“), 64 stupeň 2 („internationally excellent“) a 48 stupeň 3 („recognized internationally“). 

V rámci II. fáze hodnocení, která probíhala od září do prosince roku 2015, navštívily FLÚ tři obo-

rové komise (komise č. 11: Historie a archeologie – 22. 10., komise č. 12: Jazyky a literatura – 19. 10., 

komise č. 13: Jiné humanitní obory – 29. 10.), jejichž úkolem bylo komplexně zhodnotit činnost pra-

coviště i jednotlivých týmů a vypracovat závěrečné zprávy z hodnocení. Ty se měly v rámci oboro-

vé perspektivy příslušné komise vyjádřit zejména k těmto hlediskům: kvalita výsledků, společenská 

relevance, zapojení studentů do výzkumu, postavení v mezinárodním i národním kontextu, vitalita, 

udržitelnost a perspektiva týmů a jejich strategie a záměry do budoucnosti. V této souvislosti lze 
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konstatovat, že mezinárodní hodnocení ve FLÚ proběhlo bez procedurálních problémů a úspěšně. 

Závěry hodnotících komisí přestavují pro vedení pracoviště i jednotlivé vědecké týmy velmi cennou 

zpětnou vazbu a mohou podstatně přispět k dalšímu zvyšování kvality vědeckých i odborných čin-

ností ve FLÚ a úspěšnému naplňování institucionálního poslání FLÚ v příštích letech. 

Ve FLÚ pokračovalo čtvrtým rokem řešení „Programu výzkumné činnosti na léta 2012–2017“. 

Ředitel průběžně projednával aktuální otázky související s plněním Programu s vedoucími pracov-

níky i v jednotlivých útvarech. Na počátku roku 2015 byl jmenován novým vedoucím Kabinetu pro 

studium vědy, techniky a společnosti dr. Jan Balon, který současně vedení FLÚ předložil aktualizo-

vanou koncepci rozvoje tohoto mezinárodně etablovaného týmu. Úspěšně postupovalo také ře-

šení nových výzkumných programů ustavených v rámci Strategie AV21, využívajících mezioborovou 

a meziinstitucionální spolupráci. Pracovníci FLÚ byli zapojeni do čtyř (z celkem čtrnácti) výzkum-

ných programů Strategie: „Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“, „Paměť v digitálním věku“, 

„Efektivní veřejné politiky a současná společnost“, „Formy a funkce komunikace“. Dva z uvede-

ných programů byly na celoakademické úrovni koordinovány pracovníky FLÚ (prof. Petrem Koťát-

kem a prof. Petrem Sommerem). Ve druhé polovině roku byl na půdě FLÚ připraven ve spolupráci 

s dalšími pracovišti AV ČR nový výzkumný program Strategie „Globální konfl ikty a lokální souvis-

losti: kulturní a společenské výzvy“, který byl následně schválen vedením AV ČR i Akademickým 

sněmem (jeho řešení bylo zahájeno na počátku roku 2016 a jeho koordinátorem se stal doc. Ma-

rek Hrubec z FLÚ). 

V roce 2015 proběhly pravidelné atestace. Týkaly se 26 pracovníků FLÚ, kteří byli – podle svého 

odborného zaměření – atestováni ve třech komisích. Ve všech případech bylo doporučeno pro-

dloužení pracovních smluv. U 11 pracovníků bylo navrženo přeřazení do vyššího stupně; u 4 bylo 

doporučeno navýšení pracovního úvazku, u 1 pak snížení. Přeřazování do vyšších stupňů a do-

poručená navýšení pracovních úvazků ovšem limitovaly, stejně jako v uplynulých letech, omezené 

možnosti rozpočtu FLÚ. Návrhy atestační komise proto byly realizovány výběrově, s ohledem na 

personální priority v rámci jednotlivých útvarů. V souvislosti se snahou zpřesňovat atestační krité-

ria byl vypracován návrh „Kritérií pro zařazování vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumu 

a vývoje do kvalifi kačních stupňů a tarifních tříd“, který zpřesňuje a přizpůsobuje pravidla zavedená 

Kariérním řádem AV ČR specifi ckým potřebám FLÚ. Návrh, který byl následně předložen k při-

pomínkování vedoucím útvarů a poté k projednání a schválení Radě pracoviště, vstoupil v platnost 

v roce 2016. Na základě zhodnocení pracovních výsledků dosahovaných průběžně vědeckými pra-

covníky i pracovníky servisních útvarů byly na konci kalendářního roku vyplaceny diferencované 

roční odměny. Vyplacení těchto odměn bylo umožněno koncepčním přístupem vedení FLÚ k hos-

podaření s rozpočtovými prostředky. 

Vzhledem k nízké úrovni institucionálního fi nancování FLÚ byl i v roce 2015 položen důraz na 

získávání účelových prostředků v domácích i zahraničních grantových soutěžích. Značnou pozor-

nost věnovalo vedení FLÚ přípravě projektových záměrů pro výzvy nového operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, který by měl poprvé a současně naposled umožnit čerpat evropskou 

rozvojovou podporu i pražským pracovištím AV ČR orientovaným na humanitní obory výzkumu. 

V roce 2015 bylo ve FLÚ řešeno či spoluřešeno celkem 27 projektů a grantů od těchto posky-

tovatelů: GA ČR – 17 projektů, AV ČR – 4 projekty, MŠMT – 2 projekty, MK – 1 projekt, zahra-

niční poskytovatelé – 2 projekty. Celková výše takto získané mimoinstitucionální podpory činila 

24 709 tis. Kč, což představuje zhruba 22 % z celkových zdrojů, s nimiž ústav hospodařil. O aktivitě 

FLÚ v této oblasti vypovídají i více než dvě desítky projektových návrhů, které vědečtí pracovníci 
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FLÚ vypracovali pro různé veřejné soutěže (např. do soutěže GA ČR bylo podáno 17 návrhů na 

standardní grantové projekty, 5 návrhů na juniorské granty a 1 přihláška do mezinárodní soutěže 

GA ČR; do evropských soutěží v rámci programu HORIZONT 2020 a HERA byly ve spolupráci 

ze zahraničními partnery podány 4 návrhy, přes vysoké bodové hodnocení bohužel nebyl žádný 

z evropských projektů schválen). 

Vzhledem k omezeným možnostem získávání grantových prostředků pro badatelské projek-

ty z oblasti humanitních věd v ČR byla i nadále velmi významná podpora, kterou získal FLÚ díky 

třem interdisciplinárním projektům excelentního výzkumu GA ČR – „Kulturní kódy a jejich pro-

měny v husitském období“ (Centrum medievistických studií), „Historie a interpretace bible“ (Ka-

binet pro klasická studia) a „Mezi renesancí a barokem: Filosofi e a vědění v českých zemích a jejich 

širší evropský kontext“ (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení, Oddělení pro 

komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku). Významná byla také podpora, kterou získaly 

vědecké útvary FLÚ z interních schémat a programů AV ČR, zejména z „Programu mzdové pod-

pory postdoktorandů v AV ČR“ (3 úspěšné návrhy podané v roce 2015) a „Fellowshipu J. Dobrov-

ského“ (1 úspěšný návrh).

Vedení FLÚ věnovalo rovněž pozornost agendě domácí i mezinárodní spolupráce. V roce 2015 

FLÚ mimo jiné uzavřel novou dohodu o spolupráci s Divadelní fakultou Akademie múzických umě-

ní a na další pětileté období prodloužil dohodu o spolupráci s Filozofi ckým ústavom SAV. Výrazným 

mezinárodním úspěchem se stala úspěšná kandidatura na pořadatelství 16. ročníku Mezinárodního 

kongresu logiky, metodologie a fi losofi e vědy („Congress on Logic, Methodology, and Philosophy 

of Science“, CLMPS), který se uskuteční v roce 2019 v Praze a jehož hlavním organizátorem bude 

FLÚ. Jde o prestižní celosvětovou vědeckou akci s cca 800 účastníky. 

Ředitel FLÚ ve spolupráci s ostatními spoluvlastníky (SOÚ a ÚDU) usiloval o další koncepční 

rozvoj akademického areálu Jilská-Husova. V roce 2015 byla kompletně dokončena oprava fasád. 

Úspora fi nančních prostředků dosažená v rámci výběrového řízení umožnila uskutečnit sjednocení 

zabezpečovacích systémů v areálu, zateplit některé místnosti a zadat ke zpracování projekt rekon-

strukce společných prostor a chodeb v objektu Jilská 3. Tato dlouhodobě plánovaná akce proběh-

ne v roce 2016. Průběžně pokračovaly rovněž obnovy kancelářských prostor užívaných FLÚ s cí-

lem zlepšit pracovní podmínky pro zaměstnance.

Za účasti všech vedoucích pracovníků (příp. dalších přizvaných hostů) se konala pravidelná za-

sedání kolegia ředitele. V roce 2015 se uskutečnilo celkem šest jednání (12. 1, 9. 3., 27. 4., 1. 6., 14. 

9., 2. 11.), na kterých byly diskutovány aktuální otázky týkající se vědecké činnosti i záležitosti or-

ganizačního a ekonomického charakteru. Z těchto jednání byly pořizovány podrobné zápisy, které 

byly zveřejňovány na webových stránkách FLÚ (v interní sekci). Stejným způsobem byly zpřístup-

ňovány také zápisy ze zasedání Rady FLÚ a další důležité interní dokumenty a informace. Vedení 

FLÚ se pravidelně setkávalo také s Knihovní radou FLÚ (ustavenou rovněž jako stálý poradní or-

gán ředitele) ke koncepčním otázkám agendy knihovnicko-informačních služeb a Radou pro po-

pularizaci (ustavenou rovněž jako stálý poradní orgán ředitele) k otázkám propagace činnosti FLÚ 

a popularizace vědy. V roce 2015 došlo k personální obměně či personálnímu posílení v některých 

servisních útvarech FLÚ s cílem dlouhodobě udržovat a zvyšovat kvalitu administrativní a servisní 

podpory. Tato dílčí opatření se týkala edičního oddělení, hospodářské správy a sekretariátu FLÚ. 

Kromě výše uvedených činností a průběžného řešení agendy spojené s řízením FLÚ byl dr. Še-

veček v roce 2015 činný i v Ekonomické radě AV ČR (jako zástupce humanitních oborů) a pracoval 

také v několika dalších vědeckých grémiích a radách.
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Rada pracoviště

V roce 2015 se konala tři řádná zasedání Rady pracoviště (23. 3., 22. 6. a 7. 12. 2015).

Na dvanáctém zasedání, které se konalo 23. 3., Rada projednala a jednomyslně schválila rozpo-

čet FLÚ pro rok 2015. Dále se Rada zabývala prodloužením „Dohody o vědecké spolupráci mezi 

FLÚ a Filozofi ckým ústavom SAV“. Dr. Ševeček představil návrh na prodloužení „Dohody“, a to 

formou připojení dodatku k „Dohodě“ již existující (ze dne 24. 3. 2010). Rada po diskusi předložený 

návrh jednomyslně schválila. Rada byla taktéž informována o průběhu a výsledcích atestací ve FLÚ 

v únoru 2015. Prof. Kouba v této souvislosti navrhl, aby pracovníci ve své zprávě za dané období 

pro atestační komise krátce shrnuli, v čem tkví obsahový přínos jejich výzkumné činnosti k dosa-

vadnímu stavu problematiky, a aby vedoucí ve svém vyjádření hodnotili tento přínos. Dr. Urban 

vyjádřil názor, že by nemělo docházet k „zamítání“ doporučení atestačních komisí ke zvýšení kvali-

fi kačních stupňů z fi nančních důvodů. Rada v diskusi formulovala možné řešení, které by spočívalo 

ve vytvoření společného fondu (příspěvek 5 % rozpočtu každého z oddělení), z něhož by mohly 

být prostředky nezbytné k realizaci doporučených zvýšení kvalifi kačních stupňů atestovaných pra-

covníků pohotově čerpány. 

Dále dr. Ševeček informoval Radu o připravovaném mezinárodním hodnocení pracovišť AV ČR, 

a tedy i FLÚ, jehož druhá fáze se uskutečnila v druhé polovině roku 2015. Její součástí bylo i setká-

ní zahraničních hodnotitelů s Radou FLÚ. Dále Dr. Ševeček informoval Radu o tzv. Strategii AV21, 

zejména o jejím fi nancování a o druhu v jejím rámci fi nancovatelných činností (tzv. událostí). Dále 

dr. Beneš informoval Radu o chystané konferenci v gesci UNESCO „World Conference on the 

Rethinking of the Role and Prospects of the Humanities in the 21st Century“. Dr. Ševeček taktéž 

informoval Radu o zvažovaném zapojení do operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ 

(OP VVV) s projektem „Digital Humanities“. Rada vzala tyto informace na vědomí.

Na třináctém zasedání, jež proběhlo 22. 6., byla Rada nejprve seznámena s výsledky zasedání 

Dozorčí rady FLÚ (z 10. 6. 2015). Dále Rada projednala a jednomyslně schválila „Výroční zprávu 

o činnosti a hospodaření FLÚ za rok 2014“. Rada rovněž projednala činnost ředitele FLÚ v roce 

2014. Po diskusi se Rada hlasováním jednomyslně usnesla, že činnost ředitele FLÚ v roce 2014 hod-

notí jako „vynikající“, tj. nejvyšším stupněm „3“. Rada byla taktéž seznámena se stavem hospoda-

ření FLÚ a čerpáním rozpočtu za období leden až květen 2015. Dále dr. Beneš přednesl návrh na 

udělení Medaile Josefa Hlávky prof. PhDr. Janě Nechutové, CSc. (Ústav klasických studií Masary-

kovy Univerzity v Brně). Rada FLÚ návrh hlasováním jednomyslně schválila a doporučila jej řediteli 

k podání. Dále dr. Ševeček informoval Radu o úspěchu Mgr. Oty Pavlíčka, Ph.D. ve výběrovém ří-

zení na mzdovou podporu postdoktorandů v AV ČR. Dr. Ševeček informoval Radu též o: uděle-

ní Čestné oborové medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve fi lologických a fi losofi ckých vědách 

PhDr. Josefu Hejnicovi, CSc.; udělení Čestné oborové medaile Františka Palackého za zásluhy v his-

torických vědách prof. PhDr. Pavlu Olivovi, DrSc.; udělení Prémie O. Wichterleho pro mladé vě-

decké pracovníky do 35 let Mgr. Janu Bierhanzlovi, Ph.D. Dr. Filáček přednesl stručnou informaci 

o projektu HERA, jehož se letos poprvé účastní i zástupci AV ČR. Dr. Ševeček informoval členy 

Rady o připravované účasti v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s pro-

jekty „Digital Humanities“ a „Civilizační výzvy“. Rada vzala tyto informace na vědomí. Dr. Urban 

navrhl zřídit institut stipendií pro krátkodobé pobyty zahraničních badatelů ve FLÚ, a to zejména 

pro ty badatele, kteří nesplňují formální požadavky pro zařazení do programu Fellowship Josefa 

Dobrovského. Rada se po diskusi usnesla, že vedení FLÚ by mělo tuto možnost zvážit.
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Na čtrnáctém zasedání, které se konalo 7. 12., představily dr. Alice Koubová a doc. Daniela Jo-

bertová (DAMU) členům Rady návrh „Smlouvy o spolupráci mezi Divadelní fakultou Akademie 

múzických umění a FLÚ ve vědecké, tvůrčí a vzdělávací oblasti“. Rada předložený návrh jednomy-

slně schválila. Dále dr. Ševeček informoval Radu o průběhu mezinárodního hodnocení, které na 

půdě FLÚ proběhlo na podzim roku 2015. Dr. Ševeček informoval též o přípravě atestací, které 

proběhnou ve FLÚ na jaře 2016, a představil členům Rady návrh „Kritérií pro zařazování vyso-

koškolsky vzdělaných pracovníků výzkumu a vývoje do kvalifi kačních stupňů a tarifních tříd“. Tato 

„Kritéria“ jsou navrhována jako přizpůsobení Kariérního řádu AV ČR specifi ckým potřebám FLÚ. 

Rada vzala informaci dr. Ševečka o přípravě atestací na vědomí. Rada doporučila vedení FLÚ znění 

„Kritérií“ dopracovat (zejména s přihlédnutím k připomínkám, jež k tomuto návrhu vznesli vedoucí 

jednotlivých útvarů) a předložit je Radě ke schválení. 

Prof. Kouba dále představil Radě návrh „Smlouvy o spolupráci a smlouvy skladovací mezi FLÚ 

a spolkem OIKOYMENH“. Rada FLÚ po diskusi vyslovila souhlas se záměrem integrovat edič-

ní činnost spolku OIKOYMENH do struktury FLÚ. Současně schválila předložený návrh „Smlou-

vy o spolupráci a smlouvy skladovací mezi FLÚ a spolkem OIKOYMENH“ pod podmínkou, že na 

spolupráci budou získány externí fi nanční zdroje z AV ČR. Rada vzala na vědomí nezbytnost bu-

doucích organizačních změn ve FLÚ spojených s integrací ediční činnosti spolku OIKOYMENH do 

struktury FLÚ, avšak hlasování o návrhu na změnu „Organizačního řádu FLÚ“ odložila do doby, než 

bude „Smlouva o spolupráci a smlouva skladovací mezi FLÚ a spolkem OIKOYMENH“ uzavřena. 

Dále byla Rada seznámena s čerpáním rozpočtu FLÚ za období leden až říjen 2015. Dále Ing. Rybá-

ková Radě představila aktualizovaný „Spisový a skartační řád FLÚ“. Rada FLÚ „Spisový a skartační 

řád FLÚ“ jednomyslně schválila. Dr. Chotaš informoval členy Rady o průběhu a výsledcích zasedá-

ní Dozorčí rady FLÚ, které se konalo dne 23. 11. 2015. Dr. Ševeček informoval členy Rady o změ-

ně nájemce současného Klubu Golem. V jeho prostorách vznikne jazzový klub, přičemž se počítá 

s využitím jeho zařízení pro potřeby FLÚ. Rada vzala tyto informace na vědomí.

V roce 2015 jednala Rada FLÚ vícekrát formou per rollam. Jednalo se o: návrhy na ocenění udě-

lovaná AV ČR, návrhy na mzdovou podporu postdoktorandů v AV ČR a jiné. Výsledky hlasování 

členů Rady byly ověřeny vždy na nejbližším zasedání Rady.

Zápisy z jednotlivých zasedání Rady FLÚ jsou zveřejněny na internetových stránkách FLÚ www.

fl u.cas.cz (v sekci interní informace). Lze zde nalézt data zasedání, výběr významných záležitostí 

projednávaných Radou pracoviště a odkaz na zápisy ze zasedání.

Dozorčí rada

V roce 2015 se DR sešla na dvou řádných zasedáních ve dnech 10. 6. a 23. 11. 2015.

Na prvním z těchto zasedání ředitel FLÚ dr. Ondřej Ševeček nejprve promluvil o organizačních 

záležitostech v ústavu. V roce 2014 se podařilo etablovat nové vedení FLÚ poté, co dosavadní ře-

ditel dr. Pavel Baran nastoupil do funkce místopředsedy AV ČR. Vznikla funkce zástupce ředitele 

pro vědeckou činnost, změnil se organizační řád a byla upravena interní pravidla evaluací. Dále byly 

ustaveny tři nové atestační komise respektující oborovou různost na FLÚ, komise pro udělování 

titulu doktor věd v oboru fi losofi e, byl vypracován status emeritního pracovníka při ústavu a byla 

rovněž vypracována jasná pravidla personální politiky. 

Ředitel ústavu poté na základě Výroční zprávy za rok 2014 zrekapituloval vědecký vývoj pra-
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coviště v uplynulém roce. Informoval členy Dozorčí rady o pokračujícím vydávání osmi odbor-

ných periodik, z nichž některá mají pozitivní ohlasy i v zahraničí, formou vystavených konkrétních 

titulů představil vědecké výsledky pracovníků FLÚ vydané v nakladatelství Filosofi a i publikace vy-

dané v zahraničí. Podrobně referoval o projektové a grantové činnosti v ústavu, o fi nančním za-

jištění pracoviště plynoucím z nich a o podpoře postdoktorandů. Prezentoval široké zapojení pra-

covníků ústavu do Strategie AV21 a zmínil se o dvou těchto programech koordinovaných ve FLÚ. 

Díky nim vzniká nová síť kontaktů a nové formy spolupráce s ústavy (např. s Ústavem státu a prá-

va, Psychologickým ústavem AV ČR). Závěrem svého vystoupení se ředitel dotkl platové politiky 

v AV ČR a stále pokračujícího trendu ve zvyšování rozdílů mezi platy humanitních a přírodovědných 

ústavů. 

V diskusi k vystoupení dr. Ševečka se předseda DR prof. Pánek s uznáním vyslovil ke stabilní-

mu vývoji ve FLÚ. V otázce platových problémů, které také nastínil ředitel ústavu, doporučil situaci 

zatím řešit formou článku v Akademickém bulletinu. Prof. Janoušek informoval o rozpočtu AV ČR 

na příští rok, který bude o 300 mil. Kč vyšší a budou jím zčásti vyrovnány i disproporční výdaje na 

vědu mezi jednotlivými ústavy. Prof. Zahradník velmi ocenil kvalitní zpracování Výroční zprávy FLÚ 

za rok 2014. Již poněkolikáté však na Dozorčí radě vyslovil požadavek, že by bylo vhodné posílit 

větší badatelské sepětí fi losofi e s přírodovědnými obory v rámci AV ČR. Na to reagoval dr. Beneš, 

který upozornil na semináře v Centru teoretických studií, jichž se účastní např. fyzici, dr. Svoboda 

podotkl, že přírodovědně zaměření vědci se účastní i seminářů z oboru logiky. Dr. Ševeček nastínil 

představu týkající se možné realizace jakéhosi centra či paláce vědy s větší kapacitou auditoria, kde 

by mohly vzniknout podmínky pro podobnou platformu. Dozorčí rada FLÚ tím projednala a vzala 

na vědomí výroční zprávu FLÚ za rok 2014.

Dozorčí rada FLÚ jednala též o hodnocení manažerských schopností ředitele ústavu PhDr. On-

dřeje Ševečka, Ph.D. v roce 2014. Jednomyslně se usnesla tyto schopnosti ohodnotit stupněm 3 

(„vynikající“).

Ing. Rybáková informovala o hospodaření FLÚ, podrobně nastínila návrh a čerpání rozpočtu na 

rok 2015 ve všech jeho složkách. K datu konání Dozorčí rady bylo vyčerpáno 33,3 % prostředků. 

Dále zevrubně rozvedla strukturu příjmů a výdajů pracoviště. Rozpočet pro tento rok předpoklá-

dá jako vyrovnaný. Podala též informaci o uskutečněných a plánovaných investičních akcích. Infor-

movala o hlasování o nájemní smlouvě formou per rollam s nájemcem Havlíkova přírodní apotéka, 

s. r. o., které proběhlo v první polovině tohoto roku. Dozorčí rada vyjádřila s touto nájemní smlou-

vou svůj souhlas.

Na druhém zasedání DR v roce 2015 ředitel FLÚ na úvod podal zprávu o průběhu meziná-

rodního hodnocení FLÚ, které se uskutečnilo ve druhé polovině letošního roku. Stručně předsta-

vil metodiku hodnocení, tři hodnotící komise, jejich stanoviska k publikační činnosti a k fungování 

ústavu obecně a dotknul se i názorové různosti jednotlivých komisí. Podle informací ředitele ústav 

v hodnocení bez problémů obstál. 

Dr. Ševeček se dále věnoval problematice fi nancování humanitních oborů v rámci AV ČR 

a představil návrhy několika evropských vědeckých projektů (RSI, Horizont 2020, HERA), které 

byly ve sledovaném období za FLÚ podány. Ústav v nich vystupoval ve třech různých rolích: jako 

hlavní koordinátor, jako účastník projektu nebo externí účastník. Žádný z projektů však nebyl i přes 

vysoké bodové hodnocení schválen. Prof. Pánek k tomuto bodu dodal, že i přes nepřijetí projektů 

je velmi pozitivní, že se tak tvoří mezinárodní síť spolupracujících institucí, což může vyústit i v jiné 

formy spolupráce. 
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Dr. Chotaš a dr. Ševeček akcentovali nutnost budoucí stability systému hodnocení. Dr. Chotaš 

uvedl, že zahraniční hodnotitelé neměli možnost seznámit se s výsledky minulého hodnocení, které 

byly k dispozici pouze v češtině, a nemohli tak výsledky útvarů porovnávat. Prof. Pavlíček doporu-

čil formulovat písemně stanovisko Dozorčí rady k hodnocení ústavu. Dr. Ševeček s jeho návrhem 

souhlasil.

Ing. Rybáková seznámila členy DR s čerpáním rozpočtu za období leden až říjen 2015 ve všech 

jeho podstatných složkách (neinvestiční a investiční výdaje) a konstatovala jeho vyrovnanost. Na 

konci roku budou vyplaceny odměny pracovníkům ve výši odpovídající 13. platu. Členové DR byli 

rovněž informováni o stavebních pracích v areálu Jilská-Hu sova (instalace elektronického zabezpe-

čovacího systému, zateplení místností ve 2. a 3. pa t ře, projekt na opravu chodeb v Jilské 3) a o fi -

nančních prostředcích vynaložených na tuto rekonstrukci.

Dozorčí rada určila fi rmu Audico, s. r. o., k provedení auditu ve Filosofi ckém ústavu AV ČR, 

v. v. i., v roce 2016.

Členové Dozorčí rady udělili po diskusi týkající se možných investic pronajímatele a bezpečnosti 

objektu písemný souhlas k uzavření nájemní smlouvy na pronájem ne by to vých prostor v bývalém 

klubu Golem se společností Keystone Production, s. r. o.

II /
INFORMACE O ZMĚNÁCH ZŘIZOVACÍ LISTINY

V roce 2015 nebyly provedeny žádné změny ve zřizovací listině FLÚ.
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III /
HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI

VĚDECKÁ ČINNOST PRACOVIŠTĚ A UPLATNĚNÍ JEJÍCH VÝSLEDKŮ

Stručná charakteristika vědecké činnosti pracoviště

Práce na všech badatelských programech Filosofi ckého ústavu sleduje několik základních cílů. Hlav-

ním cílem je přispět k rozvoji světového bádání v oblasti fi losofi e a příbuzných vědních oborů. Další 

cíle se vztahují ke kulturním potřebám současné české společnosti. Patří k nim vytváření a prohlu-

bování předpokladů pro recepci výsledků světového bádání v českém prostředí, a tím i k tomu, aby 

fi losofi e a příbuzné humanitní disciplíny v České republice udržovaly trvalý kontakt s evropskou 

a světovou vědou a aktivně se podílely na jejím utváření. Filosofi cký ústav rovněž přispívá k posi-

lování vědomí národní identity, a to kritickým zkoumáním dějin českých zemí a středoevropského 

prostoru, se zřetelem k dějinnému přínosu významných myslitelů v tomto prostoru působících. 

Řešené úkoly lze rozdělit do tří tematických celků: (1) aktuální problémy současné fi losofi e a fi -

losofi cké aspekty příbuzných vědních disciplín, (2) dějiny evropského a českého fi losofi ckého myš-

lení, (3) vybrané problémy příbuzných humanitních disciplín (zejména klasická a medievistická stu-

dia). Těmto úkolům odpovídá organizační struktura Filosofi ckého ústavu (viz schéma na s. 18). Na 

každém z tematických celků pracuje vždy několik specializovaných útvarů, jejichž činnost se vzá-

jemně doplňuje. 

V rámci prvního (1) z uvedených tematických celků je věnována soustavná badatelská pozor-

nost především aktuálním problémům těch fi losofi ckých směrů, které v moderní době nejvýrazněji 

ovlivnily a stále ovlivňují současné fi losofi cké myšlení. Na tomto tematickém celku pracuje oddělení 

analytické fi losofi e, logiky, současné kontinentální fi losofi e, novověké racionality, morální a politické 

fi losofi e (společně s Centrem globálních studií) a Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti. 

Druhý tematický celek (2) je tvořen výzkumem dějin evropského fi losofi ckého myšlení od jeho po-

čátků až po současnost. Zvláštní pozornost je přitom věnována také kritickým edicím a studiu děl 

významných českých myslitelů od středověku až po moderní dobu. Součástí badatelské činnosti je 

výzkum v oblasti antické fi losofi e a velkých fi losofi ckých systémů středověku, novověku i moderní 

doby. Témata tohoto celku jsou řešena v Oddělení pro studium antického a středověkého myšle-

ní, v Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, v Kabinetu pro teoretická 

studia (Archiv Jana Patočky) a v Oddělení pro studium moderní české fi losofi e. 

Ve třetím tematickém celku (3) se několik dalších vědeckých týmů zabývá vybranými problé-

movými okruhy humanitních disciplín, které doplňují a rozvíjejí badatelské zaměření Filosofi ckého 

ústavu. Patří k nim Kabinet pro klasická studia a také společná pracoviště (tzv. centra) Akademie 

věd a Univerzity Karlovy připojená k Filosofi ckému ústavu (Centrum biblických studií, Centrum 

medievistických studií a Centrum pro teoretická studia).

Filosofi cký ústav soustavně buduje a posiluje také infrastrukturu výzkumu a ostatní odbor-

né služby nezbytné nejen pro vlastní vědecké útvary, ale také podporující činnost jiných pracovišť 

v oblasti fi losofi e a zastoupených humanitních disciplín, zejména vysokých škol. Především se jed-

ná o ediční činnost, kterou ústav realizuje ve specializovaném vědeckém nakladatelství Filosofi a 
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Vědecké útvary Filosofi ckého ústavu AV ČR, v. v. i.

knihovna komeniologických studií

redakce mezinárodní revue Acta Comeniana

knihovna Kabinetu pro klasická studia FLÚ

redakce časopisu Listy filologické

redakce mezinárodního časopisu Eirene. Studia 
Graeca et Latina

Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního 
dědictví v českých zemích do roku 1800

Oddělení středolatinské lexikografie

Oddělení biblických studií 
– Centrum biblických studií

Oddělení antických tradic v české kultuře

Archiv Jana Patočky 

redakce časopisu Teorie vědy

knihovna Centra pro teoretická studia

knihovna medievistických studií

ODDĚLENÍ

KABINETY – AUTONOMNÍ PRACOVIŠTĚ

CENTRA – SPOLEČNÁ PRACOVIŠTĚ
S VYSOKÝMI ŠKOLAMI

INDIVIDUÁLNÍ BADATELSKÉ PROJEKTY

Oddělení analytické filosofie

Oddělení současné kontinentální filosofie

Oddělení logiky

Oddělení morální a politické filosofie
– Centrum globálních studií

Oddělení pro studium antického a středověkého 
myšlení

Oddělení pro studium novověké racionality

Kabinet pro klasická studia

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti

Kabinet pro teoretická studia jako součást 
Centra pro teoretická studia – společného 
pracoviště AV ČR a UK

Centrum biblických studií, společné pracoviště 
KKS FLÚ a ETF UK

Centrum medievistických studií, společné 
pracoviště AV ČR a UK

Centrum pro teoretická studia, společné 
pracoviště AV ČR a UK

hostující badatelé ze zahraničí

badatelské projekty postdoktorandů
z vysokých škol

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny 
raného novověku

redakce časopisu Aithér

redakce časopisu Studia Mediaevalia Bohemica

Oddělení pro studium moderní české filosofie
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(http://fi losofi a.fl u.cas.cz). V roce 2015 vyšlo v nakladatelství celkem 20 publikací (seznam viz přílo-

ha č. 4, s. 172). FLÚ je vydavatelem či spoluvydavatelem osmi základních oborových periodik (Acta 

Comeniana; Aithér; Eirene. Studia Graeca et Latina; Filosofi cký časopis; Listy fi lologické – Folia philolo-

gica; Organon F; Studia mediaevalia Bohemica; Teorie vědy / Theory of Science), jejichž příslušná čísla 

vyšla také v roce 2015. Podrobnější informace o těchto periodikách je součástí přílohy č. 5, s. 174. 

FLÚ také organizuje oborově významné vědecké akce (konference, symposia apod.) a podílí 

se rovněž na tvorbě specializovaných elektronických databází a badatelských pomůcek. Význam-

nou součástí infrastruktury Filosofi ckého ústavu jsou dvě veřejné odborné knihovny, sloužící ne-

jen badatelům, ale také vysokoškolským studentům a veřejnosti (viz níže, s. 91–94). Tyto knihovny 

i v roce 2015 systematicky rozšiřovaly své fondy koordinovanou akviziční politikou a zpřístupňová-

ním oborově významných elektronických informačních zdrojů.

Významné vědecké výsledky pracoviště byly v roce 2015 realizovány také v souvislosti s řešením 

či spoluřešením 27 grantových projektů a projektů regionální a mezinárodní spolupráce. 17 projektů 

řešených ve FLÚ bylo podpořeno GA ČR, 3 projekty byly řešeny s podporou jiných poskytovatelů 

(Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR) a rovněž 1 projekt byly 

řešen v rámci Programu podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR. Pokračovalo rovněž ře-

šení 3 projektů podpořených ze zahraničních zdrojů (DG Research EC řešené v rámci 7. rámcového 

programu EU; Res-AGorA; Cost-Action). V roce 2015 byly řešeny také 3 projekty regionální spo-

lupráce AV ČR (ve spolupráci s krajem Vysočina, s Královéhradeckým krajem a Ústeckým krajem). 

Pro přehledný seznam grantů řešených či spoluřešených FLÚ v roce 2015 viz příloha č. 6, s. 182.

Dále pokračoval i interní program dlouhodobých pobytů hostujících badatelů ze zahraničí ve 

FLÚ. V roce 2015 se jednalo o pobyty prof. Shinichi Sohmy (Hiroshima Shudo University, Japonsko) 

a následně prof. Geralda Harrise (University of Chicago, USA). V rámci Fellowshipu Josefa Dob-

rovského pro zahraniční bohemisty realizoval v roce 2015 badatelský pobyt ve FLÚ dr. Nicolas Ri-

chard (CNRS, Francie) s výzkumným tématem „Universalismus a lokální kultura ve střední Evropě 

raného novověku: příklad katolické liturgické reformy v Čechách“.

V rámci programu na mzdovou podporu postdoktorandů na pracovištích AV ČR bylo v roce 2015 

podáno za FLÚ celkem 6 návrhů, z nichž byly 3 akceptovány, a v roce 2015 tak mohli ve FLÚ začít řešit 

své projekty následující postdoktorandi: dr. Davide Crippa, dr. Ota Pavlíček a dr. Milan Žonca. V roce 

2015 pokračovalo v rámci velmi prestižního programu Akademie věd ČR Fellowship Jana Evange-

listy Purkyně posledním rokem řešení projektu prof. L. Kvasze, věnovaného lingvistické rekonstruk-

ci zlomů v dějinách exaktních disciplín, především matematiky a teoretické fyziky. V roce 2015 získal 

Fellowship Jana Evangelisty Purkyně na dobu 5 let nově dr. Matyáš Havrda s projektem zaměřeným 

na recepci aristotelské teorie důkazu v pozdněantické fi losofi i, zvláště u Galéna z Pergamu. Výzkum 

dr. Havrdy bude probíhat v rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ.

FLÚ se i v roce 2015 podílel na vysokoškolské výuce doktorandů v rámci doktorských progra-

mů akreditovaných společně s partnerskými univerzitami. V doktorském studijním programu Fi-

lologie jde o studijní obor Latinská medievistika a novolatinská studia (ve spolupráci s Filozofi ckou 

fakultou Univerzity Karlovy v Praze); v doktorském studijním programu Filozofi e o studijní obor 

Filosofi e (ve spolupráci s Filozofi ckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze); v doktorském studijním 

programu Filozofi e o studijní obor Filosofi e (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Kar-

lovy v Praze); a konečně v doktorském studijním programu Humanitní studia o studijní obor Teo-

rie a dějiny vědy a techniky (ve spolupráci s Filozofi ckou fakultou Západočeské univerzity v Plzni). 

V roce 2015 se podařilo připravit další společnou akreditaci doktorského studia, tentokrát obo-
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ru Filosofi e náboženství ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK v Praze. Stejně jako 

v předešlých letech vzniklo v řadě vědeckých útvarů FLÚ v roce 2015 několik publikací monogra-

fi ckého i nemonografi ckého charakteru, které vyšly ve špičkových zahraničních periodicích či na-

kladatelstvích, jako jsou Brepols, Brill, Springer, Traugott Bautz, Walter de Gruyter aj. Orientace na 

kvalitní zahraniční publikace a mezinárodní výzkumné projekty je hlavní strategií vědeckého růstu 

FLÚ, kterou se i v roce 2015 podařilo naplnit.

ZAPOJENÍ FLÚ DO STRATEGIE AV21

V roce 2015 připravila Akademie věd ČR tzv. Strategii AV21, jejímž základem je soubor koordino-

vaných výzkumných programů využívající mezioborových a meziinstitucionálních synergií s cílem 

identifi kovat problémy a výzvy dnešní doby a koordinovat výzkumné úsilí pracovišť Akademie věd 

směrem k jejich řešení. Filosofi cký ústav AV ČR se do Strategie AV21 hned od počátku významně 

zapojil. Z celkem patnácti výzkumných programů (http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/) jsou tři 

programy koordinovány pracovníky FLÚ. Konkrétně jde o programy: 1) Formy a funkce komunika-

ce (koordinátor prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.); 2) Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací (ko-

ordinátor prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.); 3) Globální konfl ikty a lokální souvislosti: kulturní 

a společenské výzvy (koordinátor doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. – program byl zřízen až v prů-

běhu roku 2016). Některé vědecké týmy FLÚ se však v roce 2015 zapojily i do dalších programů 

Strategie AV21, přičemž v jejich rámci byla dosažena celá řada výsledků.

Výzkumný program „Formy a funkce komunikace“
http://komunikaceav21.cz/

Výzkumný program se zaměřuje na zkoumání sociálních, kulturních a psychologických funkcí ko-

munikace, na podmínky porozumění mezi jednotlivci i sociálními skupinami a na zdroje komunikač-
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ních selhání. Předmětem výzkumu je vývoj forem komunikace a jejich role ve vytváření, udržování 

a narušování společenských struktur, úloha komunikace v utváření osobnosti a její podíl na vzniku 

osobnostních poruch, možnosti formální analýzy a modelování procesů, v nichž dochází k porozu-

mění jazykovým promluvám a k osvojování jazyka, a komunikativní funkce umění.

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti

Oddělení je zapojeno do výzkumného tématu „Věda jako forma komunikace“. Výzkum se soustře-

dí na analýzu forem a nástrojů komunikace uplatňujících se v mezioborové spolupráci, v institucio-

nálním zabezpečení a řízení vědeckého výzkumu a v interakci mezi vědou a společností. Zvláštní 

pozornost je věnována zapojení českého výzkumu do evropského a světového kontextu a vy-

užívání výsledků vědy v každodenním životě. Mezioborovou bází výzkumu je spolupráce fi losofů, 

sociologů, historiků a zástupců přírodních věd. Oddělení se podílí na výzkumném projektu „Věda 

v české společnosti (paradigmata, instituce, komparace)“.

Oddělení analytické filosofie

Oddělení je zapojeno projektem „Kognice, komunikace, mysl, mozek“ (koordinátor Juraj Hvorec-

ký). Výzkum je zaměřen na analýzu a možnosti modelování vztahů a procesů, v nichž se realizuje 

usuzování, reprezentace znalostí, porozumění jazykovému významu a volba komunikativních stra-

tegií. Jedním z jeho cílů je integrovat prostředky, které na tomto poli nabízí současná logika, in-

formatika, psychologie, kognitivní věda a fi losofi e jazyka. Empirickým východiskem výzkumu jsou 

vyhodnocování behavioriálních experimentů i využívání současných poznatků o neurofyziologické 

bázi kognitivních procesů a komunikativního jednání. V rámci projektu bylo v roce 2015 uspořádá-

no kolokvium Kognice mezi psychologií, fi losofi í a informatikou (Praha, 27. 10. 2015). Oddělení je za-

pojeno rovněž do výzkumného tématu „Věda jako forma komunikace“, v jehož rámci je řešen pro-

jekt „Refl exe jazyka a metodologie přírodních věd“ (koordinátor Vladimír Havlík).

Oddělení logiky

Oddělení je do programu zapojeno výzkumným projektem „Usuzování, porozumění a jejich for-

mální modely“ (koordinátor O. Majer). Hlavní náplní oddělení byla příprava akcí na rok 2016: 

30. ročník konference Logica, 20. Slovensko-české sympozium o analytické fi losofi i, konference 

Why rules matter a workshop Non-classical epistemic logics. Oddělení se dále ve spolupráci s pro-

jektem „Kognice, komunikace, mysl, mozek“ (koordinátor Juraj Hvorecký) podílelo na organiza-

ci přednášek Marcello Oreste Fiocco: Intentionality and Realism (Praha, 26. 11. 2015) a Andrew 

Woodfi eld: Will Future Artifi cial Intelligence Threaten Mankind? (Praha, 8. 10. 2015).

Oddělení morální a politické filosofie – Centrum globálních studií

Doc. Marek Hrubec vede v rámci programu pracovní skupinu „Formy, nástroje a rizika veřejné ko-

munikace“. Tato skupina řeší projekt „Veřejná komunikace v období globálních společenských pře-

měn: interkulturní dimenze – formy, rizika, příležitosti“. Výzkum se zaměřuje na formy, možnosti a po-

tenciální selhání veřejné komunikace v kontextu aktuálních společenských proměn a jejich globálních 
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i lokálních determinant. Předmětem analýzy jsou sociální, politické, právní a kulturní parametry ko-

munikace, včetně možností a limitů interkulturního dialogu. Metodologickou bází výzkumu jsou mezi-

oborová spolupráce zahrnující fi losofi i, sociologii, historiografi i, právní vědu a orientální studia.

V roce 2015 byly v rámci tohoto projektu realizovány např. následující aktivity: vydání knihy Ma-

rek Hrubec, Odjištěná společnost, Praha, Sociologické nakladatelství 2015; vydání českého překladu 

knihy Ulrich Beck, Německá Evropa, Praha, Filosofi a 2015. Zároveň byly uspořádány tři konference: 

Globální ohrožení a riziková společnost (Praha); Confl icts in the Global Era (Praha) a workshop Sociální 

konfl ikty (Hradec Králové).

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny  raného novověku 

Oddělení je zapojeno do výzkumného tématu „Historické podoby a proměny komunikace“, vý-

zkumný projekt „Komunikace v raném novověku: formy, struktury, média“. V roce 2015 byly uspo-

řádány např. následující akce: příprava posteru „Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Ko-

menského“ v rámci Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních 

vědách (WDH 2015) pod záštitou MŠMT ČR (24. 9. 2015); příprava expozice „Digitalizace a vizu-

alizace korespondence J. A. Komenského“ v rámci výstavy ke 125 letům AV ČR „Věda – národ – 

dějiny“, 15. 10. 2015 – 7. 2. 2016. Součástí prezentace bylo i video přibližující práci na databázi Ko-

menského korespondence a nové metody vizualizace (https://vimeo.com/147446184).
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Oddělení současné kontinentální filosofie

Pět pracovníků oddělení je zapojeno do projektu „Role komunikace a sociální interakce ve vývoji 

osobnosti“. Předmětem výzkumu je komunikace a další typy sociálních interakcí jako faktory, kte-

ré stimulují nebo naopak limitují optimální vývoj lidské osobnosti a naplnění jejího potenciálu. Po-

zornost je věnována i normativní funkci a historické podmíněnosti samotného pojmu optimálního 

vývoje a lidského potenciálu. Složení badatelského týmu umožňuje integraci psychologického, so-

ciologického, fi losofi ckého a historického přístupu. V roce 2015 byly v rámci tohoto projektu rea-

lizovány např. následující aktivity: uspořádání mezinárodního workshopu „Michael Shapiro: Politics 

of Aesthetics“ (Praha, 14.–15. 12. 2015), uspořádání mezioborového workshopu „Optimální vývoj 

a zdařilý život: osobnostní a sociální předpoklady“ (Praha, 29.–30. 9. 2015).

10.00 – 12.30 
Michael J. Shapiro: Critical Temporalities: 
Thinking the Event
Respondent: Petr Kouba

14.00 – 16.30
Michael J. Shapiro: Choreographies
Respondent: Alice Koubová

POLITICSOF
AESTHETICS

Jilská 1, Praha 1

10.00 – 12.30
Michael J. Shapiro: 

Respondent: 

14.00 – 16.30
Michael J. Shapiro: Politics and the Sublime
Respondent: Martin Nitsche

MICHAEL J. SHAPIRO
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Výzkumný program „Evropa a stát: mezi civilizací a barbarstvím“
http://statav21.cz/

Tento program sleduje proměny historický ch i současný ch podob (středo)evropského státu jako 

jevu. Nejde o jeho historický  vý voj od primitivních ke složitý m formám, ale o jeho dějinnou oscila-

ci mezi kladnou a zápornou podobou organizace, která společnost jednou tyranizuje (barbarství), 

jindy přivádí k humanitě a kultuře (civilizace). Analý za role státu se jeví jako potřebná služba veřej-

nosti, která pro kvalifi kované rozhodování o svém postoji ke státu potřebuje dostatek informací 

a argumentů. Do vý zkumného programu jsou proto zahrnuty primární analý zy státu jako organi-

začního a funkčního principu, ale i představ společnosti o sobě samé, o jejích hodnotový ch systé-

mech, o vlastní kultuře atd. Součástí studia problematiky evropského státu je porozumění složitý m 

vztahům a konfl iktům, které stát nastoluje – jak v současnosti, tak v průběhu dějin.

Centrum medievistických studií

V rámci programu proběhla XI. Letní škola medievistických studií (4.–6. 9. 2015) na téma Ovládající 

a ovládaní, která zkoumala formou přednášek a seminářů problematiku raně středověkého státu 

v perspektivách historie, archeologie, literární komparatistiky a dějin umění. Letní škola se každo-

ročně koná v prostorách Sázavského kláštera.

Kabinet pro klasická studia

V roce 2015 byla v rámci programu vypracována monografi e prof. Jana Bažanta Perseus & Medusa. 

Zobrazení mýtu od počátku do dneška. Čtenář se v ní seznámí s vývojem gramatiky a slovníku zob-

razení Persea, Medusy, Danaé, Andromedy a Pegasa od antiky až po současnost. Kniha není urče-

na pouze odborníkům, její text je v podstatě komentářem k autentickým pramenům a především 

k pěti stům typickým zobrazením Perseova mýtu. Proč právě mýtus o Perseovi? Především proto, 

že od svého vzniku byl spjat s viděním a zobrazováním, na němž je naše dnešní kultura postavena. 

Kompletní text včetně obrazových příloh byl v roce 2015 odevzdán do tisku nakladatelství Acade-

mia (vyjde 2016).

Oddělení morální a politické filosofie – Centrum globálních studií

Dr. O. Lánský v rámci tohoto projektu uspořádal mezioborový workshop (11. 11. 2015 v AKC FLÚ 

AV ČR), jenž vedl k přípravě publikace Modernita v kulturních a civilizačních kontextech (dokončují se 

tiskové přípravy) a monografi e Ondřej Lánský, Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému 

modernity (Praha: Filosofi a 2015).

Výzkumný program „Efektivní veřejné politiky a současná společnost“
http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/13-efektivni-verejne-politiky-a-soucasna-spolecnost/

index.html

Cílem programu je napomáhat nejen akademické, ale i širší veřejnosti v porozumění složité a dy-

namicky se rozvíjející společnosti v 21. století. Interdisciplinární výzkumy hledají odpovědi na otázky 
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zásadního významu pro fungování současné společnosti a veřejných politik jako například: Do jaké 

míry daně a dávky pokřivují ekonomické chování a způsobují neefektivnosti? Posunují poznatky sou-

časné fyziky, evolučních teorií a neurověd hranice naší lidské svobody a jak? Jaké jsou postoje lidí 

k morálce, právu a etice a jak tyto ovlivňují jejich chování? Změnila koncepce svobodné vůle smysl 

a účel odpovědnosti v civilním a v trestním právu a smysl a účel trestání? Jak velká je šedá ekonomi-

ka a jak moc brzdí korupce podnikání? Jaká jsou pro a proti veřejné podpory vlastnické a nájemní 

formy bydlení? Dokáže sociální a bytová politika reagovat na lokální a globální krize? Jaké formy mají 

výnosy ze vzdělání, jak jsou vysoké a jak vzdělanost ovlivňuje zaměstnanost, dlouhodobý ekonomic-

ký a sociální rozvoj? Jaké dopady má minimální mzda? Jaké jsou hrozby a příležitosti příchozí a od-

chozí migrace? Jaké sociální a ekonomické fenomény přináší demografi cké stárnutí společnosti a jak 

s nimi ladí veřejné politiky? Které síly drží heterogenní společnosti pohromadě a které je rozdělují?

Oddělení analytické filosofie – Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení – 
Oddělení pro studium novověké racionality

Oddělení se na programu podílejí výzkumným projektem „Svoboda a odpovědnost a jejich dů-

sledky pro společnost“. Projekt, na kterém participují fi losofové a teoretikové práva, se zaměřuje 

na problematiku svobody vůle a morální a trestní odpovědnosti za jednání. Těžiště činnosti v roce 

2015 spočívalo v pracovních diskusních setkáních s přednáškami jednotlivých členů. Byla také při-

pravena popularizující brožura o dané tematice (vyjde v nakl. Academia v r. 2016). V roce 2015 byly 

v rámci tohoto projektu realizovány např. následující aktivity: seminář, prezentace a diskuze, před-

nášející P. Dvořák „Pojmy determinismu, nahodilosti a problém alternativních možností“ (Praha, 

30. 3. 2015); veřejná přednáška s diskusí, přednášející T. Marvan „Hume o nutnosti, svobodě a od-

povědnosti“ (Praha, 5. 11. 2015).

Oddělení analytické filosofie

Tomáš Hříbek z Oddělení analytické fi losofi e v rámci tohoto programu koordinuje výzkumné téma 

„Současná etika“. Tématem je současná etika v celé její šíři. Předmětem analýz jsou rovněž dopa-

dy etických teorií na současnou právní praxi v České republice. Mezioborové založení projektu re-
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fl ektuje fakt, že jeho předmět nelze postihnout izolovaně, nýbrž je nutno spojit teoretickou analýzu 

v oboru fi lozofi e s praktickými důsledky v rovině morální a právní. V roce 2015 byly v rámci tohoto 

projektu realizovány např. následující aktivity: publikování brožury Eutanazie – ano či ne? Aktuální 

medicínské, fi losofi cké a právní aspekty (Praha: Academia 2015); uspořádání konference „Eutanazie 

– Rozhodnutí na konci života“ (Praha, 15. 5. 2015). 

Výzkumný program „Paměť v digitálním věku“ 
http://www.mua.cas.cz/pamet-v-digitalnim-veku-751

Lidská paměť, individuální i kolektivní, patří ke klíčovým vědeckým tématům humanitních, spole-

čenskovědných i přírodovědných oborů. Při jejím zkoumání lze v nebývalé míře uplatnit interdis-

ciplinární metody a ústavy Akademie věd zde díky svému vědeckému potenciálu mohou vytvořit 

jedinečné badatelské ohnisko. K zaznamenání a analýze paměťových procesů zatím u nás chybí in-

terdisciplinární platforma, která by se komplexně zabývala výzkumem individuální i kolektivní pa-

měti a poskytovala tak prostor pro refl exi obecných otázek jejího fungování, utváření a zpětného 

přenosu do myšlení jedinců a společnosti. Výzkum paměti v jejích sociokulturních, psychologických 

či kognitivních podobách je ovšem jen jednou stranou této mince. Neméně důležitou jsou i otázky 

a problémy spojené se zaznamenáváním a zpřístupňováním paměti a paměťové kultury společnos-

ti. S tímto cílem souvisí budování odpovídajících výzkumných infrastruktur.

Archiv Jana Patočky (CTS)

Archiv Jana Patočky se do programu zapojil projektem „Digitalizace a zveřejnění audiozáznamů 

přednášek a seminářů Jana Patočky“ v rámci dlouhodobého zpracování Patočkovy fi losofi cké po-

zůstalosti a jejího zpřístupnění v modu Digital Humanities. V roce 2015 bylo digitalizováno 19 mgt. 

kotoučů (přednáškové cykly Presokratici, Platón, Pro naši dobu, mimořádné přednášky, data byla 

rozstříhána, čištěna, určena a metadatově popsána. V nově nasazeném digitálním repozitáři je do-

stupné audio, včetně jeho synchronizace s redigovaným přepisem, fi ltr a vyhledávání nad celým ka-

talogem (v blízké budoucnosti bude společné pro celou bibliografi i J. Patočky). Veřejně dostupná je 

jen základní část metadat, kompletní je k dispozici po přihlášení.

Kabinet pro klasická studia 

Oddělení lexikografi e KKS FLÚ je zapojeno do výzkumného tématu „Zpřístupňování, uchovává-

ní a záchrana pramenů v digitálním věku“, a to konkrétně projektem „Digitální kartotéka Slovníku 

středověké latiny v českých zemích“. Cílem je usnadnit širší odborné veřejnosti přístup ke kartoté-

ce, která slouží jako základ prací na Slovníku středověké latiny. Kartotéka vzniká od 30. let minulé-

ho století, obsahuje zhruba osm set tisíc excerpt a podává ucelený obraz o šíři a různorodosti vy-

jadřovacích prostředků latinského písemnictví českého středověku.

V roce 2015 byly úspěšně dokončeny plánované práce, tj. skenování 50 tisíc lístků, a navíc bylo 

zpracováno 85 tisíc kartotéčních lístků (proběhla selekce prázdných stran, OCR přepis, propojení 

textových a obrazových dat a bylo vytvořeno webové rozhraní). Dlouhodobým cílem je umístění 

databáze oskenovaných kartotéčních lístků na internetu. Databáze je provizorně umístěna na ad-
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rese http://147.231.80.15/. Jelikož bude před zveřejněním nezbytně nutné ji doplnit o další zpraco-

vané lístky, je zatím dostupná pouze z vybraných IP adres.

Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví v českých zemích do r. 1800 KKS se 

v roce 2015 zapojilo do programu projektem „Digitální obrazový archiv Kabinetu pro klasická stu-

dia FLÚ“. V roce 2015 proběhla analýza potřeb archivu a úprava stávajících obrazových dat, poři-

zovaných od roku 1993 do současnosti. Od září 2015 byly zahájeny práce na digitalizaci rozsáhlého 

souboru fotokopií starých tisků ze 16. stol. pořízených v letech 1960–1990 (8 skladových metrů) 

v souvislosti s prací na Rukověti humanistických studií J. Hejnice a J. Martínka. Tento unikátní soubor 

bude v digitální podobě sloužit veřejnosti jako obrazová příloha tištěné verze tohoto monumen-

tálního díla. Dosud bylo digitalizováno cca 500 obrazových předloh (rok 1960).

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

V rámci programu Paměť v digitálním věku oddělení participuje na výzkumném tématu „Digital 

Hu manities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku“, aktuálně zejmé-

na přípravou projektu Centre for Excellent Research in Digital Arts and Humanities (CERIDAH).
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Výčet nejdůležitějších výsledků vědecké činnosti

Celkový soupis výsledků vědecké činnosti je uveden v příloze č. 2 na s. 148. České a anglické ano-

tace nejvýznamnějších knižních publikací za rok 2015 jsou uvedeny v příloze č. 1 na s. 127.

Z knižních publikací vydaných v roce 2015 v zahraničí i u nás uvádíme (v abecedním pořadí) 

zejména tyto:

 – Beran, Ondřej (přel.), Ludwig Wittgenstein. Filosofi cké poznámky. Praha: Filosofi a, 2015. 388 s. 

ISBN 978-80-7007-443-5.

 – Blechová, Lenka – Doležalová, Eva – Musílek, Martin et alii (eds.), Prameny k dějinám Židů 

v Čechách a na Moravě ve středověku. Od počátků do roku 1347. Praha: Historický ústav AV ČR – 

Filosofi a, 2015. 378 s. (Archiv český, 41). ISBN 978-80-7286-248-1; ISBN 978-80-7007-434-3.

 – Förster, Josef – Podavka, Ondřej – Svatoš, Martin (eds.), Historia litteraria v českých zemích od 

17. do počátku 19. století. Praha: Filosofi a, 2015. 360 s. ISBN 978-80-7007-444-2.

 – Fořtová, Hana (přel.), Charles Montesquieu, O duchu zákonů II, Obrana ducha zákonů. Praha: 

OIKOYMENH, 2015. 583 s. (Knihovna novověké tradice a současnosti, 88). 

ISBN 978-80-7298-196-0.

 – Glombíček, Petr, Thomas Reid. Malý Průvodce. Červený Kostelec: Pavel Mervart – Ostrava: 

Ostravská univerzita, 2015. 132 s. ISBN 978-80-7465-162-5; ISBN 978-8-7464-453-5.

 – Havlík, Vladimír, Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie. Plzeň: Tiskárna Bílý 

slon – Praha: Vyšehrad, 2015. 165 s. ISBN 978-80-7429-603-1; ISBN 978-80-906176-3-6.

 – Hlaváček, Petr – Fesenko, M., (Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity 

v Praze 1921–1945. Praha: Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy, 2015. 164 s. 

ISBN 978-80-7308-581-0.

 – Hrubec, Marek, Odjištěná společnost. Rozhovory o potřebné společenské změně. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2015. 150 s. (Knižnice Sociologické aktuality, 37). 

ISBN 978-80-7419-228-9.

 – Chotaš, Jiří – Prázný, A. – Hejduk, T. a kol., Moderní univerzita. Ideál a realita. Praha: Filosofi a, 

2015. 456 s. ISBN 978-80-7007-419-0.

 – Janoušek, Hynek, Intencionalita a apriorita: studie ke vztahu Brentanovy a Husserlovy fi losofi e. 

Praha: Togga, 2014 [vyšlo 2015]. 343 s. (Scholia, 23). ISBN 978-80-7476-078-5. 

 – Kitzler, Petr, From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in the 

Literature of the Early Church. Berlin: de Gruyter, 2015. 159 s. (Arbeiten zur Kirchengeschichte, 

127). ISBN 978-3-11-041942-9.

 – Koblížek, Tomáš, Interpretační sémantika. Úvod do textové teorie Françoise Rastiera. Praha: 

Vydavatelství Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy, 2015. 202 s. (Mnemosyne, 13). 

ISBN 978-80-7308-578-0.
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 – Lánský, Ondřej, Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity. Praha: Filosofi a, 

2015. 217 s. ISBN 978-80-7007-439-8.

 – Musílek, Martin, Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století. 

Praha: Václav Žák – CASABLANCA, 2015. 358 s. ISBN 978-80-87292-29-7.

 – Nodl, Martin, Středověk v nás. Praha: Argo, 2015. 311 s. (Každodenní život, 66). 

ISBN 978-80-257-1576-5.

 – Oliveira, N. – Hrubec, Marek – Sobottka, E. – Saavedra, G. (eds.), Justice and Recognition. 

On Axel Honneth and Critical Theory. Porto Alegre: PUCRS – Praha: Filosofi a, 2015. 455 s. 

ISBN 978-80-7007-435-0.

 – Silagiová, Zuzana – Šmahel, František (eds.), Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis. 

Turnhout: Brepols, 2015. 290 s. (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 271). 

ISBN 978-2-503-55485-3.

 – Šmahel, František – Pavlíček, Ota (eds.), A Companion to Jan Hus. Leiden: Brill, 2015. 447 s. 

(Brill’s companions to the Christian tradition, 54). ISBN 978-90-04-28055-7. ISSN 1871-6377.

 – Učník, L. –  Chvatík, Ivan – Williams, A. (eds.), Asubjective Phenomenology: Jan Patočka’s Project 

in the Broader Context of His Work. Nordhausen: Bautz, 2015. 282 s. (Libri nigri, 41). 

ISBN 978-3-88309-993-4.

Ze studií a statí publikovaných v zahraničí lze uvést (v abecedním pořadí) například následující:

 – Beran, Ondřej, Rules and Acts of Considerateness. Ethical Perspectives. 2015, roč. 22, č. 3, 

s. 395–418. ISSN 1370-0049.

 – Blažek, Pavel, Due commenti di Johannes Streler OP († 1459) alle Sentenze. Edizione dei 

prologhi e tabula quaestionum. Angelicum 91/4 (2014), s. 669–726. ISSN 1123-5772.

Ondřej Lánský 
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 – Dufourcq, Annabelle, The Fundamental Imaginary Dimension of the Real in Merleau-Ponty’s 

Philosophy. Research in Phenomenology (Brill). 2015, roč. 45, č. 1, s. 33–52.

 – Gléonec, Anne, Merleau-Ponty entre Machiavel et Marx: vers une nouvelle analogie du corps 

politique. Horizon. Studies in Phenomenology. 2015, roč. 4, č. 1, s. 70–96.

 – Hrubec, Marek, Feizhengyi de Pipan Gainian (A Critical Concept of Injustice). Shijie Zhexue 

(World Philosophy). 2015, č. 1, s. 148–159 (Beijing, China). ISSN 1671-4318.

 – Hrubec, Marek, Revolutionary Transformation in the Macroregional Modernities. European 

Journal of Science and Theology, 2015, Vol. 11, No. 6, s. 79–91.

 – Chvatík, Ivan, Jan Patočka’s Studies on Masaryk. In: The new yearbook for phenomenology and 

phenomenological philosophy. XIV-2015, Religion, war and the crisis of modernity: a special issue 

dedicated to the philosophy of Jan Patoč ka. London: Routledge, 2015 – (Hagedorn, L.; Dodd, J.), 

s. 136–160. ISBN 978-1-138-92396-6.

 – Janoušek, Hynek, Judgmental Force and Assertion in Brentano and Early Husserl. Studia 

Phaenomenologica, č. 15 (2015), s. 107–130.

 – Kitzler, Petr, Tertullian’s Concept of the Soul and His Corporealistic Ontology. 

In: J. Lagouanère – S. Fialon (eds.), Tertullianus Afer. Tertullien et la littérature chrétienne d’Afrique. 

Turnhout: Brepols (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 70) 2015, 

s. 43–62. ISBN 978-2-503-55578-2.

 – Klosová, Markéta, Trzy sztuki Sebastiana Macera i Schola ludus Jana Amosa Komeńskiego. 

In: Małkus, Marta – Szymańska, Kamila (eds.), Reformacja i tolerancja: Jedność w różnorodości?: 

Współistnienie róznych wyznań na ziemi wschoweskiej i pograniczu wieklkopolsko-śląskim. Leszno: 

Stowarzyszenie Czas A.R.T.; Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2015, s. 247–270.

 – Kvasz, Ladislav, Mathematical Language as a Bridge between Conceptualization of Motion and 

Experimental Practice. In: A Bridge between Conceptual Frameworks. Dordrecht: Springer, 2015 – 

(Pisano, R.), s. 229–248.
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 – Nitsche, Martin, Painting as Heteroeisodia. Does Art Exist in a Special Space? In: Image 

in Space. Contributions to a Topology of Images. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2015 – 

(Nitsche, M.), s. 129–146. 

 – Peregrin, Jaroslav, Logic Reduced To Bare (Proof-Theoretical) Bones. Journal of Logic, Language, 

and Information. 2015, roč. 24, č. 2, s. 193–209. ISSN 0925-8531.

 – Punčochář, Vít, Weak negation in inquisitive semantics. Journal of Logic, Language, and 

Information. 2015, roč. 24, č. 3, s. 323–355. ISSN 0925-8531. 

 – Rollinger, Robin, Practical Epistemology. Stumpf ’s Halle Logic (1887). In: Philosophy from an 

Empirical Standpoint. Essays on Carl Stumpf. Leiden: Brill Rodopi, 2015 – (Fisette, D.), s. 75-100.

 – Vostal, Filip, Speed kills, speed thrills. Constraining and enabling accelerations in academic 

work-life. Globalisation, Societies and Education. 2015, roč. 13, č. 3, s. 295–314. ISSN 1476–7724.

 – Vostal, Filip, Temporalities of academic work. In Peters, MA. (ed.) Encyclopedia of Educational 

Philosophy and Theory. Singapore: Springer. Published online 17 October 2015 as DOI 

10.1007/978-981-287-532-7_125-1.

 – Žůrek, Václav, Entre la cour et la ville. Les gens de savoir au service de l’empereur Charles IV 

à Prague. In: La cour et la ville dans l’Europe du Moyen Âge et des Temps Modernes. Turnhout: 

Brepols, 2015 – (Courbon, L.; Menjot, D.), s. 213–223. ISBN 978-2-503-55343-6. (Studies in 

European urban history 1100–1800, 35).

 – Žůrek, Václav, Godfrey of Viterbo and his Readers at the Court of Emperor Charles IV. 

In: Godfrey of Viterbo and his Readers. Imperial Tradition and Universal History in Late Medieval 

Europe. Farnham: Ashgate, 2015 – (Foerster, T.), s. 89–104. ISBN 978-1-4724-4268-0.
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Místopředsedkyně Evropského parlamentu Sylvie Guillaume předávající Marku Hrubcovi 

European Citizen’s Prize (Cenu evropského občana) v Evropském parlamentu v Bruselu 14. 10. 2015

Domácí a zahraniční ocenění zaměstnanců pracoviště (abecedně)

1 /

Oceněný: Jan Bierhanzl

Cena: Prémie Otto Wichterleho

Oceněná činnost: Mimořádný vědecký přínos badatele do 35 let

Ocenění udělil: Předseda AV ČR

2 / 

Oceněný: Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup

Cena: Nejlepší historická kniha roku 2014

 Oceněná činnost: Publikace Husitské století, ed. Pavlína Cermanová, Robert Novotný a Pavel Sou-

kup, Praha 2014

Ocenění udělil: Časopis Dějiny a současnost

3 /

Oceněný: Adolf Filáček

Cena: Pamětní medaile Jana Patočky

Oceněná činnost: Dosavadní vědecká a badatelská činnost

Ocenění udělil: Předseda AV ČR
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4 /

Oceněný: Daniel Heider

Cena: Cena rektora Jihočeské univerzity za prestižní publikaci za rok 2015

 Oceněná činnost: Publikace Universals in Second Scholasticism. A comparative study with focus on the 

theories of Francisco Suárez S. J. (1548–1617), João Poinsot O. P. (1589–1644) and Bartolomeo Mastri 

da Meldola O.F.M. Conv. (1602–1673)/Bonaventura Belluto O.F.M. Conv. (1600–1676)

Ocenění udělil: Rektor Jihočeské univerzity 

5 /

Oceněný: Marek Hrubec

Cena: European Citizen’s Prize (Cena evropského občana)

 Oceněná činnost: Zakládání a vedení vědeckých a univerzitních pracovišť, konkrétně za založení 

a vedení Centra globálních studií v Praze (od 2006) a univerzity pro studenty z konfl iktních a post-

konfl iktních zemí východní Afriky East Africa Star University.

Ocenění udělil: Evropský parlament, Brusel

6 /

Oceněný: Karel Novotný

Cena: Rytíř Řádu Akademických palem

Oceněná činnost: Vědecké zásluhy a aktivní podíl na univerzitní a vědecké  spolupráci mezi Francií 

a Českou republikou

 Ocenění udělil: Velvyslanec Francouzské republiky v Praze Jean-Pierre  Asvazadourian

Karel Novotný dekorovaný velvyslancem Francouzské republiky v Praze Jeanem-Pierrem  Asvazadourianem 

31. března 2015 Řádem akademických palem
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7 /

Oceněný: Vít Punčochář 

Cena: Cena Josefa Hlávky pro mladé pracovníky AV ČR

Oceněná činnost: Dosavadní badatelská činnost

Ocenění udělil: Nadace Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, Praha

8 /

Oceněný: Věra Schifferová

 Cena: Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014 v kategorii spole-

čenských věd

 Oceněná činnost: Členka autorského týmu kolektivní monografi e Patočka a novoveká fi lozofi a, au-

torka kapitoly 

Ocenění udělil: Literárny fond za vedeckú a odbornú literatúru, Bratislava

9 / 

Oceněný: Petr Sommer

 Cena: Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických  vědách

Oceněná činnost: Za zásluhy v historických vědách

Ocenění udělil: Předseda AV ČR

10 /

Oceněný: Petr Sommer

Cena: Členství v Učené společnosti ČR

Oceněná činnost: Dosavadní vědecká a badatelská práce

Ocenění udělil: Učená společnost ČR
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Nejvýznamnější výsledky činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

ODDĚLENÍ ANALYTICKÉ FILOSOFIE

Stručná charakteristika útvaru

Badatelská a vědeckoorganizační činnost oddělení pokrývá základní oblasti analytické fi losofi e: fi lo-

sofi i jazyka, mysli, vědy, epistemologii, analytickou etiku a estetiku. Na této bázi se aktuálně realizují 

dva interdisciplinární programy zaměřené na teorii interpretace a na fi losofi cké a metodologické 

problémy spojené se současnými trendy ve vývoji vědy. Kromě výzkumu zahrnují organizaci mezi-

národních konferencí: v letošním roce oddělení uspořádalo další mezinárodní diskusi ze série Ernst 

Mach Workshops, věnovanou naturalismu v současné fi losofi i a vědě, a mezinárodní konferenci ze 

série Prague interpretation colloquia, věnovanou recepci uměleckého díla. Oddělení se zapojilo do 

přípravy a realizace tzv. Strategie AV21: členové oddělení koordinují jeden interdisciplinární výzkum-

ný program (sdružující 15 akademických ústavů) a tři výzkumné projekty.

Webová prezentace oddělení: http://saf.fl u.cas.cz/index.html. 

Pracovníci

vedoucí: prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. 

zástupce vedoucího: PhDr. Vladimír Havlík, CSc.

ostatní pracovníci:

Mgr. Karel Císař, Ph.D.

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.

Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D.
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Timothy Childers, Ph.D.

Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

PhDr. Zuzana Parusniková, CSc.

prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2015 (abecedně)

 – Havlík, V., Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie. Plzeň: Tiskárna Bílý slon – 

Praha: Vyšehrad, 2015. 165 s. ISBN 978-80-7429-603-1; ISBN 978-80-906176-3-6.

 – Havlík, V.: Bezradnost metodologie kosmologie? Filosofi cký časopis. 2015, roč. 63, č. 2, 

s. 247–266.

 – Hříbek, T.: Od eutanazie k infanticidě. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2015, roč. 5, 

č. 1, s. 5–27.

 – Koblížek, T., Interpretační sémantika. Úvod do textové teorie Françoise Rastiera. Praha: 

Vydavatelství Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy, 2015. 202 s. (Mnemosyne, 13). 

ISBN 978-80-7308-578-0.

 – Koťátko, P., Sense, Reference, Speech Acts, Norms and Other Issues. Organon F. 2015, roč. 22, 

č. 4, s. 546–576.

 – Kvasz, L., Mathematical Language as a Bridge between Conceptualization of Motion and 

Experimental Practice. In: A Bridge between Conceptual Frameworks. Dordrecht: Springer, 2015 – 

(Pisano, R.) s. 229–248.

 – Kvasz, L., Heidegger’s Interpretation of Mathematical Science in the Light of Husserl’s 

Concept of Mathematization in the Krisis. Philosophia Naturalis. 2013, roč. 50, č. 2, s. 337–363. 

(vyšlo 2015)

Vladimír Havlík

Anomálie, 
ad hoc hypotézy 
a temné stránky 
kosmologie

I.
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 – Thein, K., The Poetics of Mind and Matter: Some Remarks on Ancient Images and Imagination. 

Eirene. Studia Graeca et Latina. 2015, roč. 51, č. 1–2, s. 303–334.

Další informace o činnosti oddělení v roce 2015

Kromě programů v rámci Strategie AV21 se pracovníci oddělení v roce 2015 zapojili do řešení 

grantového projektu podpořeného GA ČR „Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost“ (spoluře-

šitel T. Hříbek). Pracovníci oddělení pořádali i v roce 2015 cyklus 10 přednášek z analytické fi loso-

fi e přístupných veřejnosti „Trattenbach–Jilská“. V rámci terciárního vzdělávání se řada pracovníků 

oddělení podílela na výuce (a vedení diplomových a disertačních prací) mimo jiné na následujících 

vysokých školách (v bakalářském, magisterském i doktorském stupni):

 – AVU Praha (vyučované předměty: Estetika) 

 – CERGE/UK (vyučované předměty: Central Europe: Shaping a Modern Culture; Gothic, 

Baroque, Modern: Arts in Bohemia; Ideas behind Politics; Central European Philosophy)

 – UK Praha (vyučované předměty: Analytická fi losofi e; Filosofi e jazyka; Úvod do logiky; Historie 

matematiky; Elementární matematika z pohledu vyšší matematiky; Antická fi losofi e; Hellénistická 

fi losofi e; Lessingův Láokoón; Metafora a myšlení)

Přednáška prof. Marcella Oreste Fiocca z University of California (Irvine) 

„Intentionality and Realism“ ve FLÚ, 26. listopadu 2015
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 – VŠUP Praha (Základy evropského pojmu umění; Seminář k současnému umění; Seminář 

k dějinám fi losofi e umění; Teorie fotografi e; Kapitoly ze současné teorie a fi losofi e umění)

 – ZČU Plzeň (Teorie a dějiny vědy a techniky; Filosofi e vědy)

Z popularizačních aktivit pracovníků oddělení a z akcí spojených se vzděláváním veřejnosti lze 

uvést například tyto:

 – vystoupení Juraje Hvoreckého v rámci Evropského festivalu fi losofi e ve Velkém Meziříčí, 

8. 6. 2015

 – přednáška Vladimíra Havlíka „Cesty časem jako problém vědy a fi losofi e“ v rámci Evropského 

festivalu fi losofi e ve Velkém Meziříčí, 8. 6. 2015

 – přednáška K. Císaře „The Sun on a Picture. An Institutional Critique in Two Installations by 

Jiří Kovanda and in the Works of His Successors“, v Czech Center, New York, 19. 11. 2015

 – přednáška K. Císaře „Pojmové osoby: K fi lmovým realizacím Vita Acconciho, Dana Grahama 

a Jána Mančušky“, v Galerii Hlavního města Prahy, 25. 9. 2015

 – přednáška T. Hříbka „Tradiční etika eutanazie: kritika“ na konferenci o eutanazii pořádanou 

LF Univerzity v Ostravě (13. 11. 2015)

 – článek Tomáše Hříbka „Nejen o Halíkově elastické fi lozofi i“, v: Lidové noviny, Orientace, 

17. 1. 2015, s. 26 

 – článek Tomáše Hříbka „Věda nás nutí promýšlet etiku nově. Rozhovor s Peterem Singerem“, v: 

Lidové noviny, Orientace, 17. 1. 2015, s. 26 

 – článek Tomáše „Hříbka Strach z islámu a vábení teokracie“, v: Lidové noviny, Orientace, 

17. 10. 2015, s. 24

V roce 2015 pořádalo oddělení tyto akce s mezinárodní účastí:

 – Estetická iluze v literatuře a uměních; 20.–22. 4. 2015, Praha; celkem 17 účastníků, 

11 zahraničních

 – Ernst Mach Workshop 4: Princip úspornosti a příbuzné otázky; 11.–12. 6. 2015, Praha; celkem 

9 účastníků, 8 zahraničních
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ODDĚLENÍ LOGIKY

Stručná charakteristika útvaru

Oddělení logiky se věnuje výzkumu v oblasti logiky a souvisejících oblastí analytické fi losofi e. Za-

měřuje se na výzkum, který se týká témat diskutovaných v mezinárodním kontextu. Jeho členové 

publikují v předních světových časopisech a nakladatelstvích i v tuzemsku. Klíčovými výzkumnými 

tématy jsou fi losofi e logiky, inferencialismus, neklasické logiky a logická sémantika (zejména se za-

měřením na tzv. transparentní intenzionální logiku).

Webová prezentace oddělení: http://logika.fl u.cas.cz/cz. 

Pracovníci

vedoucí: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc. 

zástupce vedoucího: PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.

ostatní pracovníci:

Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.

Ansten Mørch Klev, M.A., MPhil., Ph.D.

doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.

Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.

RNDr. Ondrej Majer, CSc.

prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.

Radek Ocelák, MSc.

PhDr. Michal Peliš, Ph.D.

Mgr. Vít Punčochář

PhDr. Marta Vlasáková, Ph.D.



III / HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI

40

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2015 (abecedně)

 – Beran, O., Příklady a pravidla při osvojování dovednosti. Organon F. 2015, roč. 22, č. 1, 

s. 90–108. ISSN 1335-0668.

 – Beran, O., Rules and Acts of Considerateness. Ethical Perspectives. 2015, roč. 22, č. 3, 

s. 395–418. ISSN 1370-0049.

 – Kolman, V., Normative Pragmatism and the Language Game of Music. Contemporary 

Pragmatism. 2014, roč. 11, č. 2, s. 147–163. ISSN 1572-3429. (vyšlo v roce 2015)

 – Kolman, V., Emotions and Understanding in Music. A Transcendental and Empirical 

Approach. Idealistic Studies. 2014, roč. 44, č. 1, s. 83–100. ISSN 0046-8541. (vyšlo 

v roce 2015)

 – Peregrin, J., Logic Reduced To Bare (Proof-Theoretical) Bones. Journal of Logic, Language, and 

Information. 2015, roč. 24, č. 2, s. 193–209. ISSN 0925-8531.

 – Punčochář, V., Weak negation in inquisitive semantics. Journal of Logic, Language, and Information. 

2015, roč. 24, č. 3, s. 323–355. ISSN 0925-8531. 

 – Vlasáková, M., Logický čtverec a otázka existence. Filosofi cký časopis. 2015, roč. 63, č. 1, 

s. 77–93. ISSN 0015-1831.

Další informace o činnosti oddělení v roce 2015

V roce 2015 byl člen Oddělení logiky Mgr. Vít Punčochář za svou dosavadní vědeckou činnost oce-

něn Cenou Josefa Hlávky pro mladé vědecké pracovníky. Pracovníci oddělení v roce 2015 řešili dva 

grantové projekty podpořené GA ČR: „Povaha normativity – ontologie, sémantika, logika“ (řešitel 

V. Svoboda) a „Základy logiky ve světle nových výsledků fi losofi e a vědy“ (řešitel J. Peregrin). Od-
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dělení logiky je rovněž partnerem projektu „Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a kon-

cepce logických propedeutik pro mezioborová studia“ (MŠMT CZ.1.07/2.2.00/28.0216, Operač-

ní program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 4/2013-6/2015).

V rámci terciárního vzdělávání se řada pracovníků oddělení podílela na výuce (a vedení diplomo-

vých a disertačních prací) mimo jiné na následujících vysokých školách (v bakalářském, magister-

ském i doktorském stupni):

 – Masarykova univerzita Brno (vyučované předměty: Logická analýza přirozeného jazyka)

 – Technická Univerzita Liberec (vyučované předměty: Logika LGA; Logika LOGE) 

 – UK Praha (vyučované předměty: Logika; Dějiny logiky; Rozšiřující cvičení z logiky; Modální 

logiky; Logika a informace; Modální logiky; Obecná lingvistika; Mysl z hlediska evoluce; Úvod 

do teoretické sémantiky)

 – Univerzita Hradec Králové (vyučované předměty: Filosofi e jazyka; Filosofi e mysli; Quine 

a Davidson; Problémy současné fi losofi e mysli)

Z popularizačních aktivit pracovníků oddělení a z akcí spojených se vzděláváním veřejnosti lze 

uvést například tyto:

 – přednáška J. Peregrina „Co je a jak funguje jazyk“ v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, 

6. 11. 2015

 – přednáška P. Materny „Logická analýza přirozeného jazyka ve srovnání s pojmem sémantiky 

přirozeného jazyka“, Jednota fi losofi cká, FF MÚ – Katedra fi losofi e, 5. 10. 2015

Přednáška J. Peregrina „Co je a jak funguje jazyk“ v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, 6. listopadu 2015
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 – rozhovor s J. Peregrinem na webovém portálu tiscali.cz „Lidský život v síti pravidel: O anarchii, 

logice a sudoku s profesorem Peregrinem“ (23. 6. 2015)

 – rozhovor s J. Peregrinem v Literárních novinách „Filosofi e ve světě ‚informožravců‘“ (5. 8. 2015)

V roce 2015 pořádalo oddělení tyto akce s mezinárodní účastí:

 – Logica 2015; 15.–19. 6. 2015, Hejnice; celkem 57 účastníků, 36 zahraničních

Přednáška prof. Melvina Fittinga z CUNY (City University of New York) 

na symposiu Logica 2015 v Hejnicích
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ODDĚLENÍ PRO STUDIUM ANTICKÉHO A STŘEDOVĚKÉHO MYŠLENÍ

Stručná charakteristika útvaru

Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení rozvíjí výzkum ve fi losofi i, logice a teologii 

v období od předsokratiků po raně novověkou scholastiku, a to z řady metodologických hledisek 

v rozsahu od studia dějin idejí po systematické komparativní studie v analytické tradici.  Vědecký 

tým oddělení se zaměřuje na excelentní výzkum zapojený do mezinárodního bádání, ale také na 

službu národní kultuře a vzdělanosti prostřednictvím překladů a vystoupení určených širší veřej-

nosti. Oddělení se člení na několik badatelských skupin: 

(1) Badatelská skupina pro studium antické fi losofi e – členové skupiny se na jedné straně věnují 

svým individuálním badatelským projektům, na druhé straně se podílejí na řadě společných aktivit, 

jejichž cílem je vytvoření (a) badatelského prostředí umožňujícího setkávání a diskuzi široké skupi-

ny odborníků na antickou fi losofi i v rámci ČR a (b) rozpracování témat, která se nacházejí na prů-

sečících jejich individuálních projektů, ve spolupráci se zahraničními badateli.

(2) TRANSED – badatelská skupina pro překlady a edice středověkých fi losofi ckých a teologic-

kých textů se zaměřením na vytváření kritických edic a českých překladů dosud nevydaných a ne-

přeložených středověkých fi losofi ckých a teologických textů náležejících ke třem úzce spojeným 

oblastem středověkého myšlení: středověký aristotelismus; fi losofi cká a teologická tradice českých 

zemí ve středověku, zejména na pražské univerzitě; scholastická teologie.

(3) Badatelská skupina pro studium pozdní scholastiky se zaměřením na výzkum raně novově-

ké scholastiky, přibližně mezi lety 1500 a 1700, při současném rozvíjení dialogu mezi scholastikou 

a současnými problémy v analytické fi lozofi i – logice, fi lozofi i náboženství, fi lozofi i jazyka, fi lozofi i 

mysli, metafyzice, etice aj. – v duchu anglo-amerického přístupu ke scholastice.

(4) Collegium Europaeum. Collegium Europaeum je společným vědeckým pracovištěm FF UK 

a Filosofi ckého ústavu AV ČR, které bylo založeno roku 2008 za účelem akumulace badatelského 

MITTELEUROPA?  

Zwischen Realität,  
Chimäre und Konzept

Johann P. Arnason, Petr Hlavá�ek, Stefan Troebst et al.

europaeana pragensia �

(NE)ŠŤASTNÁ UKRAJINA
osobnosti ukrajinské svobodné

univerzity v praze 1921–1945

Petr Hlaváček
Mychajlo Fesenko
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potenciálu k pokročilému výzkumu v oblasti evropských studií. Zaměřuje se na interdisciplinární 

bádání a kritickou refl exi evropské kulturní a politické identity. Prostřednictvím historického, fi lo-

sofi ckého a sociálně-vědního zkoumání (od středověku po současnost) se zabývá fenoménem Ev-

ropy a jejích specifi ckých kulturně-historických, náboženských a politických tradic v českém a stře-

doevropském kontextu.

Webová prezentace oddělení: http://dejinystarsi.fl u.cas.cz/index.php?lang=cz. 

Pracovníci

vedoucí: Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

zástupci vedoucího:  Dr. Phil. Pavel Blažek

Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.

ostatní pracovníci:

Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D.

Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.

Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.

doc. Mgr. Daniel Heider, Ph.D.

PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.

PhDr. David Efrem Jindráček, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D.

Mgr. Václav Němec, Ph.D.

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.

Mgr. Ota Pavlíček, Th.D., Ph.D.

Mgr. David Svoboda, Ph.D.

Mgr. Tomáš Vítek, Dr.
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Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2015 (abecedně)

 – Arnason, J. P. – Hlaváček, Petr – Troebst, S. et alii, Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre 

und Konzept., Praha: Filosofi a – Vydavatelství FF UK, 2015. 204 s. ISBN 978-80-7308-549-0. 

(Europaeana Pragensia, 7).

 – Blažek, Pavel, Due commenti di Johannes Streler OP († 1459) alle Sentenze. Edizione dei 

prologhi e tabula quaestionum. Angelicum 91/4 (2014), s. 669–726. ISSN 1123-5772.

 – Herold, Vilém, The Spiritual Background of the Bohemian Reformation: Precursors of Jan Hus. 

In: A Companion to Jan Hus. Leiden: Brill, 2015 – (eds. Šmahel, František; Pavlíček, Ota), s. 69–95. 

ISBN 978-90-04-28055-7. (Brill’s Companions to the Christian Tradition, 54).

 – Hlaváček, Petr – Fesenko, M., (Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity 

v Praze 1921–1945. Praha: Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy, 2015. 164 s. 

ISBN 978-80-7308-581-0.

 – Jindráček, Efrém, art. Paolo Barbò da Soncino. In: Encyclopedia of Renaissance Philosophy. Cham: 

Springer International Publishing, 2015 – (ed. Sgarbi, Marco), s. 1–5. ISBN 978-3-319-02848-4.

 – Mikeš, Vladimír, Stoická etika: blaženost částí kosmu. In: Š. Špinka a kol., Přístupy k etice I. Praha: 

Filosofi a, s. 47–80. ISBN 978-80-7007-430-5.

 – Otisk, Marek, The Philosophical and Mathematical Context of Two Gerbert’s Musical Letters 

to Constantine. GERBERTVS – International Academic Publication on History of Medieval Science 8 

(2015), s. 19–38, ISSN 2038-3657.

 – Pavlíček, Ota, The Chronology of the Life and Work of Jan Hus. In: A Companion to Jan Hus. 

Leiden: Brill, 2015 – (eds. Šmahel, František; Pavlíček, Ota), s. 9–68. ISBN 978-90-04-28055-7. 

(Brill’s Companions to the Christian Tradition, 54).

 – Šmahel, F. – Pavlíček, Ota (eds.), A Companion to Jan Hus. Leiden: Brill, 2015. 447 s. (Brill’s 

companions to the Christian tradition, 54). ISBN 978-90-04-28055-7. ISSN 1871-6377.

Štěpán Špinka et  a l . 

F

PŘ ÍS T U PY  
K ET ICE I.  



III / HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI

46

Další informace o činnosti oddělení v roce 2015

Doc. Heider byl v roce 2015 oceněn Cenou rektora Jihočeské univerzity za prestižní publikaci za 

rok 2014: Universals in Second Scholasticism. A comparative study with focus on the theories of Francis-

co Suárez S. J. (1548–1617), João Poinsot O. P. (1589–1644) and Bartolomeo Mastri da Meldola O.F.M. 

Conv. (1602–1673)/Bonaventura Belluto O.F.M. Conv. (1600–1676). V polovině roku 2015 nastoupil 

do oddělení dr. Matyáš Havrda, jenž získal prestižní Fellowship Jana Evangelisty Purkyně udělova-

ný AV ČR na dobu 5 let. Pracovníci oddělení řešili v roce 2015 4 grantové projekty podpořené 

GA ČR: „Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou fi lozofi i“ (řešitel P. Dvo-

řák); „Metafyzické systémy v theologickém díle Maria Victorina a jejich zdroje“ (řešitel V. Němec); 

„Netělesné entity ve stoicismu“ (řešitel V. Mikeš); „Sémantické paradoxy mezi první a druhou 

scholastikou“ (řešitel M. Hanke). 

Ve dnech 20.–24. 7. 2015 pořádalo oddělení v AKC v Praze interdisciplinární pětidenní letní ško-

lu určenou pro mladé historiky i pro další badatele v oblasti středověku a také pro archiváře, kni-

hovníky a informační pracovníky, kteří se specializují na toto období (CENDARI Summer School. 

Researching Medieval Culture in a Digital Environment). Prostřednictvím množství praktických lek-

cí se účastníci (34 z celkem 39 bylo ze zahraničí) učili, jak mohou obohatit svůj výzkum za pomoci 

nástrojů jako Abbreviationes, Classical Text Editor a Manuscriptorium. Měli také příležitost expe-

rimentovat s virtuálním výzkumným systémem CENDARI. Program doplnily přednášky k funda-

mentálním tématům v digital humanities a jejich perspektivám pro výzkum středověku a také ex-

kurze po pražských kulturních památkách a archivech.

V rámci terciárního vzdělávání se řada pracovníků oddělení podílela na výuce (a vedení diplomo-

vých a disertačních prací) mimo jiné na následujících vysokých školách (v bakalářském, magister-

ském i doktorském stupni):

 – Cyrilometodějská teologická fakulta UP (vyučované předměty: Základy systematické fi lozofi e; 

Seminář z ontologie; Seminář z antropologie; Metafyzika; Logika; Teorie poznání; Vybrané 

kapitoly z díla sv. Tomáše Akvinského)

 – FF UK Praha (vyučované předměty: Existence a intersubjektivita; Filosofi cký průvodce 

současným světem; Jsoucno, bytí a nic; Svatý národ? Český mesianismus ve středověku a raném 

novověku)

 – FF ZČU Plzeň (vyučované předměty: Platón; Antická fi losofi e; Antické kořeny evropské vědy 

a kultury)

 – FHS UK v Praze (vyučované předměty: Kosmologie a kosmogonie v antickém Řecku; Norma 

a zákon v antickém Řecku; Pindaros, 4. pýthijská óda; Pseudo-aristotelský spis „O světě“)

 – Ostravská univerzita (vyučované předměty: Aristotelés; Skeptická fi losofi e; Dějiny středověké 

fi losofi e; Středověké myšlení; Historické pozadí dějin fi losofi e; Islám; Metafyzika)

 – Pontifi cal University of Saint Thomas Aquinas in Rome (vyučované předměty: Metafi sica; 

Logica; Storia del tomismo 3: 19–20 secolo; Lettura guidata del Commento al Liber de 

causis)
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 – Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích (vyučované předměty: Filosofi cká antropologie; 

Dějiny fi losofi e; Filosofi cká etika; Ontologie; Descartes a jeho vztah k autorům druhé scholastiky; 

Barokní scotismus; Filosofi e a teologie; Teorie vědy Tomáše Akvinského)

Z akcí pracovníků oddělení v rámci vzdělávání veřejnosti lze uvést např.

 – přednáška K. Boháčka „Měl Sókratés přátele?“ v rámci Dne otevřených dveří FLÚ, 9. 11. 2015

 – přednáška P. Dvořáka „Vzpírá se kvantový svět mikročástic běžným pravidlům uvažování?“ 

v rámci Evropského festivalu fi losofi e ve Velkém Meziříčí, 8. 6. 2015

 – vystoupení P. Hlaváčka v pořadu ČT Historie.cs (Únos střední Evropy, 21. 2. 2015)

 – vystoupení P. Hlaváčka v pořadu ČT Studio 6 (Proč jsme Západ?, 9. 6. 2015) 

 – uspořádání výstavy „(Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 

1921–1945“ u příležitosti 70. výročí přesunu USU z Prahy do Mnichova (FF UK Praha, listopad–

prosinec 2015)

 – vystoupení V. Němce v pořadu ČR Hydepark Civilizace věnovaném Martinu Paloušovi, Radimu 

Paloušovi a Janu Patočkovi vysílaném 9. 5. 2015

 – panelová debata V. Němce s fi losofy Martinem Škabrahou a Ondřejem Švecem „Filosofi e 

ve veřejném prostoru“ konaná 15. 10. 2015 
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 – panelová debata V. Němce „Vykolejená demokracie? Skutečnost a mediální obraz“ 

u příležitosti 26. výročí Sametové revoluce s novináři Adamem Černým a Alexanderem 

Kaczorowským a ekonomem Tomášem Sedláčkem konaná 19. 11. 2015

V roce 2015 pořádalo oddělení tyto akce s mezinárodní účastí:

 – Jezuitská kognitivní psychologie v raně novověké scholastice; 25. 9. 2015, České Budějovice; 

celkem 20 účastníků, 12 zahraničních

 – Zkoumání barokní fi losofi e; 26.–27. 11. 2015, České Budějovice; celkem 20 účastníků, 

5 zahraničních

 – Netělesné entity ve stoicismu; 18. 12. 2015, Praha; celkem 12 účastníků, 5 zahraničních

 – Kolokvium k antické fi losofi i: C. D. C. Reeve, Phronesis and sophia in Aristotle’s Nicomachean 

Ethics and Politics; 22. 9. 2015, Praha; celkem 20 účastníků, 2 zahraniční

 – Kolokvium k antické fi losofi i: Prof. Pavlos Kontos, The intellectual virtue of sunesis in 

Nicomachean Ethics; 3. 2. 2015, Praha; celkem 12 účastníků, 1 zahraniční

 – Workshop o dějinách scholastické logiky; 30. 5. 2015, Praha; celkem 7 účastníků, 1 zahraniční
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ODDĚLENÍ PRO KOMENIOLOGII A INTELEKTUÁLNÍ 
DĚJINY RANÉHO NOVOVĚKU

Stručná charakteristika oddělení

Oddělení se zaměřuje na studium života a díla Jana Amose Komenského a širšího kontextu inte-

lektuálních dějin českých zemí a střední Evropy raného novověku (včetně učenecké komunikace, 

renesančního humanismu a raněnovověkého dramatu). V rámci ústavu souvisí činnost skupiny ze-

jména s badatelskými projekty věnovanými dějinám českého myšlení, svým zaměřením na období 

raného novověku navazuje zejména na práci Oddělení pro studium antického a středověkého my-

šlení a práci Centra medievistických studií a rovněž spolupracuje s Archivem Jana Patočky a Kabi-

netem pro klasická studia. V současné době je oddělení jediným pracovištěm v České republice, 

jež se dílu Komenského věnuje systematicky jak v oblasti ediční, tak interpretační.

Webová prezentace oddělení: http://komeniologie.fl u.cas.cz/cz. 

Pracovníci

vedoucí: PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. 

zástupce vedoucího: PhDr. Martin Steiner

ostatní pracovníci:

PhDr. Vojtěch Balík

Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.

PhDr. Markéta Klosová, Ph.D.

Mgr. Veronika Krubnerová

Mgr. Iva Lelková, Ph.D.

Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D.
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PhDr. Věra Schifferová, CSc.

Mgr. Marcela Slavíková, Ph.D.

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.

PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2015 (abecedně)

 – Havelka, T., Abych z pořádku kroniky nevyšel a v posměšné se nedal rozprávky, maličko něco 

oznámím. (Groteskní plán Hájkovy Kroniky české). In: Na okraj Kroniky české. Praha: Academia, 

2015 – (Linka, J.), s. 111–128 ISBN 978-80-200-2432-9. (Studia Hageciana, 1).

 – Havelka, T., Matěj Václav Štajer a „jeho“ exempla. In: Víra, věda a literatura v 17. a 18. století. 

Barokní jezuitské Klatovy. Klatovy: Město Klatovy, 2015 – (Chroust, V.; Buršíková, Z.; Viták, K.), 

s. 12–37. ISBN 978-80-906-0371-4. (Klatovy v prostoru a čase, 7).

 – Klosová, M., Trzy sztuki Sebastiana Macera i Schola ludus Jana Amosa Komeńskiego. In: Małkus, 

Marta – Szymańska, Kamila (eds.), Reformacja i tolerancja: Jedność w różnorodości?: Współistnienie 

róznych wyznań na ziemi wschoweskiej i pograniczu wieklkopolsko-śląskim. Leszno: Stowarzyszenie 

Czas A.R.T.; Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2015, s. 247–270.

 – Lelková, I., The Correspondence of Amandus Polanus of Polansdorf (1561–1610). [Databáze]. 

Oxford: The Cultures of Knowledge Project, 2015. Dostupný z: <http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/

blog/?catalogue=amandus-polanus>.

 – Řezníková, L., Biografi e jako textová a sociální praxe. Ke konjunktuře žánru na prahu moderny. 

Dějiny – teorie – kritika. 2015, roč. 12, č. 1, s. 92–117.

 – Schifferová, V., Komenský jako inspirace pro „poevropské údobí“. In: Patočka a dejiny fi lozofi e. 

Košice: Filozofi cká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015 – (Stojka, R.; Škára, M.), s. 94–108 

ISBN 978-80-8152-353-3. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, 75).
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 – Schifferová, V., Existence v kontextu Patočkovy fi lozofi e výchovy. In: Patočka a fi lozofi a 

20. storočia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 531–551. 

ISBN 978-80-8152-308-3. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, 73).

 – Storchová, L., The “Apostle” of Renaissance Humanism in Moravia? Re-Figuring Augustinus 

Olomucensis in Modern Czech Historiography. In: Ekler, P.; Kiss, G. (eds.), Augustinus Moravus 

Olomucensis. Proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the 

Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513). Budapest: Hungarian Academy of Science; 

National Széchényi Library, 2015, s. 149–156. ISBN 978-963-200-636-9. 

 – Šolcová, K., Philosophical Perspective of Humanist Discourse on History: Ars Historica in 

Patrizi’s and Pontano’s Dialogues. In: Nejeschleba, T.; Blum, R. (eds.), Francesco Patrizi: Philosopher 

of the Renaissance: Proceedings from the Centre for Renaissance Texts conference: 24-26 April 2014. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 89–103. ISBN 978-80-244-4428-4. (Vyšlo 

2015.)

 – Špelda, D., Metafory historické nadřazenosti poznání v raném novověku. Studia Neoaristotelica. 

2015, roč. 12, Supplementum 2, s. 165–180. ISSN 1214-8407.

Další informace o činnosti oddělení v roce 2015

Oddělení v současnosti řeší několik dlouhodobých a střednědobých úkolů. V roce 2015 pokračo-

vala ediční příprava svazků 26/I a 19/II kritické edice spisů J. A. Comenii Opera omnia. Těžiště práce 
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editorů tvořila ediční příprava sv. 26/I – první části Komenského odeslané a obdržené korespon-

dence (za léta 1622–1641). Byla dokončena edice textů s kritickým aparátem a většina textů byla již 

také zredigována. Zároveň pokračovaly ediční práce i zpracovávání komentářů pro sv. 19/II, který 

zahrnuje De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, Pansophia (1. část: Úvodní texty, 

Mundus possibilis, Mundus archetypus, Mundus angelicus, Mundus materialis).

V roce 2015 byl úspěšně uzavřen grantový projekt interní podpory zahraniční spolupráce „Ko-

respondenční sítě mezi střední a západní Evropou: Od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Ol-

denburgovi“, který byl navázán na spolupráci s University of Oxford a jejím projektem Cultures of 

Knowledge, fi nancovaném Mellonovou nadací. V rámci databáze Early Modern Letters Online byla 

nově vytvořena databáze The Correspondence of Amandus Polanus of Polansdorf (1561–1610), 

kterou zpracovala I. Lelková. Pokračovalo rovněž řešení evropského grantového projektu COST 

Action „Reassembling the Republic of Letters“, na němž oddělení participuje a V. Urbánek koor-

dinuje českou účast. 

V rámci studia a interpretace Komenského života a díla v kontextu evropských myslitelských 

a kulturních proudů i soudobých událostí se pracovníci oddělení zaměřují zejména na témata fi lo-

logická (jazykovědná i literárněvědná), fi losofi cká, historická a kulturněhistorická. V roce 2015 vyšly 

časopisecky a ve sbornících studie zkoumající především problematiku renesančního humanismu, 

raněnovověkého dramatu a Komenského, Komenského fi losofi e a učeneckých kontaktů Jednoty 

bratrské. V nakladatelství Springer vyšel r. 2015 i sborník Gewalt sei ferne den Dingen! Contemporary 

Perspectives on the Works of John Amos Comenius (ofi ciální vročení 2016), který spolueditoval V. Ur-

bánek a čtyři pracovníci oddělení do něj přispěli studiemi. Do tisku byly připraveny dvě monografi e 

věnované školskému dramatu a Komenskému (M. Klosová), Komenského metafyzice (V. Schiffero-

20. května 2015, 16:30 hod.
Akademické konferenční centrum, Husova 4a

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. a SSČ AV ČR, v. v. i. – Divize Academia nakladatelství si Vás 
dovolují pozvat na prezentaci nového svazku kritické edice 

Svazek zpřístupňuje první část Komenského zásadního 
a nejrozsáhlejšího díla, Obecné porady o nápravě věcí lid-
ských. Úvod z pera editorů přibližuje základní ideje díla, 
historii jeho vzniku i další osudy. Svazek obsahuje dedika-
ci Europae lumina (Světlům Evropy), následuje Panegersia 
(Všeobecné probouzení, první část díla), návrh na svolání 
všeobecné porady, a Panaugia (Všeobecné osvěcování, dru-
há část), systematický výklad metafyziky světla.

Knihu uvedou ředitel Filosofického ústavu PhDr. Ondřej 
Ševeček, PhD., s ředitelem nakladatelství Academia 
Jiřím Padevětem a editoři knihy PhDr. Martin Steiner, 
PhDr. Vojtěch Balík a PhDr. Věra Schifferová, CSc.

J. A. Comenii Opera omnia – Dílo Jana Amose Komenského 19/I 
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vá), bilingvní edice spisu De luce mentium Valeriana Magni (M. Klosová ve spolupráci s T. Nejeschle-

bou) a kolektivní monografi e Practice of Scholarly Communication (V. Urbánek, I. Lelková). Většina 

publikovaných a do tisku odevzdaných výstupů vznikla v rámci grantového projektu GA ČR „Fi-

losofi e Jana Amose Komenského“ (řešitel V. Schifferová) a grantového projektu centra excelence 

GA ČR „Mezi renesancí a barokem. Filosofi e a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kon-

text“ (spoluřešitel V. Urbánek).

L. Storchová získala nově grant GA ČR na řešení projektu „Podoby humanismu v literatuře čes-

kých zemí (1469–1622)“, který bude zahájen v roce 2016. V. Schifferová pokračuje ve zkoumání 

Patočkových komeniologických studií v kontextu jeho fi losofi e dějin – v roce 2015 získala na Slo-

vensku Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014 v kategorii spole-

čenských věd jakožto členka autorského týmu kolektivní monografi e Patočka a novoveká fi lozofi a. 

Oddělení rovněž zpracovalo spolu s partnery z Oxfordu, Erfurtu a Groningen projekt HERA „Past 

Futures: Reconstructing Millenarian Networks Digitally“, který postoupil do druhého kola hodno-

cení. 

V roce 2015 připravili I. Lelková a V. Urbánek prezentaci Digitalizace a vizualizace koresponden-

ce J. A. Komenského (1592–1670) určenou pro výstavu „Věda – národ – dějiny“ v Národním muzeu 

v Praze. Součástí prezentace bylo i video přibližující práci na databázi Komenského koresponden-

ce a nové metody vizualizace (https://vimeo.com/147446184). Video bylo vytvořeno za podpory 

Strategie AV21.

V rámci terciárního vzdělávání se řada pracovníků oddělení podílela na výuce (a vedení diplomo-

vých a disertačních prací) mimo jiné na následujících vysokých školách (v bakalářském, magister-

ském i doktorském stupni):

 – FF UK Praha (Filosofi e pro neslyšící; Colloquium Latinum)

 – FF Univerzity Pardubice (vyučované předměty: Filosofi cká komeniologie; Latina pro fi lozofy; 

Četba latinských fi lozofi ckých textů; Filosofi cké aspekty Komenského všenápravné koncepce)

 – FHS UK (O kočkách, tulácích a kanibalech: Úvod do historické antropologie; Historická 

antropologie; Rituály v dějinách novověké Evropy; „Jiné“ a cestopisná literatura)

Z popularizačních aktivit pracovníků oddělení a z akcí spojených se vzděláváním veřejnosti lze 

uvést například tyto:

 – přednáška V. Urbánka „Komenský v síti: Korespondence a komunikace v rámci evropské 

republiky učenců v 17. století“, Lauderovy školy, osmileté gymnázium, 10. 11. 2015

 – přednáška M. Slavíkové „Hudba antického Řecka“ v rámci Dne latiny na FF UK v Praze, 

24. 11. 2015

 – přednáška M. Klosové „Komenský řekl: Škola hrou!“ v rámci Dne latiny na FF UK v Praze, 

24. 11. 2015

 – přednáška M. Steinera, „M. Jan Hus a Martin Luther očima J. A. Komenského“, Muzeum města 

Ústí nad Labem, 27. 5. 2015
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ODDĚLENÍ PRO STUDIUM MODERNÍ ČESKÉ FILOSOFIE

Stručná charakteristika oddělení

Oddělení pro studium moderní české fi losofi e provádí základní výzkum, který je zaměřen na dě-

jiny české fi losofi e od počátku 19. do konce 20. století, v širším kontextu evropských intelektuál-

ních dějin. Výzkum členů oddělení se v roce 2015 soustřeďoval na následující tematické okruhy: 

(I) Česká marxistická fi losofi e. (II) Česká nemarxistická fi losofi e. (III) Česká fi losofi e a společnost 

do r. 1948. V rámci těchto oblastí byly realizovány dílčí projekty, zahrnující původní badatelskou 

i kriticko-ediční práci: První projekt se soustřeďoval na téma marxistického humanismu v Česko-

slovensku, druhý se zabýval fi losofi í disidentského hnutí a třetí fi losofi ckým a společenskovědním 

myšlením v českých zemích v letech 1800–1948. Výstupy zahrnují kritické edice pramenných děl 

formou vybraných či sebraných spisů, původní odborné studie, články a recenze v domácích a za-

hraničních odborných periodicích, autorské a kolektivní monografi e, překlady a bibliografi e, organi-

zaci domácích a mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů a přednášek pro odbornou i laic-

kou veřejnost. Oddělení spolupracuje s domácími i zahraničními badateli, vědeckými institucemi, 

univerzitami a archivy.

Webová prezentace oddělení: http://mcf.fl u.cas.cz/index.php?lang=cz.

Pracovníci

vedoucí: Mgr. Ivan Landa, Ph.D.

zástupce vedoucího: PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

pracovníci oddělení:

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Joseph Grim Feinberg, M.A., Ph.D.
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Mgr. Petr Kužel, Ph.D.

PhDr. Ing. Jan Svoboda, M.A., Ph.D.

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.

PhDr. Václav Tomek, CSc.

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2015 (abecedně)

 – Bednář, M., Heidegger a Hegel. Filosofi cký časopis. 2015, roč. 63, č. 1, s. 47–56.

 – Bednář, M., Sociální kritika jako problém neomarxismu. In: M. Solík (ed.), Rozpory a alternativy 

globálního kapitalismu – Polemika. Praha: Filosofi a 2015, s. 83– 93. ISBN 978-80-7007-431-2.

 – Feinberg, J. G., Nedokončený příběh středoevropského disentu. Dějiny – teorie – kritika. 2014, 

č. 2, s. 293–318 (vyšlo 2015).

 – Feinberg, J. G., Ještě mladší Marx, antipolitik a antiobčan. Filosofi cký časopis. 2015, roč. 63, č. 3, 

s. 357–377.

 – Kužel, P., Marx, Althusser a problém metody. Filosofi cký časopis. 2015, roč. 63, č. 3, s. 379–396.

 – Landa, I., Marxova fi losofi cká antropologie. Filosofi cký časopis. 2015, roč. 63, č. 3, s. 339–355.

 – Landa, I., Idea univerzity: Fichte a Schleiermacher v dialogu. In: Chotaš, J., Prázný, A., Hejduk, T. 

a kol., Moderní univerzita. Ideál a realita. Praha: Filosofi a 2015, s. 51–67.

 – Svoboda, J., Konkrétní logika – ideové vlivy a proměny v souvislosti s vývojem Masarykovy 

fi losofi e. Filosofi cký časopis. 2015, roč. 63, č. 1, s. 17–29.

 – Tomek, V., Michaela Káchy obrana anarchismu. In: Michael Kácha (1874–1940). Praha: 

Nakladatelství AF 2015, s. 29–45.
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Další informace o činnosti oddělení v roce 2015

Také v roce 2015 se pracovníci oddělení podíleli na řešení mezinárodního projektu koordinované-

ho WBI – Wallonie-Bruxelles International – s názvem „Paměť, literatura a společnost – případ 

dvou komplexních států: Belgie a Československa“. V roce 2015 byl také zahájen projekt regionální 

spolupráce AV ČR „Emanuel Rádl (1873–1942): Od dějin biologických teorií k teoriím národa a re-

fl exním česko-německých vztahů (řešitel I. Landa, spolupráce s Ústeckým krajem).

V rámci terciárního vzdělávání se řada pracovníků oddělení podílela na výuce (a vedení diplomo-

vých a disertačních prací) mimo jiné na následujících vysokých školách (v bakalářském, magister-

ském i doktorském stupni):

 – 1. LF UK Praha (vyučované předměty: Bioetika; Europe and the US: Transatlantic Relations – 

Past and Present; Political History of Europe after World War II, Filosofi e)

Katedra filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice,
Oddělení pro studium moderní české filosofie

Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i.,
Ústav T. G. Masaryka, o.p.s.

a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

pořádají konferenci

„Česká otázka“
a dnešní doba

u příležitos� 120. výročí vydání
Masarykovy České otázky

3. a 4. listopadu 2015
zámek Pardubice
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 – Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem (vyučované předměty: Filosofi e; Sociologie; 

Etika a estetika)

 – FF Univerzity Hradec Králové (vyučované předměty: Československé politické dějiny 

20. století; Film jako historický pramen; Dějiny KSČ; East Central Europe in the 20th Century)

V roce 2015 pořádalo oddělení tyto akce s mezinárodní účastí:

 – Česká otázka a dnešní doba. U příležitosti 120. výročí vydání Masarykovy České otázky; 

3.–4. 11. 2015, Pardubice; celkem 38 účastníků, 5 zahraničních

 – Význam Egona Bondyho pro současné myšlení; 18. 11. 2015, Praha; celkem 13 účastníků, 

4 zahraniční

VÝZNAM
EGONA BONDYHO

PRO SOUČASNÉ
MYŠLENÍ

Oddělení pro studium 
moderní české filosofie 
FLÚ AV ČR pořádá  
konferenci

Vystoupí: 
Martin Machovec 
Gertraude Zand  
Marina Čarnogurská 
Michael Hauser 
Petr Kužel 
Ladislav Hohoš
Petra Macháčková
Jan Černý
Peter Púčik
Jan Burian
Dirk Dalberg
Martin Pilař
Petr Rohel

18. 11. 2015
9:00 — 18:00

AKADEMICKÉ KONFERENČNÍ CENTRUM 
HUSOVA 4A, PRAHA 1
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ODDĚLENÍ PRO STUDIUM NOVOVĚKÉ RACIONALITY

Stručná charakteristika oddělení

Členové oddělení pracují zvláště v oblasti novověké a současné fi losofi e. Jejich zájmy jsou jak ba-

datelské, tak fi losofi cké. Zaměřují se přitom jak na jednotlivé autory a problémy, které vyvstávají 

v kontextu jejich díla, tak na překládání textů z novověké a současné fi losofi e, přípravu úvodních 

a sekundárních textů a „průvodců“ k autorům a ke specifi ckým problémům v jejich díle. Výzkum 

jednotlivých členů oddělení pokrývá široké tematické spektrum: kontinentální a britské myslitele 

od 17. století do současnosti (Descartes, britští empirikové, Kant, Fichte, Hegel, Heidegger, Witt-

genstein aj.) a oba způsoby současného fi losofování: „fenomenologický“ i „analytický“ (povaha mo-

derního subjektu, fi losofi e ducha, fi losofi e mysli, jazyka, vůle, jednání apod.). Cílem oddělení je také 

znovu nastolit některé ze základních fi losofi ckých otázek a zapojit se do jejich diskuse s kolegy ve 

světě. Oddělení v tomto ohledu klade důraz na obecně přijímaný předpoklad, že významné smě-

ry současné fi losofi e (ať už fenomenologie nebo analytické fi losofi e) mají své počátky v novověké 

fi losofi i a že pochopení geneze těchto směrů je podstatné pro jejich vývoj do budoucna. Odděle-

ní rovněž pořádá konference, workshopy a veřejné přednášky, ve kterých jde nejen o to vytvořit 

příležitost k setkávání fi losofů z České republiky a ze zahraničí, ale i zpřístupnit jejich diskuse vyso-

koškolským studentům a zainteresované veřejnosti. 

V roce 2015 byla práce týmu rozdělena do tří širokých okruhů, ačkoli se často překrývaly. První 

skupina se soustředila na dokončení a vydání knihy o ideji univerzity v německé fi losofi i. Kniha byla 

publikována pod názvem Moderní univerzita. Ideál a realita. Zájmem druhé skupiny byla obsáhle ře-

čeno normativita. Hana Fořtová publikovala překlad druhé části Montesquieuova spisu O duchu zá-

konů. Třetí skupina se soustředila na vybrané klíčové otázky moderní epistemologie, jako je Witt-

gensteinova fi losofi e. Ondřej Beran publikoval překlad Wittgensteinových Filosofi ckých poznámek.

Webová prezentace oddělení: http://racionalita.fl u.cas.cz/cz. 

Filosofické poznámky

Ludwig Wittgenstein

F
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Pracovníci

vedoucí: Ing. PhDr. Jiří Chotaš, Ph.D. 

zástupce vedoucího: Mgr. Jan Kuneš, Ph.D.

pracovníci oddělení:

Marina Barabas, Ph.D.

Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.

PhDr. Hana Fořtová, Ph.D.

Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.

doc. James W. Hill, Ph.D.

doc. Mgr. Jindřich Karásek, Dr.

doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.

Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.

Mgr. Jakub Trnka, Ph.D.

PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2015 (abecedně)

 – Beran, O. (přel.), Wittgenstein, Ludwig, Filosofi cké poznámky. Praha: Filosofi a, 2015, 388 s. 

ISBN 978-80-7007-443-5.

 – Beran, O., Co to znamená dělat fenomenologii (jedněma z možných očí fi losofi e jazyka). 

Filosofi cký časopis, 63, 2015, mimořádné číslo 1, s. 11–29.

 – Fořtová, H. (přel.), Montesquieu, Charles, O duchu zákonů II, Obrana ducha zákonů. Praha: 

OIKOYMENH, 2015, 583 s. ISBN 978-80-7298-196-0.
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 – Glombíček, P., Thomas Reid. Malý Průvodce. Červený Kostelec: Pavel Mervart – Ostrava: 

Ostravská univerzita, 2015. 132 s. ISBN 978-80-7465-162-5; ISBN 978-80-7464-453-5.

 – Chotaš, J. – Prázný, A. – Hejduk, T. a kol., Moderní univerzita. Ideál a realita. Praha: Filosofi a, 

2015, 438 s. ISBN 978-80-7007-419-0.

 – Chotaš, J., Idea moderní univerzity. Napoleon a Humboldt. In: Chotaš, J. – Prázný, A. – 

Hejduk, T. a kol., Moderní univerzita. Ideál a realita. Praha: Filosofi a, 2015, s. 69–95. 

ISBN 978-80-7007-419-0.

 – Karásek, J., Lekce z Marxe aneb systém všeobecné užitečnosti. In: Chotaš, J. – Prázný, A. – 

Hejduk, T. a kol., Moderní univerzita. Ideál a realita. Praha: Filosofi a, 2015, s. 139–160. 

ISBN 978-80-7007-419-0.

Další informace o činnosti oddělení v roce 2015

Pracovníci oddělení v roce 2015 pokračovali v řešení grantového projektu podpořeného GA ČR 
„Filosofi e Ludwiga Wittgensteina: systematický průvodce“ (řešitel P. Glombíček).

V rámci terciárního vzdělávání se řada pracovníků oddělení podílela na výuce (a vedení diplomo-

vých a disertačních prací) mimo jiné na následujících vysokých školách (v bakalářském, magister-

ském i doktorském stupni):

 – FF UK Praha (vyučované předměty: Filosofi e)

 – FF Univerzity Pardubice (vyučované předměty: Základy moderního myšlení)

 – UJEP Ústí nad Labem (vyučované předměty: Dějiny politického myšlení)

Jiří Chotaš  
Aleš Prázný 
Tomáš Hejduk a kol.

MODERNÍ 
UNIVERZITA
Ideál a realita

F
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ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

Stručná charakteristika oddělení

Oddělení se zabývá systematickým výzkumem fi losofi ckých otázek z oblasti fi losofi e tělesnosti, 

mysli, jazyka, intersubjektivity, performativní fi losofi e a dalších příbuzných oblastí. Tato témata jsou 

zpracovávána z perspektiv inspirovaných především německou a francouzskou fi losofi í 20. století. 

Důraz je kladen zejména na: (1) rozvíjení původních fi losofi ckých koncepcí v diskusi s vůdčími prou-

dy současného evropského myšlení (fenomenologie, hermeneutika, fi losofi e existence, struktura-

lismus, post-strukturalismus, kritická teorie, psychoanalýza); (2) transdisciplinární interakce fi losofi e 

jak s nefi losofi ckými humanitními disciplínami (literární věda, teorie umění, psychologie, antropo-

logie, etnologie, lingvistika, sociologie, kulturologie, religionistika), tak i s matematickými a přírodní-

mi vědami (logika, matematika, neurovědy, biologie, fyzika, psychiatrie). Druhým cílem pracovníků 

oddělení je zprostředkování klíčových proudů německé a francouzské fi losofi e 20. století českému 

odbornému a laickému prostředí: (1) publikace monografi í, studií a popularizujících statí, které čes-

kému čtenáři kritickým způsobem zpřístupňují základní témata, směry a diskuse evropské fi loso-

fi e 20. století; (2) překlad základních děl fi losofi e 20. století – na půdě oddělení vzniklo již několik 

desítek knižních překladů, které českému publiku poprvé zpřístupnily mnohá klíčová díla myslitelů 

20. století (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Wittgenstein, Lyotard, Derrida aj.). V oddělení je 

v současnosti řešeno několik domácích a mezinárodních grantových projektů a jeho členové se in-

tenzivně zapojují do života mezinárodní odborné komunity.

Webová prezentace oddělení: http://oskf.fl u.cas.cz/cz. 

Pracovníci

vedoucí: Mgr. Petr Urban, Ph.D. 

zástupce vedoucího: Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
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ostatní pracovníci:

Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.

doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.

doc. Annabelle Dufourcq, Ph.D.

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

Anne Gléonec, Ph.D.

Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

Mgr. Hynek Janoušek

RNDr. Alice Koubová, Ph.D.

Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Pechar

Mgr. Martin Ritter, Ph.D.

Robin Rollinger, Ph.D.

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2015 (abecedně)

 – Dufourcq, A., The Fundamental Imaginary Dimension of the Real in Merleau-Ponty’s 

Philosophy. Research in Phenomenology. 2015, roč. 45, č. 1, s. 33–52.

 – Gléonec, A., Merleau-Ponty entre Machiavel et Marx: vers une nouvelle analogie du corps 

politique. Horizon. Studies in Phenomenology. 2015, roč. 4, č. 1, s. 70–96.

 – Janoušek, H., Intencionalita a apriorita: studie ke vztahu Brentanovy a Husserlovy fi losofi e. Praha: 

Togga, 2014 [vyšlo 2015]. 343 s. (Scholia, 23). ISBN 978-80-7476-078-5.

 – Janoušek, H., Judgmental Force and Assertion in Brentano and Early Husserl. Studia 

Phaenomenologica. č. 15 (2015), s. 107–130.
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 – Kouba, P., Tout d’abord comme tragédie, puis comme farce? OUTIS! Journal of (post)european 

philosophy. 2014, roč. 5, č. 1 (vyšlo 2015), s. 137–153.

 – Koubová, A., Performance (in) Philosophy: Gnothi seauton. Formen der Wissensgenerierung, 

Practices in Performance Art. Oberhausen: Athena, 2015 – (Blohm, M.; Mark, E.), s. 129–140.

 – Koubová, A., Gaston Bachelard’s Topology of the Image. Image in Space. Contributions to 

a Topology of Images. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2015 – (Nitsche, M.), s. 61–71.

 – Nitsche, M., Painting as Heteroeisodia. Does Art Exist in a Special Space? Image in Space. 

Contributions to a Topology of Images. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2015 – (Nitsche, M.), 

s. 129–146.

 – Rollinger, R., Practical Epistemology. Stumpf ’s Halle Logic (1887). Philosophy from 

an Empirical Standpoint. Essays on Carl Stumpf. Leiden: Brill Rodopi, 2015 – (Fisette, D.), 

s. 75–100.

 – Urban, P., Enacting Care. Ethics and Social Welfare. 2015, roč. 9, č. 2, s. 216–222.

Další informace o činnosti oddělení v roce 2015

V roce 2015 udělil francouzský velvyslanec v ČR K. Novotnému titul Rytíř Řádu akademických pa-

lem, jímž byly oceněny jeho zásluhy a aktivní podíl na univerzitní a vědecké spolupráci mezi Fran-

cií a Českou republikou. J. Bierhanzl byl pak oceněn Prémií Otto Wichterleho určenou vynikají-

cím mladým vědeckým pracovníkům AV ČR do 35 let. V roce 2015 řešili pracovníci oddělení tři 

grantové projekty podpořené GA ČR: „Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace“ (řešitel 

M. Nitsche); „Život a prostředí. Fenomenologické vztahy mezi subjektivitou a přirozeným světem“ 

(řešitel K. Novotný); „Od logického objektivismu k reismu: Bolzano a Brentanova škola“ (řešitel 

R. Rollinger). 

V rámci terciárního vzdělávání se řada pracovníků oddělení podílela na výuce (a vedení diplomo-

vých a disertačních prací) mimo jiné na následujících vysokých školách (v bakalářském, magister-

ském i doktorském stupni):

 – AMU Praha (vyučované předměty: Introduction in Philosophy; Filosofi e; Etika a divadlo)

 – FF UK Praha (vyučované předměty: Filosofi e; Estetika)

 – FF Univerzity Hradec Králové (vyučované předměty: Systematická fi losofi e)

 – FHS UK Praha (vyučované předměty: Studium humanitní vzdělanosti; Erasmus Mundus – 

Německá a francouzská fi losofi e; Kulturní a fi losofi cká antropologie)

 – UJEP Ústí nad Labem (vyučované předměty: Filosofi e; Humanitní studia; Teorie výtvarné 

výchovy)

 – UPCES, CERGE-EI Praha (vyučované předměty: Literature and Society: Central European 

Writers)
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Z aktivit pracovníků oddělení v oblasti vzdělávání veřejnosti a popularizačních aktivit lze uvést např. 

tyto:

 – přednáška A. Koubové „Můžeme brát hravé myšlení vážně?“ v rámci festivalu Týden vědy 

a techniky, Praha, 12. 11. 2015

 – přednáška H. Janouška „Problém se světlem osvícenství“, Noc vědců na Univerzitě Hradec 

Králové, 25. 9. 2015

 – přednáška P. Kouby „Obrazy traumatu v západním myšlení“, Letní škola klasické homeopatie, 

15. 7. 2015, Boskovice

 – vystoupení M. Hausera v pořadu Debatní klub na ČT s tématem „Filosofování nebo 

dogmatismus?“

 – vystoupení M. Hausera v ČR-Vltava na téma „,Love‘ versus ,Korida lásky‘. O aktuálních 

významech erotiky ve fi lmu“

 – přednáška M. Hausera „Velikonoční rozjímání“ v Městské knihovně hl. města Prahy

 – přednáška M. Hausera v rámci Evropského festivalu fi losofi e ve Velkém Meziříčí
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 – přednáška A. Koubové „Performativita a performance ve fi losofi i“, Želiv, 27. 9. 2015

 – popularizační článek a 2 videa o práci Petra Urbana v časopise Vesmír 94, 552, 2015/10, 

http://casopis.vesmir.cz/clanek/petrurban

V roce 2015 pořádalo oddělení tyto akce s mezinárodní účastí:

 – Země – Bydlení – Příroda. Eugen Fink o fysis člověka jakožto ens cosmologicum; 5.–6. 11. 2015, 

Praha; celkem 9 účastníků, 8 ze zahraničí

 – Fenomenologie „jinde“; 26.–27. 11 2015, Praha; celkem 14 účastníků, 11 ze zahraničí

 – Letní škola francouzské fi losofi e; 29. 6. – 4. 7. 2015, Štěkeň; celkem 25 účastníků, 15 ze zahraničí

 – Workshop věnovaný dílu Jacquesa Lacana, 1 – stadium zrcadla; 11. 4. 2015, Praha; celkem 

20 účastníků, 2 ze zahraničí

 – Pozoruj! Napodobuj? Buď sám/sama sebou!; 23. 6. 2015, Praha; celkem 27 účastníků, 

11 ze zahraničí

Workshop Pozoruj! Napodobuj? Buď sám/sama sebou! / 

Observe! Imitate? Be yourself ! konaný 23. června 2015 v Praze
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KABINET PRO STUDIUM VĚDY, TECHNIKY A SPOLEČNOSTI

Stručná charakteristika oddělení

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti se věnuje systematickému interdisciplinárnímu 

výzkumu vztahů vědy, techniky a společnosti. Tento výzkumný obor zkoumá vědu a techniku jako 

integrální složky kulturního, sociálního, ekonomického a ekologického kontextu společnosti. Teore-

tická práce Kabinetu se orientuje na výzkum změn v soudobém postavení vědy, jejích poznávacích 

i společenských funkcí, změn vztahů soudobé vědy k nejdůležitějším sociálním a ekonomickým pro-

cesům, studium teoretických základů vědní politiky (problematika hodnocení výzkumu, komparace 

výzkumných systémů zemí EU a ČR) a na analýzu cest k vytváření „společnosti vědění“ z hlediska 

transformace vědy a výzkumu.

Webová prezentace oddělení: http://stss.fl u.cas.cz/cz. 

Pracovníci

vedoucí: Mgr. Jan Balon, Ph.D. 

zástupce vedoucího: RNDr. Adolf Filáček, CSc.

ostatní pracovníci: 

Davide Crippa, Ph.D.

PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

PhDr. Radim Hladík, Ph.D.

PhDr. Jiří Loudín, CSc.

PhDr. Petr Machleidt, Ph.D.

Mgr. Jan Maršálek, Ph.D.

prof. PhDr. Ing. Ladislav Tondl, DrSc. (†)

Filip Vostal, Ph.D.
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Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2015 (abecedně)

 – Drozenová, W., Human enhancement: mezi utopií a dystopií. In: Dobrý, nebo lepší život? 

Human enhancement. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2015, s. 157–169. 

ISBN 978-80-87439-18-0.

 – Loudín, J., Sociální inovace: doba hledání a tříbení. Teorie vědy. 2015, roč. 37, č. 1, s. 97–112. 

ISSN 1210-0250.

 – Maršálek, J., De la disparition d’une méthode. L’Analyse entre philosophies du contrat social 

et sociologies classiques. Université de Franche-Comté, Francie – Fakulta sociálních věd UK. 

Besancon – Praha, 2015, 536 s. (nepublikovaná disertace)

 – Mráček, K. – Machleidt, P., New Communication Cultures and Innovation Dynamics. Czech 

Experiences. In: Aneignungs- und Nutzungsweisen Neuer Medien durch Kreativität und Kompetenz. 

Berlin: Trafo, 2015 – (Banse, G.; Rothkegel, A.), s. 73–81 ISBN 978-3-86464-097-1 (e-Culture, 

21).

 – Tondl, L., Jazyková komunikace jako specifi cká činnost. In: Český a polský strukturalismus 

a poststrukturalismus. Historie a současnost. Opava: Slezská univerzita v Opavě. Filozofi cko-

přírodovědecká fakulta, 2015, s. 83–90, 222, 228. ISBN 978-80-7510-173-0.

 – Vostal, F., Speed kills, speed thrills. Constraining and enabling accelerations in academic 

work-life. Globalisation, Societies and Education. 2015, roč. 13, č. 3, s. 295–314. ISSN 1476-7724.

 – Vostal, F., Temporalities of Academic Work. In: Encyclopedia of Educational Philosophy and 

Theory. Cham: Springer, 2015 – (Peters, M.), s. 1–5. ISBN 978-981-287-532-7.

 – Vostal, F., Academic life in the fast lane: the experience of time and speed in British academia. 

Time & Society, 24 (1), s. 71–95, DOI:10.1177/0961463X13517537.
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Další informace o činnosti oddělení v roce 2015

V roce 2015 se oddělení zaměřovalo především na dvě výzkumné oblasti: mezioborová studia 

vědy a politiky vědění a na vztahy věda – kultura – inovace. Kabinet se také podílel na projek-

tu Strategie AV21 v podprojektu „Věda v české společnosti“, jenž je součástí celkového projektu 

„Věda jako forma komunikace“. Tři členové Kabinetu byli zapojeni do projektu „Proměny Akade-

mie věd ČR (1989/1992–2015)“ koordinovaného Kabinetem pro dějiny vědy. Kabinet organizoval 

třídenní mezinárodní konferenci „Power, Acceleration and Metrics in Academic Life“ (http://acce-

lerated.academy; 2.–4. 12. 2015). Pracovník Kabinetu Filip Vostal získal juniorský grant v soutěži 

GA ČR („In Serch of Lost Time: Temporal pressures and Epistemic Implications in Academic Life“). 

Kromě toho se oddělení podílelo rovněž na řešení mezinárodního projektu DG Research EC fi -
nancovaného ze 7. Rámcového programu EU „Res-AGorA – Responsible Research and Innova-

tion in a Distributed Anticipatory Governance Frame. A Constructive Socio-normative Approach“ 

(spoluřešitel A. Filáček). A. Filáček v roce 2015 obdržel jako ocenění své badatelské činnosti Pamět-

ní medaili Jana Patočky.

There is little doubt that science and knowledge production are presently 
undergoing dramatic and multi-layered transformations accompanied by new

imperatives reflecting broader socio-economic and technological developments. 
The unprecedented proliferation of audit cultures preoccupied with digitally 
mediated measurement, quantification of scholarship and the consolidation of 
business-driven managerialism and governance modes are commonplace in the 
contemporary academy. Concurently, the ever-increasing rate of institutional change, 
(the need for) intensification of scientific and scholarly production/communication 
and diverse academic processes seem to characterize the overall acceleration 
of academic life. Quantification and metrics have emerged not only as navigating 
instruments paradoxically exacerbating the general dynamization of academic life but 
also as barely questioned proxies for scientific quality, career progression and job              
prospects, and as parameters redrawing what it means to be/work as  
a scholar nowadays. Metrification  now  seems  to  be  an  important  interface  
between  labour  and surveillance within academic life, with manifold affective implications.

This three-day conference investigates the techniques of auditing and their attendant 
practices and effects and will also probe into scholars’ complicity in reproduction of such 
practices. It will consider processes of social acceleration within the academy and their 
implications for the management of everyday activity by those working within it. 

KEYNOTE SPEAKERS

Roger Burrows (Goldsmiths)

Philip Moriarty (Nottingham)

Susan Robertson (Bristol)

James Wilsdon (Sussex)

Oili-Helena Ylijoki (Tampere)

http://accelerated.academy

SUPPORTED BY 

More information and registration  
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Kabinet získal tři nové pracovníky (dva na tříletý výzkumný projekt, jednoho zahraničního pra-

covníka na dvouleté postdoktorské stipendium). Kabinet pokračuje ve vydávání svého časopisu 

Teo rie vědy / Theory of Science s důrazem na zvýšení jeho mezinárodního dosahu. Redakce podnikla 

kroky k zařazení časopisu do několika dalších mezinárodních databází. Přijetí do SCOPUSu se oče-

kává na začátku roku 2016. Časopis bude rovněž usilovat o zařazení do Web of Science. Prostřed-

nictvím mezinárodních publikačních výzev a návrhů tematických čísel se časopis pokouší o syste-

matické rozvíjení výzkumu v rámci mezioborových studií vědy s hlavním akcentem na soustavné 

propojovaní historických a teoretických přístupů k vědě a poznání.

V rámci terciárního vzdělávání se řada pracovníků oddělení podílela na výuce (a vedení diplomo-

vých a disertačních prací) mimo jiné na následujících vysokých školách (v bakalářském, magister-

ském i doktorském stupni):

 – 1. LF UK (vyučované předměty: Bioetika)

 – AVU Praha (vyučované předměty: [Hi]Story in Cinema)

 – ČVUT Praha (vyučované předměty: Social Sciences)

 – FSV UK Praha (vyučované předměty: Současná sociologie; Úvod do fi losofi e; Současná sociální 

teorie; Dějiny sociologie; Media Sociology; Sociology of Science and Scientifi c Knowledge; Sociální 

teorie a moderní fi losofi e; Contemporary Social Theory; Filosofi e a sociologie pozdně moderní 

doby; Epistemologie médií; Estetika médií; Media History of Knowledge; Media History of 

Perception; Sociologie)

 – HTF UK Praha (vyučované předměty: Filosofi e náboženství; Logika; Křesťanská etika; Učitelství 

náboženství, etiky a fi lozofi e)

Z popularizačních aktivit a akcí v rámci vzdělávání veřejnosti pracovníků oddělení v roce 2015 lze 

uvést např. tyto:

 – přednáška F. Vostala „Těkavá nehybnost současné společnosti“, HR Management 2015 Annual 

Conference 

 – popularizační esej F. Vostala „Texty bez čtenářů aneb horečná nehybnost vědy.“ Host 6/2015, 

dostupné on-line,  http://casopis.hostbrno.cz/aktualni-rocnik/2015/06-2015/texty-bez-ctenaru-

aneb-horecna-nehybnost-vedy (spoluautorka Tereza Stöckelová)

 – přednáška R. Hladíka „Komunikace ve vědě aneb proč už si vědci neposílají dopisy“ v rámci 

Dne otevřeného dveří FLÚ AV ČR, 9. 11. 2015 

Oddělení pořádalo v roce 2015 tyto akce s mezinárodní účastí:

 – Moc, zrychlení a metriky v akademickém životě; 2.–4. 12. 2015, Praha; celkem 70 účastníků, 

55 zahraničních
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KABINET PRO KLASICKÁ STUDIA

Stručná charakteristika oddělení

Hlavním vědeckým zadáním Kabinetu pro klasická studia je studium klasických tradic a působení 

antické civilizace na život v českých zemích od počátků státnosti do konce 20. století. Páteří progra-

mu je dokumentace kulturně-historických dat bohemikální provenience, interpretovaných v širších 

souvislostech klasické fi lologie, biblistiky, medievistiky, latinské lexikografi e, kulturní historie a umě-

novědy. Ve sběru dat navazuje KKS na řadu mezinárodně koordinovaných výzkumů. Jsou to Latini-

tatis medii aevi lexicon Bohemorum (Slovník středověké latiny v českých zemích), Clavis monumento-

rum litterarum – Regnum Bohemiae (Repertorium písemnictví v českých zemích do r. 1800), Corpus 

vasorum antiquorum (Soupis antických váz), Corpus inscriptionum Latinarum (Soupis latinských nápi-

sů). Prvé dva mezinárodně koordinované úkoly jsou nosnými projekty Kabinetu. 

V rámci Filosofi ckého ústavu vychází vědecká činnost KKS z výzkumného záměru „Transdisci-

plinární výzkum vybraných klíčových problémů fi losofi e, klasických studií a příbuzných humanitních 

oborů, ediční a publikační zpracování odpovídajících elektronických databází“. S ohledem na tento 

výzkumný záměr jsou pracovníci Kabinetu rozděleni do čtyř badatelských týmů: (1) Pracovní skupi-

na antických tradic v české kultuře, jejíž členové pracují na třech projektech: Antika v českém umě-

ní, Dějiny překladů z klasických jazyků do češtiny a Inscenace antických dramatiků na českých scénách. 

(2) Pracovní skupina biblických studií je součástí Centra biblických studií, které je společným pracovi-

štěm Evangelické teologické fakulty UK a KKS. Badatelský tým pracuje na projektu Biblistika v kon-

textu českých a evropských společenských věd, zahrnujícím období středověku a raného novověku 

a zkoumajícím význam bible pro slovesnou a výtvarnou kulturu. (3) Pracovní skupina středolatinské 

lexikografi e. Pracovníci této pracovní skupiny zpracovávají Slovník středověké latiny v českých zemích 

(Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum). Dále vydávají a překládají pro ediční řadu Fontes Latini Bo-

hemorum dosud nevydané latinské texty české provenience a pro řadu Knihovna středověké tradice 

díla latinsky píšících autorů evropského středověku. (4) Pracovní skupina dokumentace a výzkumu 

kulturního dědictví v českých zemích do r. 1800. Hlavním úkolem pracovní skupiny je vytvoření 
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a zpřístupnění obrazově-textové databáze Clavis monumentorum litterarum. Regnum Bohemiae a na 

ni navazující výzkum. Výsledky jsou zpřístupňovány na internetu a v knižní podobě.

Kabinet pro klasická studia rovněž disponuje vlastní odbornou knihovnou, jejíž fond čítá cca 

60 000 svazků (viz níže, s. 93–94).

Webová prezentace oddělení: http://www.ics.cas.cz/. 

Pracovníci

vedoucí: PhDr. Jiří Beneš 

zástupce vedoucího: PhDr. Zuzana Silagiová

pracovníci oddělení: 

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.

Mgr. Daniela Čadková

Mgr. Jakub Čechvala, Ph.D.

Mgr. Jan Dus, Th.D.

Mgr. Radka Fialová

PhDr. Hana Florianová

PhDr. Josef Förster, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.

PhDr. Petr Kitzler, Ph.D.

Mgr. Barbora Kocánová, Ph.D.

PhDr. Jiří Matl

Mgr. Matěj Novotný

Mgr. Pavel Nývlt, Ph.D.
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Mgr. Ondřej Podavka

Mgr. Eliška Poláčková

PhDr. Václav Pumprla

prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.

PhDr. Martin Svatoš, CSc.

Mgr. Hana Šedinová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Vršecká

Mgr. ThLic. Jiří Žůrek, Th.D.

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2015 (abecedně)

 – Bažant, J., Surrealist’s Dreams and Classical Tradition. Ars. 2015, roč. 48, č. 1, s. 82–94. 

ISSN 0044-9008.

 – Beneš, J. – Klosová, M. – Lelková, I., Signatura 1 B b. In: Rukopisné zlomky Knihovny Národního 

muzea. Signatury 1 B a 1 C. Praha: Národní muzeum, 2015, s. 31–92. ISBN 978-80-7036-448-2; 

978-80-88013-15-0.

 – Florianová, H., Tractatus de urinis Matouše Berana v kodexu Národní knihovny I F 35. In: Ubi 

est fi nis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. 

Praha: Scriptorium, 2015 – (Dragoun, M.; Doležalová, L.; Ebersonová, A.), s. 177–184. 

ISBN 978-80-88013-09-9.

 – Förster, J. – Podavka, O. – Svatoš, M. (eds.), Historia litteraria v českých zemích od 17. do 

19. století, Praha: Filosofi a 2015, 360 s. ISBN 978-80-7007-444-2.

 – Hoblík, J., Vernunft und Ergebung. In: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. 

Zur Perikopenreihe II. Weihenzell: Wachowski, 2015, s. 78–86. ISBN 978-3-9816903-1-6.

EIRENE
S T U D I A
G R A E C A

E T  
L A T I NA 

C e n t r e  f o r  C l a s s i c a l  S t u d i e s ,  P r a g u e

LI / 2015 / I–II
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 – Kitzler, P., From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in 

the Literature of the Early Church. Berlin – Boston: Walter de Gruyter 2015 (Arbeiten zur 

Kirchengeschichte, 127), XIV + 159 s. ISBN 978-3-11-041942-9.

 – Kitzler, P., Tertullian’s Concept of the Soul and His Corporealistic Ontology. In: J. Lagouanère 

– S. Fialon (eds.), Tertullianus Afer. Tertullien et la littérature chrétienne d’Afrique. Turnhout: Brepols 

(Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 70) 2015, s. 43–62. ISBN 978-2-503-55578-2.

 – Nývlt, P., The First Embassy of the Four Hundred to Sparta. Eirene. Studia Graeca et Latina. 

2015, roč. 51, 1/2, s. 189–196. ISSN 0046-1628.

 – Silagiová, Z. – Šmahel, F. (eds.), Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis. Turnhout: 

Brepols, 2015. 290 s. – (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 271). 

ISBN 978-2-503-55485-3.

 – Šedinová, H., Esca eius erant locustae. The origin and meaning of the imaginary quadruped 

locusta. Listy fi lologické. 2015, roč. 138, 3/4, s. 231–268. ISSN 0024-4457.

 – Šedinová, H., Rejsek nebo hranostaj? Nový význam Aristotelova termínu mygalé ve 

středověku. Listy fi lologické. 2015, roč. 138, 1/2, s. 119–146. ISSN 0024-4457.

 – Žůrek, J., The Utraquist Sanctoral in Sixteenth-Century Czech-Language Gradual. Filosofi cký 

časopis. 2015, Suppl., č. 2, s. 279–307. ISSN 0015-1831

Letní škola klasických studií 27. 6. – 1. 7. 2015 v klášteře v Broumově
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Další informace o činnosti oddělení v roce 2015

V roce 2015 řešili pracovníci oddělení dva grantové projekty podpořené GA ČR: „Johann Peter 

Cerroni a historia litteraria jeho doby“ (řešitel M. Svatoš) a „Historie a interpretace Bible“ (spolu-

řešitel J. Beneš). S podporou MŠMT pokračovalo rovněž řešení projektu LD-COST „Slovník stře-

dověké latiny v českých zemích – Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum“ (řešitelka Z. Silagio-

vá); řešeny byly rovněž dva projekty regionální spolupráce AV ČR: „Filosofi e aktuálně II. Konfl ikt 

a soulad“ (řešitel P. Kitzler ve spolupráci s krajem Vysočina); „Učenost a Múzy za zdmi kláštera – 

Letní škola klasických studií XXIII, 2015“ (řešitelka J. Kepartová, spolupráce s Královéhradeckým 

krajem). S mezinárodní podporou pokračovalo řešení těchto projektů: „Repertorium písemnictví 

v českých zemích do r. 1800/ Clavis monumentorum litterarum“ (řešitel V. Pumprla; koordinováno 

Union Académique Internationale); „Slovník středověké latiny v českých zemích/ Latinitatis medii 

aevi Lexicon Bohemorum“ (řešitelka Z. Silagiová; koordinováno Union Académique Internationa-

le); „Soupis antických váz/ Corpus vasorum antiquorum“ (řešitel J. Bažant; koordinováno Union 

Académique Internationale); „Evropská síť výzkumu a dokumentace starého řeckého dramatu“ 

(řešitel J. Bažant; zastřešující organizace: National and Capidistrian University of Athens, Athény – 

The Archive of Performances of Greek and Roman Drama, University of Oxford).

V rámci terciárního vzdělávání se řada pracovníků oddělení podílela na výuce (a vedení diplomo-

vých a disertačních prací) mimo jiné na následujících vysokých školách (v bakalářském, magister-

ském i doktorském stupni):

 – ETF UK (vyučované předměty: Řecká kurzorická četba; Latinská kurzorická četba)

 – FF UK Praha (vyučované předměty: Zrození tragédie; Antická mytologie)

 – FF Univerzity Hradec Králové (vyučované předměty: Středověká latina pro archiváře)

V rámci vzdělávání veřejnosti a popularizačních aktivit pracovníků oddělení lze zmínit například 

tyto: 

 – oddělení pořádá každoročně Letní školu klasických studií, čtyřdenní běh přednášek, čtení 

a exkurzí, určený učitelům klasických jazyků, studentům a všem zájemcům o latinskou kulturu. 

V roce 2015 se uskutečnil XXIII. ročník pod názvem Učenost a Múzy za zdmi kláštera, který se 

konal ve dnech 27. 6. – 1. 7. 2015 v klášteře v Broumově. Letní školy jsou hojně navštěvovány 

(přijíždějí pravidelně i účastníci ze Slovenska) a jejich program, který je zajišťován především 

pracovníky kabinetu, přispívá velkou měrou k informovanosti široké veřejnosti o činnostech 

akademických pracovišť.

 – oddělení pořádá každoročně Den otevřených dveří v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR. 

V roce 2015 byly v rámci Dne otevřených dveří zorganizovány např.: přednáška Jana Bažanta 

„Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška“; přednáška R. Fialové „Kdo hledá, 

najde aneb Bible a její symbolika“; přednáška O. Podavky „Johann Peter Cerroni – učenec, 

sběratel, encyklopedista“; přednáška E. Poláčkové „Antická literatura jako performance“; 

přednáška Z. Silagiové „Rostlinomluva aneb Pouští a pralesem středověké botanické 

terminologie“.
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 – prezentace Oddělení biblických studií KKS FLÚ na výstavním panelu putovní exteriérové 

výstavy k 125. výročí českých akademií věd (a umění); Brno – Ostrava – Olomouc – Jihlava – 

České Budějovice – Praha, květen – listopad 2015

 – přednáška J. Bažanta „Mrtvá hlava v barokním umění“ k výstavě Národního muzea Onen svět, 

Praha, Národní muzeum v Praze, 11. 3. 2015

 – přednáška J. Beneše „Společné myšlenkové a duchovní zdroje M. Jana Husa 

a J. A. Komenského“, Sbor ČCE Soběhrdy, 6. 7. 2015

 – přednáška E. Poláčkové „Lotr – šibeničník – budižkničema. Postava otroka v římské komedii“ 

v rámci Dne latiny na FF UK v Praze, 24. 11. 2015

Oddělení pořádalo v roce 2015 tyto akce s mezinárodní účastí:

 – Dějiny překladu Bible; 15.–16. 10. 2015, Praha; celkem 20 účastníků, 9 zahraničních

Letní škola klasických studií 27. 6. – 1. 7. 2015 v klášteře v Broumově
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ODDĚLENÍ MORÁLNÍ A POLITICKÉ FILOSOFIE – 
CENTRUM GLOBÁLNÍCH STUDIÍ (CGS)

Stručná charakteristika oddělení

Oddělení morální a politické fi losofi e a Centrum globálních studií se věnují zkoumání v oblasti 

praktické fi losofi e a sociálních věd, konkrétně v oblasti politické, sociální, morální a kulturní fi loso-

fi e, fi losofi e životního prostředí a globálních studií ve spolupráci zejména s politologií a sociologií. 

Toto zkoumání je rozděleno do čtyř významných aktuálních tematických okruhů: politická fi losofi e 

spravedlnosti a demokracie; sociální fi losofi e uznání a spravedlnosti; fi losofi e kultury a interkulturní-

ho dialogu; fi losofi e životního prostředí. Zároveň je prováděno zkoumání ve spolupráci s globálními 

studii, s koncentrací na tzv. glokální studia, kterou ukazují spojitosti mezi globální integrací a lokální 

(v našem případě českou) společností. 

Centrum globálních studií provádí interdisciplinární výzkum v oblasti fi losofi e a sociálních věd 

a usiluje o rozvinutí českého výzkumu v rámci evropského a světového prostoru. Zkoumá sou-

časné politické, společenské a kulturní glokální proměny, které v důsledku postupujících proce-

sů globalizace ovlivňují životy jedinců i celých společností. Provádí refl exi těchto aktuálních témat 

v českých, evropských a celosvětových souvislostech. Projekt přispívá k rozvoji kritického myšlení 

a realizuje spolupráci mezi několika dosud spíše oddělenými vědeckými disciplínami za účelem ar-

tikulace nových problémů a témat a rozpracování teorií, které jsou s nimi spojeny. V rámci politic-

ké a sociální fi losofi e, politologie a sociologie se zaměřuje především na zpracování tématu spra-

vedlnosti a demokracie v současné globální době. Kromě vlastního vědeckého zkoumání obsahuje 

práce také odborné překlady významných zahraničních děl, dále organizaci seminářů a konferencí 

a výuku bakalářských, magisterských a doktorandských studentů na univerzitách.

Webová prezentace oddělení: http://cgs.fl u.cas.cz/index.php, http://mpf.fl u.cas.cz/cz. 

Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec,  
Emil Sobottka, Giovani Saavedra (eds.)

Justice and Recognition
On Axel Honneth and Critical Theory 
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Pracovníci

vedoucí: doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.

zástupce vedoucího:  PhDr. Martin Profant, Ph.D.

PhDr. Josef Velek, CSc.

ostatní pracovníci: 

Ing. Mgr. Martin Brabec, Ph.D.

PhDr. Vlastimil Hála, CSc.

prof. Erazim Kohák, Ph.D.

RNDr. Rudolf Kolářský, CSc.

Mgr. Jiří Krejčík

RNDr. PhDr. Milan Kreuzzieger, Ph.D.

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

PhDr. Miroslav Pauza, CSc.

PhDr. Jan Rovenský, Ph.D.

PhDr. Oleg Suša, CSc.

PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.

Mgr. Jiří Vopat

doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.

c) výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2015 (abecedně)

 – Hrubec, M. – de Oliveira, N. – Sobottka, E. – Saavedra, G. (eds.), Justice and Recognition. Porto 

Alegre: PUCRS – Prague: Filosofi a 2015, 458 s. ISBN 978-80-7007-435-0.

 – Hrubec, M., Feizhengyi de Pipan Gainian (A Critical Concept of Injustice). Shijie Zhexue (World 

Philosophy), No. 1, 2015, s. 148–159 (Beijing, China). ISSN 1671-4318.
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 – Hrubec, M., The Struggle for Social Justice. On the Boundary between Nation-States and 

Supranational Arrangement. Anachronia, No. 13, February 2015 (Hamburg, Germany), s. 86–109. 

ISSN 0946-347X.

 – Hrubec, M., Odjištěná společnost. Praha: Sociologické nakladatelství 2015, 150 s. 

ISBN 978-7419-228-9.

 – Kreuzzieger, M., Vizuální kultura a interkulturní střetávání. Gottfried Lindauer mezi Maory 

a kolonizátory. In: Filip, A. – Musil, R. (eds.), Gottfried Lindauer: 1839–1926: plzeňský malíř 

novozélandských Maorů. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni – Řevnice: Arbor vitae 2015, 

s. 110–129. ISBN 978-80-7467-081-7.

 – Lánský, O., Je třeba zavrhnout liberalismus? Praha, Filosofi a, 220 s. ISBN 978-80-7007-439-8.

 – Lánský, O., Ještě jednou proti sobectví a atomismu. In: Solík, M. (ed.), Rozpory a alternativy 

globálního kapitalismu. Polemika. Bratislava: Veda – Praha: Filosofi a, Veda 2015, s. 55–82. 

ISBN 978-80-7007-431-2 (Filosofi a); ISBN 978-80-224-1407-4 (Veda).

 – Pauza, M., Dvě ontologie české demokracie. T. G. Masaryk a J. L. Fischer. Filosofi cký časopis. 

2015, roč. 63, č. 2, s. 233–245.

 – Suša, O., K založení kritické teorie globální společnosti a politiky. In: Solík, M. (ed.), Rozpory 

a alternativy globálního kapitalismu. Polemika. Bratislava: Veda – Praha: Filosofi a 2015, s. 171–194. 

ISBN 978-80-7007-431-2 (Filosofi a); ISBN 978-80-224-1407-4 (Veda).

Další informace o činnosti oddělení v roce 2015

V roce 2015 ocenil Evropský parlament v Bruselu M. Hrubce Cenou evropského občana (Europe-

an Citizen’s Prize) za zakládání a vedení vědeckých a univerzitních pracovišť, konkrétně za založení 

a vedení Centra globálních studií v Praze (od 2006) a univerzity pro studenty z konfl iktních a post-

Rozpory 

globálního 
kapitalismu
Polemika

F I L O S O F I A
V E D A

E D I C E
F I L O S O F I E

V Ě D Y
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konfl iktních zemí východní Afriky East Africa Star University. V rámci terciárního vzdělávání se ně-

kteří pracovníci oddělení podíleli na výuce (a vedení diplomových a disertačních prací) mimo jiné 

na následujících vysokých školách (v bakalářském, magisterském i doktorském stupni):

 – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU Liberec (vyučované předměty: Člověk 

a společnost; Úvod do politologie; Úvod do sociálního a politického myšlení; Sociální a politická 

fi losofi e)

 – FF UK Praha (vyučované předměty: Bohatství kultury, chudoba konfl iktů: Kultura a politika 

v subsaharské Africe a její globální význam; Sociální teorie)

 – FHS UK Praha (vyučované předměty: Základy muzejních studií)

 – FF ZČU Plzeň (vyučované předměty: Moderní fi losofi cké myšlení od Hegelovy smrti 

do současnosti; Evropské kulturní studie)
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 – PedF UK Praha (vyučované předměty: Postkoloniální myšlení a sociologie třetího světa; Sociální 

deviace a problémovost)

 – Univerzita Hradec Králové (vyučované předměty: Obecná sociologie; Interpretativní sociologie; 

Výzkumné metody v sociální práci; Úvod do studia sociální práce)

Z aktivit pracovníků oddělení v rámci vzdělávání veřejnosti a popularizačních aktivit lze uvést např. 

tyto:

 – přednáška M. Kreuzziegera „Kosmopolitizace Prahy“ v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, 

2. 11. 2015

 – přednáška M. Hrubce „Jeden svět, mnoho kultur – globální ekonomické nerovnosti“ v rámci 

aktivity Den s Filosofi ckým ústavem Akademie věd ČR v Národním muzeu, výstava Věda – 

národ – dějiny, Národní muzeum, Praha, 12. 11. 2015

 – přednáška M. Hrubce „Odjištěná společnost“, seminář ASA, Bratislava, 22. října 2015

 – veřejná diskuse a text Hrubec, M. – Bednář, M., „Základní příjem“, seminář Literárních novin, 

Praha, 15. ledna 2015

 – veřejná diskuse a text Hrubec, M. – Šíma, J., „Oligarchie proti demokracii“, seminář Literárních 

novin, Praha, 12. března 2015

 – vystoupení O. Lánského v panelové diskusi k uvedení dokumentárního fi lmu „S chutí do toho“, 

Kino Atlas, Praha 30. 9. 2015

V roce 2015 pořádalo oddělení tyto akce s mezinárodní účastí:

 – konference „Philosophy and Social Science“; 20.–24. 5. 2015, Praha; 101 účastníků, 

96 zahraničních

 – konference „Sociální konfl ikty a hnutí“; 26.–27. 9. 2015, Praha; 27 účastníků, 22 zahraničních

 – 15. ročník konference „Filosofi e a sociální vědy“; 2. 10., 10.–11. 11. a 18.–19. 11. 2015, Hradec 

Králové, Praha, Prešov; 61 účastníků, 28 zahraničních
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VÝSLEDKY SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI 
ŠKOLAMI A ČINNOSTI VÝZKUMNÝCH CENTER A DALŠÍCH 
SPOLEČNÝCH PRACOVIŠŤ FLÚ S VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Ačkoli je Filosofi cký ústav z defi nice badatelským pracovištěm neuniverzitního typu, řada jeho 

pracovníků napříč odděleními se aktivně podílí na spolupráci s vysokými školami, a to v Čechách 

i v zahraničí. Kromě výuky speciálních kurzů na všech stupních studijních programů a vedení di-

plomových či disertačních prací probíhá spolupráce s vysokými školami zejména formou pořádání 

společných vědeckých akcí, konferencí a workshopů a při přípravě společných publikací a edičních 

projektů. Někteří nejlepší univerzitní studenti bývají také často inkorporováni do jednotlivých od-

dělení FLÚ. O živé spolupráci s vysokými školami svědčí rovněž fakt, že Filosofi cký ústav získal spo-

lečně se třemi českými univerzitami společnou akreditaci pěti doktorských studijních programů: 

jedná se o akreditaci studijního programu „Filosofi e“, který je realizován na Filozofi cké fakultě Uni-

verzity Karlovy v Praze a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (studium je zde akredi-

továno v češtině, němčině a angličtině); o studijní program „Teorie a dějiny vědy“, jenž je realizován 

na Filozofi cké fakultě Západočeské univerzity v Plzni (program je akreditován rovněž v angličtině); 

a o studijní program „Latinská medievistika a novolatinská studia“, realizovaný na Filozofi cké fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2015 byl nově akreditován společný doktorský program „Filo-

sofi e náboženství“ s ETF UK v Praze (program je akreditován rovněž v angličtině). Společné dok-

torské programy přitom doktorandům umožňují nejen zvolit si vedoucího práce či školitele z řad 

pracovníků FLÚ, ale také využívat při studiu veškerou jeho infrastrukturu.

Nejužší spolupráce mezi vysokými školami v ČR a Filosofi ckým ústavem AV ČR probíhá na plat-

formě společných pracovišť, tzv. „center“, která byla na základě příslušných smluv uzavřených mezi 

UK a AV ČR přidružena k Filosofi ckému ústavu AV ČR:

Centrum pro teoretická studia (CTS) od r. 1993 (ředitel prof. David Storch, Ph.D.)

Centrum medievistických studií (CMS) od r. 1998 (ředitel prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.). 

Centrum biblických studií (CBS), společné pracoviště FLÚ s Evangelickou teologickou fakultou UK 

(ředitel doc. Jan Roskovec, Th.D.), na jehož činnosti se od r. 2004 partnersky podíl Kabinet pro 

klasická studia FLÚ.

V rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ fungují rovněž dvě společné 

výzkumné skupiny s vysokými školami: Výzkumná skupina pro studium post-středověké scholastiky 

(spolupráce s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) a Collegium Euro-

paeum (spolupráce s Filozofi ckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze).
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CENTRUM PRO TEORETICKÁ STUDIA (CTS) – 
ARCHIV JANA PATOČKY

Stručná charakteristika oddělení

CTS je společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Usiluje o vzájemné 

porozumění a sbližování vědců z nejrůznějších vědních oborů, především však o odstraňování tra-

diční hranice mezi přírodními vědami na straně jedné a humanitními a sociálními obory na straně 

druhé. Částí CTS, která patří pod Filosofi cký ústav AV ČR, je Kabinet pro teoretická studia (KTS) 

zahrnující Archiv Jana Patočky. Činnost Archivu spočívá ve studiu a interpretaci fi losofi ckého odka-

zu díla Jana Patočky, v publikaci jeho souborného díla a ve shromažďování rukopisů a dokumentů 

týkajících se jeho života a práce. Odkaz Jana Patočky je vysoce relevantní pro transdisciplinární za-

měření CTS. Archiv Jana Patočky založili Ivan Chvatík a Pavel Kouba v lednu 1990 v rámci Filosofi c-

kého ústavu Československé akademie věd jako specializované oddělení. Toto oddělení má kořeny 

v roce 1977, kdy se Patočkovi žáci postarali o zajištění a uložení Patočkových rukopisů na bezpečné 

místo před StB a začali vydávat samizdatový Archivní soubor Patočkových prací. Do listopadu roku 

1989 bylo vydáno 27 svazků. Za tento vydavatelský počin byli Ivan Chvatík, Radim Palouš, Pavel 

Kouba, Miroslav Petříček a Jan Vít v roce 1990 poctěni Cenou Akademie věd. Smyslem Archivu je 

studium a pokus o výklad fi losofi ckého dědictví Jana Patočky, vydávání jeho prací, zejména přípra-

va Sebraných spisů Jana Patočky pro nakladatelství OIKOYMENH, a shromažďování rukopisů, ob-

razového materiálu a dalších dokumentů spojených s jeho životem a fenomenologickou epochou.

Webová prezentace oddělení: http://www.cts.cuni.cz/archiv-jana-patocky.html; http://www.ajp.

cuni.cz/index.php/Home. 
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Pracovníci

vedoucí: Ing. Ivan Chvatík, Dr. h. c.

zástupce vedoucího: prof. PhDr. Pavel Kouba

ostatní pracovníci:

PhDr. Michal Ajvaz

Mgr. Jan Frei, Ph.D.

Mgr. Alexander Matoušek, Ph.D.

PhDr. Petr Meduna, Ph.D.

PhDr. Jitka Pelikánová

Mgr. Jan Puc

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2015 (abecedně)

 – Frei, J., Odevzdání a sebenalezení. Úkon transcendence v Patočkových textech ze šedesátých 

let. In: Patočka a fi lozofi a 20. storočia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 

s. 553–574 ISBN 978-80-8152-308-3. – (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, 

73)

 – Frei, J., Zkušenost a symbol: texty z let 1960–1977 [Překlad]. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2015. ISBN 978-80-7325-351-6

 – Chvatík, I., Patočka’s Project of an Asubjective Phenomenology. In: Učník, L.; Chvatík, I.; 

Wiliams, A. (eds.), Asubjective Phenomenology: Jan Patočka’s Project in the Broader Context of his 

Work. Nordhausen: Bautz, 2015, s. 55–70. ISBN 978-3-88309-993-4. 
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 – Chvatík, I., Are We Still Afraid of Science?. In: Učník, L.; Chvatík, I.; Williams, A. (eds.), 

The Phenomenological Critique of Mathematisation and the Question of Responsibility. Formalisation 

and the Life-World. Cham: Springer, 2015, s. 211–219. ISBN 978-3-319-09827-2. 

 – Chvatík, I., Patočka’s Philosophy of Meaning in Human Life and History. In: Učník, L.; Chvatík, I.; 

Wiliams, A. (eds.), Asubjective Phenomenology: Jan Patočka’s Project in the Broader Context of his 

Work. Nordhausen: Bautz, 2015, s. 213–226. ISBN 978-3-88309-993-4. 

 – Učník, L. –  Chvatík, Ivan  – Williams, A. (eds.), Asubjective Phenomenology: Jan Patočka’s Project 

in the Broader Context of His Work. Nordhausen: Bautz, 2015. 282 s. (Libri nigri, 41). 

ISBN 978-3-88309-993-4.

Další informace o činnosti oddělení v roce 2015

V roce 2015 pracovníci oddělení dokončili ediční přípravu dalšího svazku Sebraných spisů Jana Pa-

točky, sv. 8/2. „Fenomenologické spisy III/2. O zjevování jako takovém. Náčrty a zlomky k asubjek-

tivní fenomenologii.“ Svazek je v tisku. Aktuálně se pracuje na přípravě dalších svazků Sebraných 

spisů Jana Patočky: sv. 15: „Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové.“; sv. 19: Filosofi cké deníky; 

sv. 17: Příspěvky k dějinám fi losofi e. Průběžně se pracuje rovněž na překladech přednášek Martina 

Heideggera a na Aristotelově Metafyzice Z. V rámci programu Strategie 21 byly započaty práce na 

digitalizaci a internetovém zpřístupnění zvukových záznamů přednášek a seminářů Jana Patočky ze 

sedmdesátých let minulého století.

V roce 2015 řešili pracovníci oddělení jeden grantový projekt podpořený GA ČR: „Překoná-

ní subjektivismu ve fenomenologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevování“ (řešitel J. Frei). Z akti-

vit pracovníků oddělení v rámci vzdělávání veřejnosti a popularizačních aktivit lze uvést např. tyto:

 – uspořádání pražské premiéry fi lmu „Jan Patočka o duši a politice“ (režie Boris Jankovec), 

který mělo dosud možnost vidět jen obecenstvo fi lmového festivalu v Jihlavě, společně 

s úvodním slovem Jana Freie

 – přednáška „Motivy pražské německé literatury“ na Rikkyo University, Tokio, Japonsko, 

18. 11. 2015

 – přednáška „Dílo Leo Perutze“ na Osaka University, Osaka, Japonsko, 20. 11. 2015

V roce 2015 pořádalo oddělení tyto akce s mezinárodní účastí:

 – Současná krize Evropy z hlediska fenomenologie; 15.–16. 5. 2015, Praha; celkem 25 účastníků, 

15 ze zahraničí
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CENTRUM MEDIEVISTICKÝCH STUDIÍ (CMS)

Stručná charakteristika oddělení

Centrum medievistických studií je společným pracovištěm Akademie věd a Univerzity Karlovy 

v Praze. Organizuje a zajišťuje specializovaná doktorandská školení, přednášky a semináře. Dále 

organizuje mezioborové medievistické diskuse, mezinárodní kolokvia a konference. Jejich výsledky 

publikuje ve vlastní neperiodické řadě, v recenzovaném časopisu a v monografi ckých titulech, mezi 

nimiž fi gurují i pramenné edice. Vědecké aktivity CMS jsou organizovány v rámci velkých projektů, 

jež se vyznačují mezinárodní spoluprací a mezioborovým přístupem. Tematicky jsou zaměřeny na 

syntetizující nové pohledy na vybrané problémy historie středověké střední Evropy. Díky odbor-

nému potenciálu, kterým CMS disponuje, jsou tyto práce založeny na nalézání průsečíků výpově-

di různých medievistických disciplín a pramenů. V poslední době se CMS stále výrazněji prosazuje 

jako pracoviště koordinující společné ediční, konferenční a badatelské projekty. V rámci Strategie 

AV21 se CMS podílí na koordinaci programu Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací. Narůstá 

také mezinárodní spolupráce CMS v rámci uvedených projektů a při vydávání českých odborných 

titulů v zahraničních nakladatelstvích.

Webová prezentace oddělení: http://cms.fl u.cas.cz/cz.html. 

b) pracovníci

vedoucí: prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

zástupce vedoucího:  prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.

Mgr. Pavel Soukup, Ph.D.

pracovníci oddělení: 

Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.

Mgr. Dušan Coufal, Th.D.
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doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

doc. Lucie Doležalová, Ph.D.

Mgr. Adéla Ebersonová

Mgr. Dušan Foltýn

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

Mgr. Jan Kremer

Mgr. Pavlína Libichová, Ph.D.

Mgr. Pavlína Mašková

PhDr. Jiří Militký, Ph.D.

PhDr. Martin Musílek, Ph.D.

Mgr. Martin Nodl, Ph.D.

Mgr. Robert Novotný, Ph.D.

Mgr. Jiří Petrášek

Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

PhDr. Jana Zachová, CSc.

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2015 (abecedně)

 – Blechová, L. – Doležalová, E. – Musílek, M. et alii (eds.), Prameny k dějinám Židů v Čechách 

a na Moravě ve středověku. Od počátků do roku 1347. Praha: Historický ústav AV ČR – Filosofi a, 

2015. 378 s. (Archiv český, 41). ISBN 978-80-7286-248-1; ISBN 978-80-7007-434-3.

 – Doležalová, E. (ed.), Juden in der mittelalterlichen Stadt. Der städtische Raum im Mittelalter – Ort 

des Zusammenlebens und des Konfl ikts / Jews in the medieval town: urban space in the Middle Ages 

– a place of coexistence and confl icts. Praha: Filosofi a 2015 (= Colloquia mediaevalia Pragensia, 7), 

209 s. ISBN 978-80-7007-437-4.

ARCHIV
ČESKÝ

DÍL XLI

Prameny k dějinám Židů
v Čechách a na Moravě

ve středověku

Vydali
Lenka Blechová – Eva Doležalová –

Martin Musílek – Jana Zachová
ve spolupráci

s Danielem Polakovičem a Tamásem Visi
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 – Dragoun, M. – Doležalová, L. – Ebersonová, A. (eds.), Ubi est fi nis huius libri deus scit. 

Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015. 

676 s. ISBN 978-80-88013-09-9.

 – Izdný, J. – Kolářová Takácsová, K. – Kremer, J. – Patrný, M. – Mužík, Z. – Pospíšil, O. – 

Šrámek, J., Databáze benediktinských klášterů do roku 1300 a její mapová nadstavba. 

<http://web.fl u.cas.cz/klastery/public/index.php/index/publicindex>

 – Musílek, M., Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století. Praha: 

Václav Žák – CASABLANCA, 2015. 358 s. ISBN 978-80-87292-29-7.

 – Nodl, M., Středověk v nás. Praha: Argo, 2015. 311 s. (Každodenní život, 66). 

ISBN 978-80-257-1576-5.

 – Silagiová, Z. – Šmahel, F. (eds.), Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis. Turnhout: 

Brepols, 2015. 290 s. (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 271). 

ISBN 978-2-503-55485-3.

 – Šmahel, F. – Pavlíček, O. (eds.), A Companion to Jan Hus. Leiden: Brill, 2015. 447 s. (Brill’s 

companions to the Christian tradition, 54). ISBN 978-90-04-28055-7. ISSN 1871-6377.

Další informace o činnosti oddělení v roce 2015

V roce 2015 byl P. Sommer za zásluhy v historických vědách oceněn Čestnou oborovou medai-

lí Františka Palackého a byl rovněž přijat do Učené společnosti ČR. Kniha Husitské století, kterou 

připravili jako editoři P. Cermanová, R. Novotný a P. Soukup, byla časopisem Dějiny a současnost 

vyhlášena nejlepší historickou knihou roku 2014. V roce 2015 řešili pracovníci oddělení jeden gran-

tový projekt podpořený GA ČR: „Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období“ (řešitel 

F. Šmahel). Pokračovalo rovněž řešení projektu v programu Ministerstva kultury NAKI: „Kultura 

a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300“ (spoluřešitelé P. Sommer, D. Foltýn, 

J. Kremer, P. Mašková, J. Žemlička) a rovněž řešení projektu podpořeného ze zahraničních zdrojů: 

ERC Starting Independent Researcher Grant, „The Origins of the Vernacular Mode“ (hlavní řeši-

telka P. Rychterová; ve spolupráci s Institut für Mittelalterforschung Wien). Řešen byl rovněž pro-

jekt COST Association „New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes 

of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe (IS 1301)“ (koordinováno 

univerzitou v Groningen; spoluřešitel J. Svátek).

V rámci terciárního vzdělávání se někteří pracovníci oddělení podíleli na výuce (a vedení diplomo-

vých a disertačních prací) mimo jiné na následujících vysokých školách (v bakalářském, magister-

ském i doktorském stupni):

 – Filozofi cko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě (vyučované předměty: Úvod do 

kulturních dějin; Komunikace a společnost; Česká historiografi e; Úvod do teorie a metodologie 

kulturních dějin; Metody a přístupy v bádání o starších dějinách; Písaři a kazatelé – tvůrci 

středověkého světa; Mýty a stereotypy české národní historiografi e)
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 – FF UK Praha (vyučované předměty: Czech and Central European History; Český stát 

v přemyslovském období; Vůně městského vzduchu. Jak žili lidé v českých a moravských 

středověkých městech; Církevní archeologie; Latinsky psané cestopisy v pozdním středověku; 

Séminaire historique franco-tchèque; Atelier en sciences historiques; Dějiny středověkého 

osídlení; Přemyslovská doba; Jak vládnout lidem. Knížecí zrcadla a jejich četba ve středověku)

 – FHS UK Praha (vyučované předměty: Prague as a Living History: Anatomy of a European 

Capital; Individuální a kolektivní identity v historicko-sociologické perspektivě)

 – KTF UK Praha (vyučované předměty: České a středoevropské dějiny; Dějiny zemí Koruny 

české ve středověku a raném novověku)

V rámci vzdělávání veřejnosti a popularizačních aktivit pracovníků oddělení lze zmínit například 

tyto:

 – mezinárodní výstava „Otevři zahradu rajskou: Benediktini v srdci Evropy 800–1300“, 

Valdštejnská jízdárna v Praze, listopad 2014 – duben 2015

 – P. Cermanová jako průvodkyně pořadem a odborná poradkyně ČT v dokumentu „Mistr 

a kazatel“

 – přednášky P. Soukupa „Jan Hus jako kazatel“ a P. Cermanové „Jan Hus jako apokalyptický 

prorok“ v rámce Týdne vědy a techniky AV ČR

 – přednáška R. Novotného „Jan Hus a česká šlechta“ na Gymnáziu Sázavská v Praze, 26. 3. 2015

 – vystoupení M. Nodla a D. Coufala v pořadu ČT24 Historie.cs věnovaném Janu Husovi, 

23. 5. 2015

 – přednáška D. Coufala „Jan Hus a česká reformace na pozadí dobových česko-litevských 

vztahů“ v Národním muzeu Litevské republiky, Vilnius, Litva, 25. 11. 2015

E VA  D O L E éA LO V¡  E T  A L.

7
JUDEN IN DER

MITTELALTERLICHEN STADT
JEWS IN THE
MEDIEVAL TOWN
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 – monotematické číslo časopisu Dějiny a současnost 6/2015, editor: Robert Novotný, téma: „Hus 

v Kostnici. Paměť a zapomnění“

 – přednáška P. Soukupa „Jan Hus a Kostnice v evropských souvislostech“ na Gymnáziu Jaroslava 

Heyrovského v Praze, 19. 10. 2015

 – osm přednášek P. Soukupa k výročí M. Jana Husa pro veřejnost pořádaných různými 

organizacemi a spolky v Praze, Českých Budějovicích, Zlíně a Čáslavi

 – přednáška P. Cermanové „Husité v apokalyptických proroctvích“, Univerzita třetího věku při 

Husitské teologické fakultě UK, 3. 3. 2015

 – P. Cermanová a V. Žůrek jako spoluautoři scénáře, moderátoři a odborní poradci 

dokumentárního cyklu ČT „Sedm pečetí Karla IV.“

V roce 2015 pořádalo oddělení následující akce s mezinárodní účastí:

 – Viklef, Hus a dopady reformy, I–V (4 sekce a kulatý stůl v rámci International Medieval 

Congress Leeds); 6.–7. 7. 2015, Leeds, Velká Británie; celkem 15 účastníků, 5 zahraničních

 – 11. letní škola medievistických studií; 4.–6. 9. 2015, Klášter Sázava; celkem 75 účastníků, 

6 zahraničních

 – Jan Hus 1415 a 600 let poté; 23.–25. 6. 2015, Tábor; celkem 25 účastníků, 5 zahraničních

 – Jan Hus – życie, myśl, dziedzictwo; 6.–7. 11. 2015, Warszawa, Polsko; celkem 18 účastníků, 

14 zahraničních

Účastníci 11. Letní školy medievistických studií v klášteře Sázava
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CENTRUM BIBLICKÝCH STUDIÍ (CBS)

Centrum biblických studií je společným pracovištěm a od 1. 1. 2005 výzkumným centrem Evangelické 

teologické fakulty UK v Praze a Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR v Praze. Jeho posláním je po-

kročilé bádání a zajištění doktorského a postgraduálního studia v disciplínách biblických věd a v bádání 

o rané církvi do konce starověku. V roce 2012 bylo v CBS zahájeno a v roce 2015 pokračovalo řešení 

projektu excelentního výzkumu GA ČR Historie a interpretace bible (řešeno ve spolupráci s ETF UK 

Praha a CMTF UP Olomouc). Cílem mezioborového projektu je přispět k objasnění procesu, v němž 

se biblické texty, které samy vznikaly pod vlivem dějinných okolností, staly významným formujícím vli-

vem při vzniku nových kulturních tradic. Projekt se profi luje ve třech perspektivách: vznik, transmise 

a interpretace biblických textů. Badatelé různých zaměření budou analyzovat vybraná témata týkající 

se biblických textů, jejich kontextu a působení v časovém období od pozdní doby bronzové dodnes. 

Projekt přispěje k poznání dějinných kontextů biblických textů, neboť v jeho rámci budou zpracovány 

edice a databáze primárních historických pramenů na mezinárodní úrovni, a do českojazyčného pro-

středí přinese další základní referenční nástroje k pochopení a výkladu Bible (edice, komentáře, tema-

tické studie). Výzkum a další aktivity Centra biblických studií jsou koordinovány v rámci Kabinetu pro 

klasická studia (viz výše, s. 85–89).



III / HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI

91

Knihovna Filosofického ústavu

Hlavní činnosti pracovníků knihovny se v roce 2015 soustředily na zpracování evidovaných darů, 

opravy starších chybných katalogizačních záznamů a na bezproblémový přechod na nová katalo-

gizační pravidla. Další činnost byla soustředěna na rozvíjení služeb uživatelům (elektronické služby 

knihovny, akce pro veřejnost, prezentace knihovny na Facebooku apod.). Na přání čtenářů jsme ve 

studovně obnovili tři studijní místa oddělená paravány a vybavená lampičkami.

Z důvodu stavebních prací spojených s revizí protipožárního zabezpečení byla knihovna od 

5. 11. do 1. 12. 2015 pro veřejnost uzavřena.

Knihovna zpracovala celkem 3754 knihovních jednotek, z toho 2199 knihovních jednotek tvořilo 

nový přírůstek fondu a 1555 knihovních jednotek bylo zkatalogizováno z evidovaných darů. Rozsah 

fondu k 31. 12. 2015 činil 52 827 knihovních jednotek. Knihovna zakoupila 221 českých a 23 zahra-

ničních odborných monografi í (cca 101 500 Kč). Předplatila celkem 35 oborových titulů periodik, 

z toho 33 titulů bylo hrazeno z rozpočtu Knihovny FLÚ (cca 290 000 Kč) a 2 tituly z prostředků 

KVTS (cca 17 000 Kč). 18 titulů bylo v rámci předplatného zpřístupněno i elektronicky. V roce 2015 

pokračovala rekatalogizace záznamů (doplnění, rozšíření, oprava) periodik a jejich vazba. Rovněž 

se začalo s rekatalogizací záznamů aktuálně odebíraných periodik, aby byly zpracovány dle nových 

katalogizačních pravidel RDA. V roce 2015 bylo v knihovně registrováno celkem 587 uživatelů, vy-

půjčilo se více než 2350 knihovních dokumentů a v rámci meziknihovní výpůjční služby bylo klad-

ně vyřízeno 336 požadavků. Na počítačích určených pro veřejnost bylo evidováno 639 návštěv. 

V oblasti elektronických informačních zdrojů byly ve FLÚ v roce 2015 zpřístupněny např. data-

báze EBSCO Academic Complete, časopisecká databáze Proquest Central (plně hrazeno z pro-
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středků KNAV), JStore (fi nanční spoluúčast 13 500 Kč) a bibliografi cké databáze Web of Science, 

Scopus. V březnu 2015 byla ve zkušebním přístupu v rámci akce „Březen – měsíc čtenářů“ dostup-

ná kolekce časopisů nakladatelství Palgrave Macmillan, databáze LibraryPressDisplay a databáze 

AtoZ. V listopadu 2015 byla v rámci zkušebního přístupu dostupná databáze Philosopher’s Index 

with Full Text a e-knihy v databázi EBRARY.

Ke všem novým a nově revidovaným záznamům knihovního katalogu byly připojeny prohleda-

telné skeny obsahů (v roce 2015 celkem zhotoveno 2230 skenů). 

Knihovna v průběhu léta 2015 zpracovala přednostně část daru z osobní knihovny prof. Konra-

da Cramera. Jednalo se o 195 hodnotných publikací vybraných dr. Kunešem a o vybraná periodi-

ka (celkem bylo zaevidováno 130 knihovních jednotek, fond periodik se rozšířil o 17 nových titulů). 

V roce 2015 jsme obdrželi dar marxistické literatury z Fakulty sociálních věd. Všech cca 70 publikací 

bylo zpracováno v systému Aleph. 

Průběžně se pokračuje v redakci souborných spisů a v redakci analytických rozpisů souborných 

spisů (Akvinský, Aristotelés, Bolzano, Hegel, Heidegger, Platón). Do fondu knihovny byla zakou-

pena cenná příručka The Oxford guide to the historical reception of Augustine (cena 17 574 Kč).

V galerijním prostoru Klubu knihovny byly uspořádány 3 výstavy (obrazy Pavla Klímy, díla Vero-

niky Durové a jubilejní výstava k pětiletému výročí výstavního prostoru). Knihovna připravila akce 

pro zaměstnance ústavu a veřejnost (Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven).

Pro druhou část mezinárodního hodnocení AV ČR byla poskytnuta podpora (zajištění a zapůj-

čení publikací hodnotitelům a vytištění plných textů článků).

V databázovém systému ASEP bylo v roce 2015 (sběr 2016) zapsáno celkem 387 výsledků, 

z toho 240 s exportem do RIV.
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Knihovna Kabinetu pro klasická studia

V roce 2015 se hlavní činnosti knihovníků soustředily na zpracovávání nových knih do nově zpří-

stupněného elektronického katalogu Aleph a zároveň se pokračovalo na rekonstrukci katalogu 

z původního katalogu v systému T-Series (Tinlib) do AKS Aleph, nyní verze 22. Kvůli neúplnos-

ti výchozích subminimálních záznamů práce na konverzi dat z formátu UNIMARC do MARC21 

vyžadovala mnoho času soustavné práce. S ohledem na metodické odlišnosti zpracování fon-

du v Souborném katalogu KNAV probíhaly kontroly rejstříků, hesel a kódů v jednotlivých polích 

a podpolích. Konverzní soubor ve výměnném sekvenčním formátu ALEPH má v současnosti při-

bližně 30 tisíc stran A4. 

Počátkem roku jsme zaslali do Knihovny AV ČR „Dotazník se statickými údaji“ a provedli aktu-

alizaci „živých“ periodik do Souborného katalogu ČR. S pomocí externího pracovníka jsme pra-

covali na revizi časopisů a průběžně aktualizovali záznamy v Souborném katalogu ČR i v našem in-

terním Seznamu časopisů. 

Celkový počet knihovních jednotek evidovaných ve fondu k 31. 12. 2015 je 58 020. Celkem bylo 

zakoupeno 215 knihovních jednotek v hodnotě 250 272 Kč (z prostředků knihovny a tří grantů). 

Darem a recenzními výtisky nám přibylo do fondu 95 KJ, výměnou 49 KJ. Aktuálně odebíráme 

77 titulů časopisů (67 výměna, 8 nákup, 2 dar). Knihovna vyměňuje své publikace se 17 tuzemskými 

a 48 zahraničními institucemi. Prodejem, výměnou a dary bylo distribuováno 169 publikací a CD-

-ROMů. Za rok 2015 bylo poskytnuto 569 placených kopií (xerox, tisk), nahlášeno do knihovny 

FLÚ pro hlášení fi rmě DILIA. V knihovně bylo ke konci roku aktuálně registrováno 273 externích 

uživatelů, nově registrováno 27 badatelů. 
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V rámci meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby jsme vyřídili 230 požadavků. 

Absenčně se vypůjčilo 473 knihovních jednotek (prezenční neevidujeme). Mnoho času bylo věno-

váno běžným pracím spojeným s chodem knihovny (požadavky badatelů, MVS, MMVS, objednáv-

ky knih z prostředků knihovny a tří grantů, uspořádání fondu ve studovně a depozitáři v suterénu).

Pro mezinárodní hodnocení jsme shromažďovali zaměstnanecká díla pracovníků KKS a posky-

tovali knihovně FLÚ. Koncem roku 2015 jsme podali žádost o dotaci na katalogizaci nezpracova-

ného fondu knihovny – RETROKON – program „VISK 5“ na Ministerstvo kultury ČR, která však 

nakonec nebyla úspěšná.
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VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Účast pracoviště na sekundárním vzdělávání

Středoškolským studentům je určeno několik pravidelných akcí. Jsou to Den otevřených dveří ve FLÚ 

a v Kabinetu pro klasická studia FLÚ nebo Evropský festival fi losofi e ve Velkém Meziříčí. Ve dnech 

4.–10. 6. 2015 proběhl 9. ročník, tentokrát s tématem „Konfl ikt a soulad“, který byl již tradičně 

podpořen v rámci regionální spolupráce AV ČR s krajem Vysočina. S přednáškami zde vystoupila 

řada vědeckých pracovníků FLÚ. Akci navštívilo bezmála 3600 návštěvníků. Naši pracovníci se jako 

každoročně zúčastnili rovněž Týdne vědy a techniky AV ČR s přednáškami určenými středoškol-

skému publiku. 

Kabinet pro klasická studia FLÚ pořádá každoročně Letní školu klasických studií, čtyřdenní běh 

přednášek, čtení a exkurzí, určený učitelům klasických jazyků, studentům a všem zájemcům o latin-

skou kulturu. V roce 2015 proběhl XXIII. ročník pod názvem Učenost a Múzy za zdmi kláštera, kte-

rý se konal ve dnech 27. 6. – 1. 7. 2015 v klášteře v Broumově a i tato akce byla podpořena v rámci 

regionální spolupráce AV ČR s Královéhradeckým krajem. Letní školy jsou hojně navštěvovány (při-

jíždějí pravidelně i účastníci ze Slovenska) a jejich program, který je zajišťován především pracovníky 

Kabinetu pro klasická studia, přispívá velkou měrou k informovanosti široké veřejnosti o činnostech 

akademických pracovišť. 

Letní škola klasických studií na téma Učenost a Múzy za zdmi kláštera konaná 27. 6.–1. 7. 2015 v klášteře v Broumově



III / HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI

96

Učast pracoviště na terciárním vzdělávání

FLÚ považuje spolupráci s vysokými školami a jejich pracovišti za významnou součást svého poslá-

ní. Spolupráce se rozvíjí v oblasti výzkumu, vzdělávání i při zajišťování dobrých podmínek pro bá-

dání v jednotlivých oborech. Tyto služby slouží pracovištím vysokých škol, ale rovněž jednotlivým 

českým i zahraničním badatelům a studentům: jedná se zejména o využití knihovny, poskytování 

vědeckovýzkumných informačních zdrojů, databází a dalších badatelských pomůcek, ediční činnost 

a vydávání odborných periodik, koordinace a organizační zajištění významných badatelských a kon-

ferenčních projektů apod. Velmi důležitou oblastí spolupráce s vysokými školami je uskutečňování 

společně akreditovaných doktorských studijních programů (viz výše, s. 81), což studentům při dok-

torském studiu umožňuje využívat badatelské infrastruktury Filosofi ckého ústavu a spolupracovat 

se školiteli z řad jeho zaměstnanců. V této souvislosti je třeba zmínit především dlouhodobou spo-

lupráci s Ústavem fi losofi e a religionistiky a s Ústavem řeckých a latinských studií Filozofi cké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze a s Katedrou fi lozofi e Filozofi cké fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
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Pracovníci FLÚ byli také často zváni k pedagogickému působení v bakalářských, magisterských 

i doktorských studijních programech na vysokých školách v celé České republice i v zahraničí: na 

osmi fakultách Univerzity Karlovy, na Divadelní fakultě AMU, na Akademii výtvarných umění, Čes-

kém vysokém učení technickém, na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a dalších šesti pražských 

vysokých školách. Pracovníci dále působí na Masarykově univerzitě v Brně, na Univerzitě Palackého 

v Olomouci, Ostravské univerzitě v Ostravě, Slezské univerzitě v Opavě, Západočeské univerzitě 

v Plzni, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Uni-

verzitě v Hradci Králové, Technické univerzitě v Liberci a na Univerzitě v Pardubicích. Ze zahranič-

ních univerzit lze zmínit například výuku na Faculty of Philosophy, Pontifi cal University of Saint Tho-

mas Aquinas v Římě či na univerzitě v Řezně. Pracovníci byli také činní v různých vysokoškolských 

komisích, vedli bakalářské, magisterské nebo doktorské práce, podíleli se na oponentských řízeních 

a vypracovávali posudky a odborná vyjádření. Výběrově jsou jednotlivé fakulty, na nichž pracovníci 

vyučovali, a vyučované předměty uvedeny u přehledu činnosti jednotlivých oddělení.

Vzdělávání veřejnosti 

Rozmanitá činnost FLÚ v oblasti vzdělávání se v roce 2015 zaměřila také na širokou veřejnost. Naši 

pracovníci se se svými přednáškami zúčastnili tradiční vzdělávací akce Týden vědy a techniky v AV ČR, 

který probíhal ve dnech 1.–15. 11. 2015. Přednášku „Můžeme brát hravé myšlení vážně?“ pronesla 

v hlavní budově AV ČR dr. Alice Koubová a rovněž zde přednášel i prof. Jaroslav Peregrin na téma 

„Co je to jazyk a jak to funguje?“. V rámci Týdne vědy a techniky proběhly ve dnech 10. 11. a 13. 11. 

Petr Dvořák na Evropském festivalu fi losofi e ve Velkém Meziříčí 
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rovněž tradiční Dny otevřených dveří ve Filosofi ckém ústavu (pro zájemce byly připraveny celkem 

čtyři přednášky pracovníků FLÚ) a Den otevřených dveří, který zahrnoval přednášky, workshopy 

a exkurze, proběhl rovněž v Kabinetu pro klasická studia FLÚ (4. 11. 2015; připraveno bylo celkem 

pět přednášek pro veřejnost).

FLÚ však pořádal také několik samostatných akcí. Především to byla XXIII. Letní škola klasic-

kých studií, organizovaná Kabinetem pro klasická studia. Obvykle jde o čtyřdenní akci, jež sezna-

muje účastníky s klasickou kulturou a její novodobou recepcí. Program se skládá ze seminářů četby 

latinských a řeckých textů, přednášek a dalších kulturních aktivit (divadelní představení, exkurze). 

V roce 2015 bylo jako téma zvoleno Učenost a Múzy za zdmi kláštera. 

Ve dnech 4.–6. 9. 2015 proběhl jedenáctý ročník Letní školy medievistických studií v klášteře Sáza-

va, pořádaný Centrem medievistických studií. Zájemci o středověkou kulturu (celkem 75 účastníků 

včetně 6 zahraničních) se letos zabývali tématem Společnost raného středověku. Vládnoucí a ovláda-

ní. Další aktivity v rámci vzdělávání veřejnosti jsou výběrově uvedeny v přehledu činnosti jednotli-

vých oddělení FLÚ. 

SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍ A VEŘEJNOU SPRÁVOU, 
ODBORNÉ EXPERTIZY

Odborné expertizy zpracované v písemné formě pro státní orgány 
a instituce

V roce 2015 působil dr. K. Císař (Odd. analytické fi losofi e FLÚ) jako expert v oblasti výtvarného 

umění, fotografi e a nových médií v Komisi Rady hlavního města Prahy pro udělování grantů hl. m. 

Prahy v oblasti kultury a umění. 
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MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE

Mezinárodní spolupráce je významná pro činnost a rozvoj všech vědeckých útvarů FLÚ. Uskuteč-

ňuje se zejména ve třech hlavních oblastech: (1) příprava společných publikací se zahraničními part-

nery, (2) účast v mezinárodních projektech (např. lze zmínit aktivity Kabinetu pro studium vědy, 

techniky a společnosti a jeho pravidelnou účast v evropských rámcových programech), (3) přípra-

va a organizace mezinárodních vědeckých akcí (v roce 2015 uspořádal FLÚ celkem 23 konferencí 

či workshopů s mezinárodní účastí, viz níže, s. 101–104) či přednášek významných osobností ev-

ropské či světové vědy.

Vědečtí pracovníci FLÚ pravidelně vystupují s referáty na zahraničních vědeckých konferencích 

(v některých případech i jako zvaní referující). Jsou rovněž zváni k přednáškám i delším přednáško-

vým pobytům na zahraniční univerzity. Někteří pracovníci ústavu využívají díky úspěšnému získává-

ní pobytových stipendií (zejména v rámci doktorských i postdoktorských programů) možnosti pra-

covat s předními zahraničními badateli na zahraničních pracovištích. FLÚ i jeho pracovníci se také 

aktivně zapojují do činnosti mezinárodních vědeckých společností, pracují v různých zahraničních 

komisích a redakčních radách zahraničních vědeckých časopisů.

O zakotvení badatelské činnosti ústavu v mezinárodním kontextu svědčí kromě množství bila-

terálních dohod se zahraničními institucemi (v roce 2015 se jednalo o 27 dohod především s insti-

tucemi v Německu, Polsku, Rakousku, na Slovensku atd.; jejich seznam viz níže, s. 105–107) také 

skutečnost, že FLÚ navštěvují četní zahraniční badatelé (v roce 2015 navštívilo FLÚ téměř 60 zahra-

niční vědců). V této souvislosti je třeba opětovně zmínit i pravidelně vypisované konkurzy na po-

byty hostujících zahraničních badatelů ve FLÚ. V roce 2015 se jednalo o pobyt prof. Shinichi Somy 

(Hiroshima Shudo University, Japonsko) a prof. Geralda Harrise (University of Chicago). Ústav ob-

vykle několikrát do roka poskytuje také badatelské zázemí zahraničním bohemistům – v roce 2015 

realizoval ve FLÚ badatelský pobyt dr. Nicolas Richard z CNRS v Paříži.

Za nejvýznamnější výsledky mezinárodní spolupráce lze považovat publikování knih a studií 

v zahraničních nakladatelstvích či statí v zahraničních vědeckých časopisech, které jsou výběrově 

uvedeny jednak v přehledu činnosti jednotlivých oddělení, jednak společně s ostatními publikace-

mi v příloze 2 na s. 148. 

Přehled mezinárodních projektů, které FLÚ řeší v rámci mezinárodních 
vědeckých programů a spolupráce

 – Clavis monumentorum litterarum. Regnum Bohemiae (Repertorium písemnictví v českých 

zemích do r. 1800). Mezinárodní badatelský projekt Kabinetu pro klasická studia sledovaný Union 

Académique Internationale, Brusel.

 – Corpus vasorum antiquorum (Soupis antických váz). Mezinárodní badatelský projekt Kabinetu pro 

klasická studia sledovaný Union Académique Internationale, Brusel.
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 – European Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama (Evropská síť 

výzkumu a dokumentace starého řeckého dramatu). Mezinárodní projekt zastřešený National 

and Capidistrian University of Athens, Athény a The Archive of Performances of Greek and 

Roman Drama, University of Oxford, na němž participují badatelé z více než dvaceti zemí. Tento 

projekt je zaměřený na tvorbu elektronické databáze. Za FLÚ je do tohoto projektu zapojen 

Kabinet pro klasická studia.

 – Individuals, Societies, Cultures and Health – New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies 

and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe (IS 1301). 

Mezinárodní projekt COST (Cooperation in Science and Technology) koordinovaný univerzitou 

v Groningen, za FLÚ spoluřešitel CMS.

 – Individuals, Societies, Cultures and Health – Reassembling the Republic of Letters, 1500–1800: 

A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe’s intellectual history. Mezinárodní projekt 

COST (Cooperation in Science and Technology), jejž koordinuje University of Oxford, za FLÚ 

spoluřešený Odd. pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku.

 – Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum (Slovník středověké latiny v českých zemích). 

Mezinárodní badatelský projekt Kabinetu pro klasická studia sledovaný Union Académique 

Internationale, Brusel.

 – Medieval Europe – Medieval Culture and Technological Resources (IS 1005) – The Dictionary of 

Medieval Latin in Czech Lands – Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum. Mezinárodní projekt 

COST (Cooperation in Science and Technology), jejž koordinuje SISMEL, Florencie a v jehož 

rámci se realizovalo mj. vydávání jednotlivých dílů Slovníku středověké latiny v Českých zemích, 

digitalizace Slovníku, odborné studie navazující na výzkum středověkého latinského lexika 

(za FLÚ řešitel KKS).

 – Memory, Literature and Society – An Example of Two Complex States: Belgium and Czechoslovakia. 

Mezinárodní projekt podporovaný WBI – Wallonie-Bruxelles International, za FLÚ spoluřešený 

Odd. pro studium moderní české fi losofi e.

 – Responsible Research and Innovation in a Distributed Anticipatory Governance Frame. 

A Constructive Socio-normative Approach (Res-AGorA) – http://res-agora.eu/. Mezinárodní projekt 

řešený v rámci 7. rámcového programu EU, na jehož řešení se podílí 26 spoluřešitelů, hlavní 

koordinátor je Institute for Advanced Studies, Rakousko, Vídeň. Za FLÚ na projektu participuje 

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti.

 – Scholarly Communications – Cultures of Knowledge: Networking the Republic of Letters, 

1550–1750. Mezinárodní projekt Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského podpořený 

Andrew W. Mellon Foundation a koordinovaný Humanities Division, University of Oxford. 

Zaměřuje se na výzkum a rekonstrukci sítí učenecké korespondence, jež měly značný význam 

pro převratné myšlenkové a vědecké změny, jež přinesly intelektuální dějiny 17. století. V rámci 

projektu budou katalogizovány, zpracovány pomocí databází, zčásti digitalizovány či vydány 

rozsáhlé soubory učenecké korespondence uložené v oxfordské Bodleian Library, ale i v jiných 

knihovních a archivních institucích. Na projektu participují vedle dalších britských institucí 

i Filosofi cký ústav AV ČR, Maďarská akademie věd, Polská akademie věd a umění. Hlavními 
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výstupy projektu jsou: databáze učenecké korespondence, konference, workshopy a kolektivní 

monografi e.

 – The Origins of the Vernacular Mode. Projekt ERC podporovaný v rámci programu Starting 

Independent Researcher Grant. Hlavní řešitelkou projektu je P. Rychterová (Institut für 

Mittelalterforschung Wien) a spoluřešitelem CMS.

Ředitelé Středoevropského

institutu fi losofi e Hans Rainer 

Sepp a Karel Novotný 

na konferenci Phenomenologies 

of „Elsewhere“ 

26. listopadu 2015 

ve vile Lanna v Praze

Akce s mezinárodní účastí, které FLÚ organizoval nebo v nich vystupoval 
jako spolupořadatel

Úplný soupis konferenčních akcí s mezinárodní účastí, které vědecké útvary FLÚ organizovaly nebo 

spoluorganizovaly v roce 2015 (název česky/anglicky, popř. v jiném jazyku; datum a místo konání; 

počet účastníků s referátem/z toho ze zahraničí; útvar FLÚ, jenž akci organizoval či spoluorganizo-

val): 

 – Kolokvium k antické fi losofi i: Prof. Pavlos Kontos, The intellectual virtue of sunesis in 

Nicomachean Ethics / Workshop in Ancient philosophy: Prof. Pavlos Kontos, The intellectual 

virtue of sunesis in Nicomachean Ethics; 3. 2. 2015, Praha; 12/1; Odd. pro studium antického 

a středověkého myšlení

 – Estetická iluze v literatuře a uměních / Aesthetic Illusion in Literature and the Arts; 

20.–22. 4. 2015, Praha; 17/11; Odd. analytické fi losofi e

 – Konference „Philosophy and Social Science“ / Conference „Philosophy and Social Science“; 

20.–24. 5. 2016, Praha; 101/96; Odd. morální a politické fi losofi e – CGS

 – Současná krize Evropy z hlediska fenomenologie / The current crisis of Europe from the point 

of view of phenomenology; 15.–16. 5. 2015, Praha; 25/15; Archiv Jana Patočky

 – Workshop o dějinách scholastické logiky / Workshop on the history of scholastic logic; 

30. 5. 2015, Praha; 7/1; Odd. pro studium antického a středověkého myšlení
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PPhenomenologies of “Elsewhere” 
An annual conference of the research project “Life and Environment. Phenomenological Relations between Subjectivity 

 and Natural World” (GAČR). A meeting of the Central-European Institute of Philosophy, Prague,  
organized in cooperation with the Meiji University, Tokio. 

Conference venue: Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6 

26th and 27th November 2015 

 November 26th 

9:15      Masato GODA (Meiji University Tokio) 
Introduction 

November 27th 

9:30      Masato GODA (Meiji University Tokio) 
Le maitre Dogen et les philosophes japonais. Les cas Watsuji 
et Tanabe 
 

10:30     Yoshinobu SHINO (Meiji University Tokio) 
Entretien entre la sinologie et la pensée heideggerienne 
autour du "rien" 

 
9:30     H. R. SEPP (Univerzita Karlova v Praze) 
Diskontinuierliche Kontinuität. Der Begriff des Lebens bei 
Nishida 

 
10:30     Takashi IKEDA (Meiji University Tokio) 
Martin Heidegger and the question of ‘‘translation’’ 

 
12:00     Ellen WILMES (Univerzita Karlova v Praze / 
Universität Witten-Herdecke) 
Leben – eine Intentionalität? Die das Leben durchziehende 
Frage: „Was bringt mir das?“ und Dōgens Ab-sichts-los-igkeit  

12:00     Ondřej ŠVEC (Univerzita Karlova v Praze / Institute 
of Philosophy, The Czech Academy of Sciences) 
L’échec de l’Europe en tant que « forme spirituelle » et les 
apories d’une rationalité universelle 

 
15:00     Filip GURJANOV (Universität Novi Sad) 
Zeit und Geschichtlichkeit bei Keiji Nishitani 

15:00     Yusuke IKEDA (Ritsumeikan University Kyoto) 
La phénoménologie transcendantale et le phénomène dans 
son événementialité - réflexions préliminaires 

 
16:30     Werner VOGD (Universität Witten-Herdecke) 
Soteriologie des Buddhismus. Die Negativsprache im 
indischen Denken und ihre Radikalisierung im Chan/Zen 
Buddhismus 

16:30     Beat MICHEL (Univerzita Karlova v Praze) 
Phénoménologie, théologie et métaphysique - au sujet des 
écrits sur le christianisme de Michel Henry 

 
17:30     Dagmar DOTTING (Universität Kassel) 
Welt als Ort (basho) bei Nishida 

17:30     Jan ČERNÝ (Univerzita Karlova v Praze) 
Michel Henry's Christian Trilogy: Particular Universalism of 
Salvation 
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 – Ernst Mach Workshop 4: Princip úspornosti a příbuzné otázky / Ernst Mach Workshop 4: 

On Parsimony and Other Issues; 11.–12. 6. 2015, Praha; 9/8; Odd. analytické fi losofi e

 – Logica 2015; 15.–19. 6. 2015, Hejnice; 57/36; Odd. logiky

 – Pozoruj! Napodobuj? Buď sám/sama sebou! / Observe! Imitate? Be yourself!; 23. 6. 2015, Praha; 

21/11; Odd. současné kontinentální fi losofi e

 – Jan Hus 1415 a 600 let poté / Jan Hus in 1415 and 600 years thereafter; 23.–25. 6. 2015, Tábor; 

25/5; CMS

 – Viklef, Hus a dopady reformy, I–V (4 sekce a kulatý stůl v rámci International Medieval 

Congress Leeds) / Wyclif, Hus, and the Impact of Reform, I–V (4 sessions and a round table at 

the International Medieval Congress in Leeds); 6.–7. 7. 2015, Leeds, Velká Británie; 15/5; CMS

 – Kolokvium k antické fi losofi i: C. D. C. Reeve, Phronesis and sophia in Aristotle’s Nicomachean 

Ethics and Politics / Workshop in Ancient philosophy: C. D. C. Reeve, Phronesis and sophia in 

Aristotle’s Nicomachean Ethics and Politics; 22. 9. 2015, Praha; 20/2; Odd. pro studium antického 

a středověkého myšlení

 – Jezuitská kognitivní psychologie v raně novověké scholastice / Jesuit Cognitive Psychology in 

Early Modern Scholastic Philosophy; 25. 9. 2015, České Budějovice; 20/12; Společná výzkumná 

skupina pro studium poststředověké scholastiky

 – Sociální konfl ikty a hnutí / Social Confl icts and Movements; 26.–27. 9. 2015, Praha; 27/22; Odd. 

morální a politické fi losofi e – CGS

 – 15. ročník konference „Filosofi e a sociální vědy“ / Philosophy and Social Science; 2. 10., 10. 

až 11. 11. a 18.–19. 11. 2015, Hradec Králové, Praha, Prešov; 61/28; Odd. morální a politické 

fi losofi e – CGS

 – Dějiny překladu Bible / History of Bible Translation; 15.–16. 10. 2015, Praha; 20/9; KKS – CBS 

 – Česká otázka a dnešní doba. U příležitosti 120. výročí vydání Masarykovy České otázky / 

The Czech Question and Present Time. On the occasion of 120th anniversary publication of 

Masaryk’s The Czech Question; 3.–4. 11. 2015, Pardubice; 38/5; Odd. pro studium moderní 

české fi losofi e

 – Země – Bydlení – Příroda. Eugen Fink o fysis člověka jakožto ens cosmologicum / Erde – 

Wohnen – Natur. Eugen Fink über die physis des Menschen als ens cosmologicum; 5.–6. 11. 2015, 

Praha; 9/8; Odd. současné kontinentální fi losofi e

 – Jan Hus – život, myšlení, odkaz / Jan Hus – życie, myśl, dziedzictwo; 6.–7. 11. 2015, Warszawa, 

Polsko; 18/14; CMS

 – Význam Egona Bondyho pro současné myšlení / The Importance of Egon Bondy for 

Contemporary Thinking; 18. 11. 2015, Praha; 13/4; Odd. pro studium moderní české fi losofi e

 – Zkoumání barokní fi losofi e / Explorations in Baroque Philosophy; 26.–27. 11. 2015, České 

Budějovice; 20/5; Společná výzkumná skupina pro studium poststředověké scholastiky
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 – Fenomenologie „jinde“ / Phenomenologies of „Elsewhere“; 26.–27. 11. 2015; Praha; 14/11; Odd. 

současné kontinentální fi losofi e

 – Moc, zrychlení a metriky v akademickém životě / Power, Acceleration and Metrics in Academic 

Life; 2.–4. 12. 2015, Praha; 70/55; KVTS

 – Netělesné entity ve stoicismu / Incorporeals in Stoicism; 18. 12. 2015, Praha; 12/5; Oddělení 

pro studium antického a středověkého myšlení

TTimothy
Snyder
Housum Professor of History, 
Yale University
Permanent Fellow, IWM
Laureate of this year's Dagmar and 
Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize

Center for Theoretical Study
The Institute for Advanced Studies
at Charles University in Prague 
and the Academy of Sciences of the CR

Dagmar and Václav Havel
Foundation VIZE 97

Venue: The Prague Crossroads (St. Anne´s Church), Prague 1, Zlatá Street
(entrance from Liliová Street)

Free admission

Lecture:

Black Earth
Some problems in Political Theory 
In Relation to the Holocaust 
This presentation will concern the issue
of collective responsibility as it arose
during the destruction of political 
institutions between 1938 and 1941: 
as a consequence of the Hitlerian 
worldview, as a way to extend the
Arendtian analysis of the mechanisms
of the Holocaust, and as a continuing
problem in the dominant national 
historiographies of the Holocaust.

Sunday 4th October 2015 at 5 p.m.

Traditional discussion 
on the occasion of VIZE 97 Prize:

The Politics of
Life and Death
We invite you to attend a discussion 
on the topic of "THE POLITICS 
OF LIFE AND DEATH" featuring 
Timothy Snyder, Šimon Pánek, 
Martin Bútora, Petr Kůrka, Pavel Barša 
and Pavel Kůrka.

Monday 5th October 2015 at 10 a.m.
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Výčet jmen nejvýznamnějších zahraničních vědců, kteří navštívili FLÚ

    jméno     pracoviště země     obor

Michele Alessandrelli CNR Roma Itálie antická fi losofi e

Amy Allen  Dartmouth College USA morální a politická 

   fi losofi e

Doroteya Angelova Bulharská akademie věd  Bulharsko logika

Siyaves Azeri Artuklu University Turecko marxismus, fi losofi e 

   vědy, epistemologie

Thomas Bénatouïl Université de Lille Francie antická fi losofi e

Gérard Bensussan Université de Strasbourg Francie německá fi losofi e, poli-

   tické myšlení – Levinas

Gurminder Bhambra University of Warwick Velká Británie sociální teorie

Georg Brun Universität Bern Švýcarsko logika

Simon Burton Varšavská univerzita Polsko raně novověká fi losofi e 

   a teologie

Olivier Clain Département de socio-  Kanada fi losofi e

 logie, Université Laval

Maeve Cooke Dublin College University Irsko fi losofi e

Peter Dews University of Essex Velká Británie morální a politická 

   fi losofi e

Eva Erman Stockholm University Švédsko politická fi losofi e, 

   globální studia

Alessandro Ferrara Universita di Roma  Itálie politická fi losofi e, 

 – Tor Vergata  globální studia

Marcello Oreste Fiocco University of California USA fi losofi e (metafyzika)

 (Irvine)

Rainer Forst Goethe-Universität,  Německo politická fi losofi e

 Frankfurt am Main

Holger Gutschmidt Georg-August-Universität Německo fi losofi e německého 

 Göttingen  idealismu

Vanessa de Harven University of USA antická fi losofi e

 Massachusetts Amherst
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Ulf Hlobil Universität Leipzig &  Německo /  fi losofi e logiky, 

 University of Pittsburgh  USA inferencialismus

John Holmwood University of Nottingham Velká Británie fi losofi e sociální vědy, 

   sociologie

Simone Chambers University of Toronto Kanada globální a diskurzivní 

   etika

Andrés L. Jaume University of Balearic Španělsko dějiny fi losofi e

 Islands

Irwin Jones St. Patrick’s College Irsko fi losofi e vzdělání, 

 Dumcondra   sociální hnutí

Zénon Kaluza CNRS Paris Francie dějiny středověkého 

   myšlení

Pavlos Kontos University of Patras Řecko antická fi losofi e, etika

María Pía Lara Universidad Autónoma Mexico politická fi losofi e

 Metropolitana, Mexico City

Christopher Lucken Université Paris 8 Francie středověká literatura

Pawel Lupkowski Adam Mickiewicz Polsko logika, informatika,

 University, Poznań  kognitivní vědy

David Miall University of Alberta Kanada estetika, psychologie 

Lenny Moss Exeter University Velká Británie fi losofi e, sociologie

Nick Nesbitt Princeton University USA politická fi losofi e, 

   postkoloniální a kritická 

   teorie

Frederick Neuhouser University of Chicago USA sociální fi losofi e, 

   německá novověká 

   fi losofi e

Stefan Michael Newerkla Universität Wien Rakousko slavistika, bohemistika

Nikolay Obreshkov Bulharská akademie věd Bulharsko logika

Kelly Oliver Vanderbilt University  USA politická fi losofi e

Dick Pels University of Amsterdam Nizozemí sociální teorie

Max Pensky Binghamtom University USA právní fi losofi e

Anders Pettersson  Umea University Švédsko fi losofi e jazyka, teorie 

   literatury 
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David Rasmussen Boston University USA fi losofi e, kritická teorie 

   společnosti

C. D. C. Reeve University of North USA antická fi losofi e, politická 

 Carolina at Chapel Hill  fi losofi e, etika

Nicolas Richard Fondation Thiers, Paříž Francie české a středoevropské 

   náboženské dějiny

Freddie Rokem University of Tel Aviv Izrael fi losofi e – performance 

studies

Hans Rott Universität Regesburg Německo logika, fi losofi e

Michael J. Shapiro University of Hawaii USA politická fi losofi e

 at Manoa 

Bill Scheuerman Indiana University USA právní fi losofi e, globální 

   studia

Shinichi Sohma Hiroshima University Japonsko dějiny pedagogiky, 

   komeniologie

David Strecker Goethe Universität, Frankfurt am Main německo politická 

   fi losofi e

Miloš Taliga Univerzita Mateja Bela Slovensko fi losofi e

 v Banskej Bystrici

Franco Trabattoni Universita di Milano Itálie antická fi losofi e

Emily Troscianko  University of Oxford Velká Británie estetika, psychologie

Sara Uckelman Durham University Velká Británie dějiny logiky

Lubica Ucnik Murdoch University Perth Austrálie fi losofi e, fenomenologie

Georgia Warnke University of California,  USA politická fi losofi e

 Riverside

Werner Wolf Karl-Franzens-Universität Rakousko fi losofi e umění 

 Graz 

Wei Xiaoping Čínská akademie Čína sociální fi losofi e, 

 sociálních věd, Peking   globální studia

Zsofi a Zvolenszky ELTE, Budapešť Maďarsko fi losofi e jazyka
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Aktuální meziústavní dvoustranné dohody

 – Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polsko, oblast spolupráce: 

interdisciplinární medievistika, středověké evropské dějiny

 – Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Universität Trier, Německo, oblast spolupráce: 

středověké dějiny Židů v prostoru Římské říše

 – Bulharská akademie věd, Ústav pro studium společnosti a poznání, oblast spolupráce: 

fi losofi cké základy logiky

 – Filozofi cký ústav SAV v Bratislavě, Slovensko, oblast spolupráce: společné pořádání každoročních 

slovensko-českých fi losofi ckých symposií

 – Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Philosophie, Německo, oblast spolupráce: Hegel 

a německý idealismus

 – Institut de recherche et d’histoire des textes CNRS, Paris, Francie, oblast spolupráce: projekt 

ERC THESIS

 – Institut des Textes et Manuscrits Modernes (École normale supérieure – CNRS), Francie, 

oblast spolupráce: fi losofi e jazyka, lingvistika

 – Institut für Griechische und Lateinische Philologie, Freie Universität Berlin, Německo, oblast 

spolupráce: druhá scholastika a další vybrané aspekty dějin středověkého a raně novověkého 

myšlení

 – Institut für Mittelalterforschung, ÖAW, Rakousko, oblast spolupráce: výzkum rozvoje 

vernakulárních jazyků

 – Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, ITAS, Karlsruhe, und Karlsruher 

Institut für Technologie, KIT, Karlsruhe, Německo, oblast spolupráce: (1) inovační kultury 

a výzkum rizik nových technologií; (2) problém kulturní rozmanitosti a nových medií (účast 

na mezinárodním projektu „International Network on Cultural Diversity and New Media“ – 

CultMedia)

 – Instytut Filozofi i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polsko, oblast spolupráce: bádání 

o problematice raně novověkých myšlenkových proudů a vybraných problémů středověké 

teologie a fi losofi e

 – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffl a, Warszawa, Polsko, oblast spolupráce: spolupráce 

na projektech k česko-polským dějinám středověku

 – Inštitút fi lozofi e a etiky Filozofi cké fakulty Prešovské univerzity, Slovensko, oblast spolupráce: 

fi losofi cké otázky bioetiky, zejména vztahující se k těmto tematickým okruhům: (a) metodologické 

otázky bioetiky; (b) specifi ka středoevropského kulturního prostoru a jeho tradic ve vztahu 

k problémům bioetiky a pluralitní občanské společnosti; (c) otázky bioetiky ve světle fi losofi e 

tělesnosti; (d) širší environmentální kontext bioetiky
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 – Kansas State University, Department of Philosophy, USA, oblast spolupráce: teorie 

interpretace

 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polsko, oblast spolupráce: pregraduální 

a postgraduální univerzitní vzdělávání v oboru středověkých dějin

 – Martin Grabmann Forschungsinstitut für mittelalterliche Theologie, Ludwig-Maximillians 

Universität München, Německo, oblast spolupráce: středověký aristotelismus a další vybrané 

aspekty středověké teologie a fi losofi e

 – Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Německo, oblast spolupráce: církevní dějiny středověku – 

dějiny benediktinského řádu

 – Slovenská národná knižnica Martin, Slovensko, oblast spolupráce: spolupráce na projektu 

převodu Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století

 – Technische Universität Dresden, Forschungsstelle für vergleichende Ordensgeschichte, 

Německo, oblast spolupráce: společná bádání o vybraných problémech středověkých 

náboženských, intelektuálních a řádových dějin

 – University of Bologna, Department of Philosophy, Itálie, oblast spolupráce: teorie interpretace

 – University of Oxford, Velká Británie, oblast spolupráce: projekt Cultures of Knowledge: An 

Intellectual Geography of the Seventeenth-Century Republic of Letters

 – University of Stockholm, Department of Philosophy, Švédsko, oblast spolupráce: teorie 

interpretace

 – University of Stockholm, Department of Literature and the History of Ideas, Švédsko, oblast 

spolupráce: teorie interpretace

 – University of Valencia, Department of Philosophy, Španělsko, oblast spolupráce: teorie 

interpretace

 – Univerzita Pavla Josefa Šafárika, Košice – katedra fi lozofi e a dejín fi lozofi e, Slovensko, oblast 

spolupráce: klasická německá fi losofi e 

 – Warburg Institute, University of London, Velká Británie, oblast spolupráce: středověká přírodní 

fi losofi e a další vybrané aspekty dějin středověkého a raně novověkého myšlení
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Workshop Pozoruj! Napodobuj? Buď sám/sama sebou! / Observe! Imitate? Be yourself ! 

konaný  23. čevna  2015 v Praze
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POPULARIZAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST

Popularizace vědy ve FLÚ probíhá různorodým způsobem. Byly pořádány přednášky, pracovníci 

vystupovali ve sdělovacích prostředcích a publikovali popularizační stati v periodikách. Nedílnou 

součástí této činnosti je každoroční Den otevřených dveří, který navštívili především středoškolští 

studenti, ale i jednotlivci. 

V rámci FLÚ je ustavena Rada pro popularizaci, která slouží jako poradní orgán ředitele, při-

čemž někteří její členové jsou rovněž členy Rady pro popularizaci AV ČR (dr. J. Hvorecký). Rada 

má též užší čtyřčlenné předsednictvo (dr. J. Hvorecký, dr. P. Kitzler, Ing. J. Kollmann, dr. I. Landa). 

V roce 2015 se uskutečnila dvě zasedání Rady pro popularizaci (duben a říjen), předsednictvo rady 

se scházelo s cca měsíční frekvencí nebo podle potřeby. Rada projednávala především tato téma-

ta: 1) úpravu webu FLÚ: v souvislosti se změnou loga ústavu došlo i ke grafi ckým úpravám webu 

FLÚ podle návrhů grafi čky M. Jelenové (došlo především ke zjednodušení grafi ckých prvků a zpře-

hlednění ovládání webu, web je též osazen jiným písmem – Gill); grafi ka webů jednotlivých oddě-

lení zůstala beze změny; 2) příprava Dne otevřených dveří FLÚ a Týdne vědy a techniky 2015 s disku-

sí možností, jak oslovit a získat publikum pro akce pořádané v jejich rámci (jednou z realizovaných 

možností bylo získání lepších kontaktů na středoškolské učitele ZSV prostřednictvím ÚFaR FFUK); 

3) představení nového letáku ústavu: v souvislosti s novým logem a vzhledem k personálním změ-

nám v ústavu bylo třeba připravit nový informační leták, návrh byl svěřen M. Jelenové. Leták byl, 

v české a anglické jazykové mutaci, vytištěn v menším nákladu: v dotiscích pak bude možné zanášet 

případné změny; 4) průběh příprav výstavy Věda – národ – dějiny, která se konala od října 2015 do 

ledna 2016 jako výsledek spolupráce humanitních a společenskovědních ústavů AV a Národního 

muzea; 5) průběh příprav projektu „Filosofi cké kavárny“, jehož se laskavě ujal dr. K. Boháček; dis-

kuse 2–3 lidí nad aktuálním tématem pro širší veřejnost, s cca měsíční frekvencí, pravidelnou sou-

částí by měly být i prezentace nových knih nakladatelství Filosofi a.

FLÚ (společně s Masarykovou univerzitou v Brně) se stal i v roce 2015 již tradičně spolupořa-

datelem devátého ročníku Evropského festivalu fi losofi e (4.–10. 6. 2015) ve Velkém Meziříčí, tento-

krát s tématem „Konfl ikt a soulad“. Tato akce má přiblížit fi losofi i a spřízněné obory širší veřejnosti. 

V roce 2015 se festivalu zúčastnilo 3600 návštěvníků. Více informací o této akci lze získat na inter-

netové adrese www.festivalfi losofi e.cz. 

Kabinet pro klasická studia FLÚ pořádal v roce 2015 již dvacátý třetí ročník Letní školy klasických 

studií, tentokrát v broumovském klášteře. Také letos měla akreditaci MŠMT a probíhala ve dnech 

27. 6. – 1. 7. 2015. Je určená učitelům klasických jazyků, studentům a všem zájemcům o latinskou 

kulturu (celkem se zúčastnilo kolem 60 posluchačů). Do své nabídky kurzů ji zařadila také někte-

rá vysokoškolská pracoviště: Katedra divadelní vědy FF UK a katedry klasických jazyků na fi losofi c-

kých fakultách v Praze, Brně a Olomouci. Své přednášky a komentovaná čtení latinských a řeckých 

textů si do programu připravilo šest pracovníků Kabinetu pro klasická studia FLÚ (Jan Bažant, Jiří 

Beneš, Hana Florianová, Eliška Poláčková, Alena Sarkissian, Martin Svatoš). Bližší informace o této 

akci (stejně jako archiv předešlých ročníků) lze nalézt na internetové adrese http://www.ics.cas.cz/

index.php/cs/letni-kola/archiv.

Nezanedbatelnou část popularizačních aktivit našich pracovníků představuje přednášková čin-

nost na pozvání nebo v rámci kulturních a vzdělávacích akcí a účast v diskusích s veřejností v celé 

České republice. 



III / HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI

112

Pracovníci FLÚ rovněž vystupovali v pořadech České televize a Českého rozhlasu. Publikovali 

též stati v periodickém tisku i v kulturních přílohách nejvýznamnějších českých deníků. Popularizač-

ní aktivity pracovníků FLÚ jsou přehledně shrnuty v příloze č. 3, s. 167.

IV /
HODNOCENÍ DALŠÍ A JINÉ ČINNOSTI

FLÚ v roce 2015 nevykonával žádnou další a jinou činnost.

V /
INFORMACE O OPATŘENÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ 
V HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA, JAK BYLA SPLNĚNA OPATŘENÍ 
K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ ULOŽENÁ V PŘEDCHOZÍM 
ROCE

V roce 2015 byla provedena kontrola využití podpory v roce 2014, uznaných nákladů a fi nanční 

kontrola projektu „Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300“. Při této 

kontrole byl zjištěn tento nedostatek: chybějící podpisy pracovníků (ved. útvarů, správce rozpočtu, 

příkazce operace) na cestovních příkazech.
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VI /
FINANČNÍ INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ JSOU 
VÝZNAMNÉ Z HLEDISKA POSOUZENÍ HOSPODÁŘSKÉHO 
POSTAVENÍ INSTITUCE A MOHOU MÍT VLIV NA JEJÍ VÝVOJ

ÚDAJE O MAJETKU

Stav hospodářských prostředků (majetku) podle druhů, rozmístění, popřípadě funkčního určení 

prostředků (AKTIVA) a podle krytí, zdrojů, z nichž byly opatřeny (PASIVA), je uveden v Příloze 

č. 9: Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2015 (Rozva-

ha k 31. 12. 2015) viz s. 188.

Informace o vybavení v. v. i. nemovitým majetkem 

FLÚ vlastnil v roce 2015 následující nemovitý majetek: areál Jilská-Husova.

Areál Jilská-Husova byl vložen ke dni 1. 2. 2008 do podílového spoluvlastnictví třem ústavům 

sídlícím v areálu Jilská-Husova (FLÚ, SOÚ, ÚDU), a to na základě rozhodnutí Akademické rady 

AV ČR, dodatku č. 1 ke zřizovací listině ze dne 7. 12. 2007 a následně zápisu do katastru nemovi-

tostí.

Hodnota vloženého spoluvlastnického podílu na nemovitém majetku činila 65 411 tis. Kč (1/3 

spoluvlastnického podílu z celkové hodnoty). V roce 2015 byl nemovitý majetek na základě schvá-

leného záměru zhodnocen o 694 tis Kč o provedenou rekonstrukci 

„Elektronická zabezpečovací signalizace v celém areálu AV ČR Jilská-Husova, Praha 1“ 

a „Zateplení vybraných místností ve 2., 3., a 4. NP budovy Jilská 1 areálu AV ČR Jilská-Husova“ 

na celkovou výši 77 762 tis. Kč (1/3 spoluvlastnického podílu z celkové hodnoty).

 – Jedná se o následující spoluvlastnické podíly na nemovitém majetku:

 – spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k budově č. p. 236 na pozemku parc. č. 381 a 1/3 k pozemku 

parc. č. 381 (Jilská 3), 

 – spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k budově č. p. 352 na pozemku parc. č. 380/1 a 1/3 k pozemku 

parc. č. 380/1 (Husova 4),

 – spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k budově č. p. 361 na pozemku parc. č. 380/2 a 1/3 k pozemku 

380/2 (Jilská 1),

vše v kat. území Staré město, obec Praha, vedeno u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, na adre-

se Praha 1, Jilská 1, v kat. území Staré Město.
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Využití nemovitého majetku

Areál Jilská-Husova je z 91 % využíván pro vědeckou činnost: FLÚ využívá 42 %, spoluvlastníci SOÚ 

AV ČR 23 % a ÚDU AV ČR 26 %. Z celkové plochy areálu bylo pronajímáno 9 %, a to následují-

cím organizacím:

 – Golem Club – klub podnikatelů,

 – Vydavatelstvo SAV, Havlíkova přírodní apotéka s. r. o.

 – Waldemar Grešík – Natura, s. r. o., 

 – MUDr. Ivana Lukášová, praktický zubní lékař, 

 – PhDr. Alena Miltová, 

 – Ústav T. G. Masaryka,

 – Masarykova česká sociologická společnost, občanské sdružení.

V areálu je „Akademické konferenční centrum“ (vybudované 2009/2010), které je využíváno pro 

pořádání konferencí, ústavních akcí, seminářů a workshopů.

Účetní metoda odpisování

FLÚ uplatňuje rovnoměrné odpisování.

Věcná břemena spojená s nemovitostmi

Dne 3. března 2009 byl povolen vklad do katastru nemovitostí na zřízení věcného břemene spo-

lečnosti Pražská energetika, a. s. (PRE).

Pohledávky a závazky

FLÚ měl k 31. 12. 2015:

celkové pohledávky ve výši  784 tis. Kč

z toho odběratelé  350 tis. Kč 

z toho po lhůtě splatnosti  131 tis. Kč 

celkové závazky ve výši  10 126 tis. Kč

z toho dodavatelé  1 057 tis. Kč
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HODNOCENÍ A ANALÝZA DALŠÍCH ÚDAJŮ O HOSPODAŘENÍ FLÚ 

Základní přehled o hospodaření FLÚ, výši dotací, tržeb a ostatních výnosů a výši nákladů v základ-

ním členění (materiálové, mzdové, odpisy atd.) a výši hospodářského výsledku je uveden v Příloze 

č. 9: Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2015 (Výsle-

dovka k 31. 12. 2015) viz s. 188.

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2015 byl ve výši 0 Kč, tj. skončil vyrovnaným rozpoč-

tem nákladů (112 846 tis. Kč) a výnosů (112 846 tis. Kč).

Výnosy

Hlavní činnost ústavu byla ze 69 % fi nancována institucionální dotací na program výzkumné čin-

nosti (včetně programů Strategie AV 21) a dotací na činnost (včetně 1 projektu mezinárodní spo-

lupráce a 3 projektů regionální spolupráce) v celkové výši 77 794 tis. Kč, z 22 % účelovou a mi-

morozpočtovou dotací poskytnutou na řešení projektů (celkem se jednalo o 21 projektů z ČR a 5 

projektů ze zahraničí) a z 9 % ostatními výnosy (tržby z konferencí, prodej publikací a časopisů, trž-

by z pronájmu, aktivace zboží, zúčtování odpisů a zúčtování fondů, úroky a ostatní příjmy). Oproti 

roku 2014 vzrostl podíl institucionálního fi nancování na celkových příjmech o 2 %.

Struktura fi nancování hlavní činnosti dle zdroje je znázorněna na následujícím grafu:

dle charakteru činnosti 2013

institucionální 
dotace; 77794; 

68,9 %

účelové a 
mimorozpočtové 
dotace; 23035; 

20,4 %

zahraniční granty; 
1674; 1,5 %

ostatní výnosy; 
10343; 9,2 %



VI / FINANČNÍ INFORMACE

117

Struktura fi nancování výzkumného záměru, projektů a grantů dle poskytovatelů je znázorněná na 

následujícím grafu:

Struktura ostatních příjmů v roce 2015:

AV ČR; 77794; 75,9 %

GA ČR; 19863; 

       19,4 %

MŠMT; 250; 0,2 %

MK; 2922; 2,9 %zahraniční granty; 1674; 1,6 %

AV ČR GA ČR MŠMT MK zahraniční granty

 

665  tis. Kč

1358 tis. Kč

754 tis. Kč

2529 tis. Kč

454 tis. Kč

1373 tis. Kč

22

1457 tis. Kč

72 tis. Kč

1659 tis. Kč

6,43 %

13,13 %

7,29 %

24,45 %

4,39 %

13,27 %

0,21 %

14,09 %

0,70 %

16,04 %

prodej časopisů, knih

prodej služeb – edice

aktivace zboží

FÚUP instituce

FÚUP  GAČR, MŠMT, NAKI

čerpání FRM

sociální fond

zúčtování odpisů

úroky, kurzové zisky

ostatní (pronájmy, konf. popl.,..)
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Náklady

FLÚ vynaložil na hlavní činnost ústavu náklady v celkové výši 112 846 tis. Kč, z toho věcné náklady 

činily 25 %, tj. 28 157 tis. Kč (v roce 2014 – 27 093 tis. Kč) a osobní náklady (mzdové včetně zákon-

ného pojištění, FKSP a ostatních zákonných sociálních nákladů) 75 %, tj. 84 689 tis. Kč (v roce 2014 

– 83 190 tis. Kč). Oproti roku 2014 došlo ke snížení nákladů za spotřebu materiálu o 384 tis. Kč 

a u cestovného o 548 tis. Kč. V roce 2015 se realizovaly schválené akce nákladné údržby cca ve stej-

ném fi nančním rozsahu jako v předcházejícím roce (a to „Oprava fasády“ za 836 tis. Kč a projekt 

na „Opravu chodeb v budově Jilská 3“ – 68 tis. Kč – vše 1/3 podíl). Ke zvýšení věcných nákladů pak 

došlo u nákladů „ostatních „ o 605 tis. Kč.

Osobní náklady se oproti roku 2014 celkově zvýšily o 1 499 tis. Kč, tj. o 1,64 %, přičemž tento 

nárůst byl důsledkem účelově přijatých institucionálních prostředků (mzdová podpora postdokto-

randů, Prémie O. Wichterleho, Fellowship J. E. Purkyně) a nárůstem mzdových prostředků hraze-

ných z instituce. Struktura jednotlivých druhů nákladů za rok 2015 je uvedena v následujícím grafu:

Rozbor čerpání mzdových prostředků

Základní přehledy čerpání mzdových prostředků jsou uvedeny v Příloze č. 7: Tabulkový přehled 

mzdových prostředků (viz s. 184).

Průměrný měsíční výdělek zaměstnanců FLÚ (tj. výdělek zahrnující všechny zdroje – institucio-

nální, účelové i mimorozpočtové) byl 31 479 Kč. Oproti roku 2014 se vykazovaný průměrný měsíč-

Spotřeba materiálu; 
3756; 3 %

Spotřeba energie; 503; 
1 %

Spotřeba –  plyn, voda; 
603; 1 %

Prodej zboží; 281; 0 %

Opravy a údržba; 1498; 
1 %

Cestovné; 2474; 2 %

Náklady na 
reprezentaci; 473; 0 %

Ostatní služby; 

12317; 11 %

Osobní náklady 
celkem; 84689; 75 %

Daně a poplatky ; 6; 
0 %

Ostatní náklady ; 4143; 
4 %

Odpisy; 2103; 2 %

dan z příjmu; 0; 0 %
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ní výdělek zvýšil o 964 Kč, tj. v průměru o 3,2 %. Mzdové prostředky byly ze 73,5 % (v roce 2014 

–  72,5 %) pokryty z institucionálních zdrojů, ze 7,9 % (v roce 2014 – 7 %) institucionálních – úče-

lově vázaných zdrojů a z 18,6 % (v roce 2014 – 20,5 %) z mimorozpočtových a ostatních zdrojů.

Ústav měl k 31. 12. 2015 209 pracovníků. Při přepočtu fyzického počtu pracovníků na pracovní 

úvazek činil průměrný počet zaměstnanců 156,97. 

Pracovníci jsou zařazeni dle Vnitřního mzdového předpisu do kategorií (V – vědecká, O – 

ostatní) a tarifních tříd. Z celkového počtu 209 pracovníků činil k 31. 12. 2015 podíl atestovaných 

pracovníků dle karierního řádu 81 % (168 pracovníků) a 19 % ostatních pracovníků.

Podrobné zastoupení pracovníků v jednotlivých kategoriích znázorňuje následující graf.

Jak ukazuje následující graf, rozložení zaměstnanců FLÚ je v zásadě z pohledu věkové struktury vy-

vážené. Nejpočetněji zastoupenou věkovou kategorii tvoří zaměstnanci ve věku 31–40 let. Z hle-

diska poměru pohlaví mezi zaměstnanci výrazně převažují muži (ženy se na celkovém počtu za-

městnanců podílejí 29,7 %).

VaV-odborný pracovník 
3 %

Doktorand
11 %

Postdoktorand
13 %

Vědecký asistent
14 %

Vědecký pracovník
28 %

Vedoucí vědecký 
pracovník

12 %

THP
4 %

Ostatní odborní 

     pracovníci
15 %

Jiné
19 %
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Náklady na zahraniční spolupráci

PŘEHLED O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PROGRAMY 
NEBO PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU 
A OSTATNÍCH ZEMÍ

V roce 2015 byly FLÚ refundovány náklady ve výši 28 tis. Kč, týkající se projektu „Cultures of 

Knowledge“ řešeného ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. V rámci projektu Nanopinion bylo 

čerpáno 83 tis. Kč, projektu Res-Agora 132 tis. Kč. Z fondu EU bylo na ERC grant P. Richtero-

vé čerpáno 1 387 tis. Kč. Zahraniční spolupráce byla podporována z Austrálie (Murdoch) ve výši 

43 tis. Kč.

VÝDAJE NA ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH 
A OBDOBNÝCH AKCÍCH 

Ve sledovaném roce bylo za účast na konferencích vydáno 201 tis. Kč a na pořádání konferencí 

1 414 tis. Kč, přičemž konference byly fi nancovány cca z 99 % z mimorozpočtových či účelově při-

jatých prostředků.

NÁKLADY NA ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTY A ZHODNOCENÍ 
 JEJICH PŘÍNOSŮ PRO ČINNOST

Na cestovné do zahraničí bylo ve sledovaném období vydáno 2 388 tis. Kč, přičemž z 86 % bylo 

hrazeno z mimorozpočtových či účelově přijatých zdrojů, jak specifi kuje následující tabulka: 

Přehled čerpání prostředků na zahraniční cestovné dle zdrojů v roce 2015 tis. Kč %

institucionální prostředky 335 14,0

institucionální prostředky – účelové (Strategie AV ČR, mezinárodní 
spolupráce...)

565 23,7

účelové a mimorozpočtové prostředky 1488 62,3

Celkem 2388 100

Zahraniční cesty sloužily především k prezentaci badatelských výsledků FLÚ na mezinárodních vě-

deckých fórech a k navazování nových pracovních kontaktů, jež se pozitivně promítly do činnosti 

FLÚ. Díky rozvoji mezinárodní spolupráce mohl FLÚ uzavřít také několik dohod se zahraničními 

pracovišti a uspořádat řadu oborově významných akcí s mezinárodní účastí.
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Informace o projektech

Počty realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů fi nancovaných ze státního rozpočtu 

i jiných zdrojů v roce 2015 a vývoj tohoto ukazatele od roku 2006:

Období 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Výzkumný záměr 
(od r. 2012 – Program 
výzkumné činnosti)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Výzkumný program 
Strategie AV ČR

3          

GA ČR 18 20 18 22 22 21 16 12 11 9

GA AV 0 0 1 2 6 11 13 11 7 3

Projekty cíleného 
 výzkumu

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Projekty MŠMT 2 2 2 0 3 3 3 3 3 2

Projekty MK 1 1 1 1 1      

Institucionální projekty 
mezin. spolupráce

1 4 4 4 3 4 4    

Ostatní projekty 3 3      1 1 1

Zahraniční projekty 5 6 7 7 6 3 1 2 3  

Celkem 34 37 34 37 42 43 39 31 27 17
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VII /
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI PRACOVIŠTĚ

V roce 2016 bude FLÚ svou hlavní činnost rozvíjet s podporou 4 výzkumných programů Strategie 

AV ČR, 23 grantových projektů GA ČR, 1 projektu z MK a v neposlední řadě také 2 projektů fi -

nancovaných ze zahraničních zdrojů. 

V areálu dále proběhne nákladná údržba – „Oprava povrchů chodeb v budově Jilská 3“ ve výši 

2 681 tis. Kč (1/3 podíl u spoluvlastníků, FLÚ fi nancuje ze stavebních odpisů).

Výše institucionální podpory celkem bez dotace na nákladnou údržbu pro rok 2016 činí 

67 494 tis. Kč. Oproti roku 2015 nám bylo poskytnuto o 2 889 tis. Kč více. 

Díky převodu části institucionální dotace ve výši 3 287 tis. Kč (v roce 2015 bylo převedeno 

2 529 tis. Kč) do Fondu účelově určených prostředků na podporu Dlouhodobého koncepčního 

rozvoje, získaným prostředkům na režii z projektové činnosti ve výši cca 4 700 tis. Kč, se předpo-

kládá, stejně jako v minulých letech, vyrovnané čerpání rozpočtu (výnosů a nákladů). Přestože FLÚ 

získal pro rok 2016 více prostředků na projektovou činnost než v roce 2015, bude i nadále hlavní 

činnost ústavu fi nancována převažující měrou cca 67–70 % z institucionální dotace – viz následují-

cí grafy:

Vývoj fi nancování dle jednotlivých zdrojů za období 2005–2016
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Vývoj procentuálního podílu zastoupení jednotliivých zdrojů fi nancování za období 2005–2016
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VIII /
AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Organizace dodržuje Zákon o odpadech.

Každodenní provoz instituce produkuje pouze běžný komunální odpad s výjimkou prázdných 

tonerových kazet a likvidované výpočetní techniky. Svoz takového odpadu je zajištěn fi rmami, kte-

ré provádějí za úplatu i jeho ekologickou likvidaci. V objektu je umožněno pro všechny jeho uživa-

tele třídění papíru.

IX /
AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Ústav dodržel plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. Povinný počet byl naplněn 

zaměstnáváním 9 osob a odběrem výrobků od fi rem, které zaměstnávají více než 50 % zdravotně 

znevýhodněných zaměstnanců.

Základní personální údaje jsou uvedeny v příloze č. 8 (viz s. 104).

X /
ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 
Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

V roce 2015 Filosofi cký ústav neobdržel žádnou ofi ciální žádost o poskytnutí informací ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb.

V Praze dne 6. června 2016                                      PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., ředitel 
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Příloha č. 1
Anotace nejvýznamnějších výsledků FLÚ

Beran, Ondřej (přel.)
Ludwig Wittgenstein

FILOSOFICKÉ POZNÁMKY 

Praha: Filosofi a, 2015. 

388 s. 

ISBN 978-80-7007-443-5.

Komentovaný český překlad klíčového textu Wittgensteinova „středního“ období diskutujícího 

jeho post-traktátovské pojetí jazyka, projekt „fenomenologie“ a fi losofi i matematiky.

A commented Czech translation of the key text of Wittgenstein’s “middle” period introducing dis-

cussions of his post-Tractarian conception of language, his project of “phenomenology” and philo-

sophy of mathematics.

Filosofické poznámky

Ludwig Wittgenstein

F
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Blechová, Lenka – Doležalová, Eva – 
Musílek, Martin et alii (eds.)

PRAMENY K DĚJINÁM ŽIDŮ 
V ČECHÁCH A NA MORAVĚ 
VE STŘEDOVĚKU. OD POČÁTKŮ 
DO ROKU 1347

Praha: Historický ústav AV ČR – Filosofi a, 

2015. 378 s. (Archiv český, 41)

ISBN 978-80-7286-248-1; 

ISBN 978-80-7007-434-3.

Publikace shrnuje všechny dochované doklady o životě židovských komunit na území Čech a Mo-

ravy od historických počátků až do roku 1347, tj. do nástupu Karla IV. na český trůn. Úvodní studie 

předkládá zásadní komentář a přehled shromážděných pramenů. 

The publication summarises all preserved evidence on the life of Jewish communities in Bohemia 

and Moravia up to 1347, i.e. until the ascension of Charles IV. of Luxembourg to the Bohemian 

throne. The introductory study provides a basic commentary and an overview of the sources ga-

thered.

ARCHIV
ČESKÝ

DÍL XLI

Prameny k dějinám Židů
v Čechách a na Moravě

ve středověku

Vydali
Lenka Blechová – Eva Doležalová –

Martin Musílek – Jana Zachová
ve spolupráci

s Danielem Polakovičem a Tamásem Visi
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Förster, Josef – Podavka, Ondřej – 
Svatoš, Martin (eds.)

HISTORIA LITTERARIA V ČESKÝCH 
ZEMÍCH OD 17. DO POČÁTKU 
19. STOLETÍ

Praha: Filosofi a, 2015. 360 s. 

ISBN 978-80-7007-444-2.

Kolektivní monografi e si klade za cíl podat ucelený obraz vývoje vědního oboru historia litteraria 

v českých zemích, který tvořil významnou součást osvícenské historiografi e. Systematicky pojedná-

vá o vývoji žánru jako celku i o jednotlivých tvůrcích. Výklad je zahájen pojednáním o pojetí „lite-

rární historie“, tj. dějin vzdělanosti, resp. duchových dějin v Německu, jež bylo pro analogické sna-

hy u nás rozhodující, poté je podán přehled vývoje žánru u nás a nakonec jsou probíráni jednotliví 

představitelé od Bohuslava Balbína až po M. Kalinu z Jäthensteina. Obsažně přitom pojednává jen 

o dílech týkajících se sledovaného oboru, ostatní jen v míře nezbytně potřebné pro pochopení 

osobnosti autora, což zvyšuje ucelený charakter díla a dává mu jednotnou linii. 

The collective monograph aims to present a comprehensive picture of the evolution of the disci-

pline of historia litteraria in the Czech Lands. Even though it was an important branch of Enlighte-

nment historiography. The book systematically treats both the evolution of the genre as a whole 

and the individual authors. The exposition begins with a discussion of the German concept of the 

“literary history”, i. e. the history of learning or the history of the humanities, which determined 

analogous efforts in the Czech Lands. There follows a review of the genre’s evolution in the Czech 

Lands. Finally, individual authors from Bohuslaus Balbín to M. Kalina of Jäthenstein are discussed, 

with special reference to their works belonging to the genre. The treatment of their remaining 

works is reduced to the extent necessary for the understanding of their personalities, thus impro-

ving the cohesion of the book and providing it with a unifying line. 

H I S TOR I A
LITTER ARIA
V ČESKÝCH ZEMÍCH 
OD 17. DO POČÁTKU 

19. STOLETÍ
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Fořtová, Hana (přel.)
Charles Montesquieu

O DUCHU ZÁKONŮ II, 
OBRANA DUCHA ZÁKONŮ

Praha: OIKOYMENH, 2015. 583 s. 

(Knihovna novověké tradice 

a současnosti, 88)

ISBN 978-80-7298-196-0

Kniha obsahuje druhý díl knihy O duchu zákonů, jansenistickou kritiku z listu Nouvelles ecclésias-

tiques, Montesquieuovu Obranu Ducha zákonů, dále Cenzorský návrh Sorbonny a Montesquieu-

ovy Odpovědi a vysvětlení poskytnuté theologické fakultě. Překlad je doplněn vysvětlivkami, rejst-

říkem a poznámkou překladatelky. Žádný z těchto textů doposud česky nevyšel.

The volume contains the translation of the second part of the Spirit of the Laws (books XX–XXXI), 

summary of the book from the jansenist magazine Nouvelles ecclésiastiques, Montesquieu’s Defense 

of the Spirit of the Laws, Censorship proposition of Sorbonne’s Theological Faculty and Montesquieu’s 

Answers and Explications for the Sorbonne Theological Faculty. Translation is accompanied by transla-

tor’s note, explanatory notes and index. None of these texts was ever published in Czech lan-

guage.
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Glombíček, Petr

THOMAS REID. MALÝ PRŮVODCE

Červený Kostelec: Pavel Mervart – 

Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 132 s.

ISBN 978-80-7465-162-5; 

ISBN 978-8-7464-453-5

Kniha představuje krátký úvod do několika vybraných bodů Reidovy fi losofi e jako první pokus 

o samostatnou knihu o Reidovi v češtině. Po krátkém úvodu do života a díla se zaměřuje na Re-

idovu kritiku Huma. Třetí kapitola se zabývá ústředním pojmem Reidovy fi losofi e: common sen-

se. Poslední kapitola interpretuje Reidovu estetiku v bezprostředním historickém a systematickém 

kontextu. Reidův systém totiž zahrnuje překvapivě sofi stikovanou estetickou teorii jako integrální 

součást jeho epistemologie.

The book presents a short introduction into few selected points of Reid’s philosophy as a fi rst 

attempt at a standalone book on Reid in Czech. After brief summary of his life and work it exami-

nes Reid’s critique of Hume. The third chapter considers the central concept of Reid’s philosophy: 

common sense. The last chapter presents Reid’s aesthetics in its immediate historical and systema-

tic context. Reid’s philosophical system includes surprisingly sophisticated aesthetic theory as an 

integral part of his epistemology.
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Havlík, Vladimír

ANOMÁLIE, AD HOC HYPOTÉZY 
A TEMNÉ STRÁNKY KOSMOLOGIE

Plzeň: Tiskárna Bílý slon – Praha: Vyšehrad, 

2015. 165 s. 

ISBN 978-80-7429-603-1; 

ISBN 978-80-906176-3-6

Kniha se zabývá legitimností řešení anomálních situací ve vědeckém bádání pomocí přijímání po-

mocných ad hoc hypotéz. Snaží se nejen představit hlavní diskuse v rámci fi losofi e a metodolo-

gie vědy o roli a statusu ad hoc hypotéz ve vědeckém bádání, ale ukázat zároveň na konkrétních 

příkladech z kosmologie obtížnost stanoveného úkolu pro moderní metodologii. Východisko pro 

možné zodpovězení těchto otázek shledává kniha nakonec v evoluční metodologii vědy, a to kon-

krétně v ekosystémovém pojetí, kde nejsou ad hoc hypotézy hodnoceny izolovaně jen jako pozi-

tivní nebo negativní případy, ale jsou zhodnoceny naopak z hlediska celku, jako nutné strategie pro 

nalézání souladu při vývoji vědění.

The book deals with the legitimacy of solving anomalous situations in scientifi c research by adop-

ting ad hoc auxiliary hypotheses. The book presents the main debates within the philosophy and 

methodology of science on the role and status of ad hoc hypotheses in scientifi c research. It is also 

trying to show concrete examples of problems of cosmology as the main challenge for the mo-

dern methodology. The book fi nds the basis for the possible answers to these basic questions in 

evolutionary methodology of science and specifi cally in the ecosystem approach. Ecosystem app-

roach does not try to evaluate ad hoc hypotheses in isolation just as positive or negative cases, but 

evaluates them in terms of the whole, as a necessary strategy for fi nding consistency in developing 

knowledge.

Vladimír Havlík

Anomálie, 
ad hoc hypotézy 
a temné stránky 
kosmologie

I.
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Hlaváček, Petr – Fesenko, M.

(NE)ŠŤASTNÁ UKRAJINA. 
OSOBNOSTI UKRAJINSKÉ SVOBODNÉ 
UNIVERZITY V PRAZE 1921–1945

Praha: Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy, 

2015. 164 s. 

ISBN 978-80-7308-581-0

Kniha představuje dějiny Ukrajinské svobodné univerzity v Praze (1921–1945) a její osobnosti z his-

toriografi e, fi losofi e a lingvistiky. Prostřednictvím biogramu jejích profesorů a docentů, často vy-

nikajících ukrajinských vědců a intelektuálů, připomíná pražské akademické obci, širší české veřej-

nosti a zdejší ukrajinské komunitě osudy ukrajinského exilu v turbulencích první poloviny 20. století 

a jeho přínos české i evropské vědě a kultuře. 

The book focuses on the history of Ukrainian Free University in Prague (1921–1945) and presents 

its historiographers, philosophers and linguists. By bringing a biographical survey of its professors 

and other acedemic staff, it tries to remind broader Czech audience as well as the Ukrainian com-

munity in the Czech Republic of the (hi)story of the Ukrainian exile in the turbulences of the fi rst 

half of the 20th century and also of its contributions to European science and culture.

(NE)ŠŤASTNÁ UKRAJINA
osobnosti ukrajinské svobodné

univerzity v praze 1921–1945

Petr Hlaváček
Mychajlo Fesenko

y
j

(
)

J
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Hrubec, Marek

ODJIŠTĚNÁ SPOLEČNOST. 
ROZHOVORY O POTŘEBNÉ 
SPOLEČENSKÉ ZMĚNĚ

Praha: Sociologické nakladatelství, 2015. 

150 s. (Knižnice Sociologické aktuality, 37). 

ISBN 978-80-7419-228-9

Kniha předkládá kritické úvahy o současné globální společnosti a jejích sociálních, ekonomických, 

politických a vojenských konfl iktech v různých oblastech světa. Tyto konfl ikty přinášejí nejistoty 

a rizika, jež vytvářejí „odjištěnou společnost“ a vyžadují potřebnou společenskou změnu. Knihu lze 

považovat za uvedení do autorovy sociální a politické teorie.

A book offers critical refl ections on the contemporary global society and its social, economic, poli-

tical, and military confl icts in various parts of the world. The confl icts bring an uncertainty and ris-

ks which have created a ‘triggered society’ and requires a needed social change. The book can be 

considered an introduction to author’s social and political theory.
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Chotaš, Jiří – Prázný, A. – Hejduk, T. 
a kol.

MODERNÍ UNIVERZITA. 
IDEÁL A REALITA

Praha: Filosofi a, 2015. 456 s. 

ISBN 978-80-7007-419-0

Kniha obsahuje současné studie a klasické texty o ideji univerzity v německé fi losofi i. Jednotli-

vé kapitoly pojednávají o zrodu Humboldtova ideálu univerzity v 19. století, o politizaci univerzit 

v Německu v éře nacismu a později i o jejich demokratizaci po druhé světové válce. Studie a tex-

ty obhajují myšlenku, že vzdělání by mělo sloužit duchovnímu rozvoji jednotlivce, který je chápan 

v pojmech humanistických ideálů. 

The publication contains contemporary studies as well as classical texts on the idea of the Uni-

versity in German philosophy. The individual chapters deal with the birth of Humboldt’s ideal of 

university in the 19th century, the politisation of universities in Germany during the Nazi era, and 

their later democratisation after the Second World War. The studies and the texts defend the 

idea that education should serve the spiritual development of individual understood in terms of 

humanist ideals.

Jiří Chotaš  
Aleš Prázný 
Tomáš Hejduk a kol.

MODERNÍ 
UNIVERZITA
Ideál a realita

F
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Janoušek, Hynek

INTENCIONALITA A APRIORITA: 
STUDIE KE VZTAHU BRENTANOVY 
A HUSSERLOVY FILOSOFIE

Praha: Togga, 2014 [vyšlo 2015]. 343 s. 

 (Scholia, 23)

ISBN 978-80-7476-078-5

Kniha se zabývá Brentanovým pojetím intencionality a její apriorní struktury a Husserlovou trans-

formací názorů svého učitele. Popsáno je Brentanovo „klasické období“, zhruba určitelné lety 

1874–1893, a vývoj Husserlova myšlení týkajícího se témat intencionality a apriorního vědění na 

konci devatenáctého století.

This book deals with Brentano’s understanding of intentionality and its a priori structure and with 

Husserl’s early transformation of his teacher’s views. The book describes Brentano’s ‘classical’ peri-

od – roughly, from 1874 to 1893 – and the development of Husserl’s thinking concerning the topic 

of intentionality and a priori knowledge at the end of the 19th century.
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Kitzler, Petr

FROM PASSIO PERPETUAE TO ACTA 
PERPETUAE. RECONTEXTUALIZING 
A MARTYR STORY IN THE 
LITERATURE OF THE EARLY CHURCH

Berlin: de Gruyter, 2015. 159 s. 

(Arbeiten zur Kirchengeschichte, 127)

ISBN 978-3-11-041942-9

Ačkoli se tato kniha věnuje slavnému hagiografi ckému textu Passio Perpetuae et Felicitatis ze 3. 

století, je zaměřena především na problematiku jeho reinterpretace ve starokřesťanské literatuře, 

které byla dosud věnována jen minimální pozornost. Téměř ihned po svém vzniku se text Passio 

Perpetuae začal těšit mimořádné oblibě a autoritě, a to navzdory tomu, že obsahoval řadu inova-

tivních rysů, které byly v ostrém rozporu s dobovými společenskými a teologickými konvencemi. 

Tato kniha analyzuje všechny relevantní texty od 3. do 5. století, které se zmiňují o Perpetue a je-

jích druzích, a ukazuje, jak se tyto pozdější texty snaží normalizovat původní podvratné rysy Passio 

Perpetuae. Tyto snahy o normalizaci původního textu jsou patrné již na pasážích Passio Perpetu-

ae, které doplnil její anonymní editor, a pokračují přes Tertulliana až po Aurelia Augustina a jeho 

následovníky. Snahy o normalizaci vrcholí v takzvaných Acta Perpetuae, která představují zásadní 

přepsání původního vyprávění a mají za cíl nahradit originál očištěným textem, jenž by byl v soula-

du se změněnými sociálními a i teologickými standardy pozdější staletí.

While concentrated on the famous Passio Perpetuae et Felicitatis, this book focuses on an area 

that has so far been somewhat marginalized or even overlooked by modern interpreters: the re-

contextualizing of the Passio Perpetuae in the subsequent reception of this text in the literature of 

the early Church. Since its composition in the early decades of the 3rd century, the Passio Perpe-

tuae was enjoying an extraordinary authority and popularity. However, it contained a number of 
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revolutionary and innovative features that were in confl ict with existing social and theological con-

ventions. This book analyses all relevant texts from the 3rd to 5th centuries in which Perpetua and 

her comrades are mentioned, and demonstrates the ways in which these texts strive to normalize 

the innovative aspects of the Passio Perpetuae. These efforts, visible as they are already on careful 

examination of the passages of the editor of the passio, continue from Tertullian to Augustine and 

his followers. The normalization of the narrative reaches its peak in the so-called Acta Perpetuae 

which represent a radical rewriting of the original and an attempt to replace it by a purifi ed text, 

more compliant with the changed socio-theological hierarchies.
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Koblížek, Tomáš

INTERPRETAČNÍ SÉMANTIKA. 
ÚVOD DO TEXTOVÉ TEORIE 
FRANÇOISE RASTIERA

Praha: Vydavatelství Filozofi cké fakulty 

 Univerzity Karlovy, 2015. 202 s. 

(Mnemosyne, 13)

ISBN 978-80-7308-578-0

Kniha je věnována textové teorii francouzského lingvisty Françoise Rastiera. Cíl knihy je dvojí: 

(1) Představit a dále rozpracovat principy Rastierovy teorie. (2) Předvést výhody uvedené teo-

rie pro analýzu a interpretaci literárních textů. Hlavní přínos Rastierovy koncepce autor spatřuje 

v tom, že dbá na jedinečnost každého analyzovaného textu. 

The book deals with the textual theory of the French linguist François Rastier. The aim of the book 

is twofold: Firstly, to introduce and to further elaborate on the principles of the theory. Secondly, 

to point out possible benefi ts of Rastier’s project for interpretation and analysis of literary texts. 

The author sees the decisive point of the theory in the fact that it takes into account the singular 

character of each text.



PŘÍLOHA Č. 1

140

Lánský, Ondřej

JE TŘEBA ZAVRHNOUT 
LIBERALISMUS? K JEDNOMU 
PROBLÉMU MODERNITY

Praha: Filosofi a, 2015. 217 s. 

ISBN 978-80-7007-439-8

Kniha se zabývá kritikou politické fi losofi e liberalismu. První část je věnována rozboru použité me-

todologie a sociologicky orientované analýze současného vývoje společností Západu a globalizace 

z hlediska světa práce či z hlediska tzv. výkonu. Ve druhé části se autor zaměřuje na liberální poli-

tické myšlení a podrobuje ho kritice zejména ze dvou hledisek: jednak analyzuje liberální vymezení 

politické sféry a jednak tzv. princip diference Johna Rawlse, který slouží ke zdůvodnění nerovností. 

Třetí část knihy je věnována fi losofi i osvobození jakožto nezápadní alternativě liberalismu, konkrét-

ně obecnému rozboru základních vymezení fi losofi e osvobození a detailněji pak étosu osvoboze-

ní. Jádrem kritiky liberalismu je pro autora rozbor diferencovaného pojmu sociálního ocenění (pů-

vod, trh, výkon, solidarita) a jeho vztažení k liberálnímu vymezení morální legitimizace společností 

atlantického civilizačního okruhu. Identifi kaci problematických prvků liberálního politického myšle-

ní demonstruje na refl exivním sebe-porozumění kolonizovaných latinskoamerických společností.

This book deals with the critique of liberal political philosophy. The fi rst part is dedicated to an 

outline of the selected methodology and an analysis of the contemporary development of Wes-

tern societies and globalization from the perspective of the world of labor or the perspective of 

achievement. In the second section, the author focuses in liberal political thought and its criticism 

regarding primarily two perspectives: an analysis of the liberal limits of the political sphere and John 

Rawls’ The Difference Principle that serves as a rationale behind inequalities. The third part is de-

voted to philosophy of liberation which is regarded as an alternative to liberalism. In general it is fo-

Ondřej Lánský 

JE TŘ EBA 
ZAVRHNOUT 
LIBER ALISMUS? 
K jednomu problému 
modernity

F
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cused on general description of the basics of philosophy of liberation and, in more detail, the ethos 

of liberation. The core of the critique of liberalism is, the author believes, an analysis of the differen-

tiated notion of social esteem (social origin, market, achievement, and solidarity) and its inclusion 

in the liberal outline of the moral legitimization of the societies of the Atlantic civilizational region.



PŘÍLOHA Č. 1

142

Musílek, Martin

PATRONI, KLIENTI, PŘÍBUZNÍ. 
SOCIÁLNÍ SVĚT STARÉHO MĚSTA 
PRAŽSKÉHO VE 14. STOLETÍ

Praha: Václav Žák – CASABLANCA, 2015. 

358 s. 

ISBN 978-80-87292-29-7

Předkládaná práce je postavena na rozboru dvou hlavních pramenů: Knihy soudní s trhovými zápisy 

z let 1351 až 1367 (AMP, Sbírka rukopisů, sign. 987) a seznamů novoměšťanů, které byly v letech 

1324 až 1393 zapisovány do nejstarší staroměstské knihy Liber vetustissimu (AMP, Sbírka rukopisů, 

sign. 986). K tomu přistupují další prameny městské provenience jako seznamy pečetění listin z let 

1331–1333, 1337 (AMP, Sbírka rukopisů, sign. 986), městské listiny, další dochované městské knihy, 

konfi rmační a erekční knihy. Na základě těchto pramenů se předkládaná publikace pokouší rozkrýt 

sociální svět staroměstské aglomerace v průběhu 14. století. Vytvoření dvou pracovních databází 

umožnilo provádět prosopografi cké sondy do staroměstské společnosti, které ukázaly, že v průbě-

hu 14. století procházela velkými proměnami. A právě sledování příčin, průběhu a zejména dopadů 

těchto změn na staroměstskou společnost je jedním z hlavních cílů této knihy.

The book draws from the analysis of two main resources: Legal books with market records from 

1351 to 1367 and the list of new burghers, written down in the oldest Old Town book between 

1324 and 1393, called Liber vetustissimus. Apart from that, we use further resources originating in 

the burgher environment, such as the lists of sealed documents from between 1331–1333 & 1337, 

town documents, other preserved town books, books of confi rmations and erections. Based on 

these resources, the book attempts to uncover the social structure of the Old Town in the cour-

se of the 14th century. Two makeshift databases permitted us to carry out prosopographic probes 

into the society of the Prague Old Town. These probes have shown that in the course of the 14th 

century, the society underwent major transformations. To fi nd the motor of such transformations, 

as well as to describe the process and effect of these changes on the explored society, were the 

main goals of this book.
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Nodl, Martin

STŘEDOVĚK V NÁS

Praha: Argo, 2015. 311 s. 

(Každodenní život, 66). 

ISBN 978-80-257-1576-5

Autor se v knize zamýšlí nad jen zdánlivou moderností současného světa. Na příkladech středo-

věkého a současného vnímání času, prožívání dětství a stáří, vztahu k penězům, manželství, ne-

mocem a strachu ukazuje, jak mnoho mají lidé současnosti společného s lidmi středověku, jak se 

v mnoha ohledech jen zdánlivě změnily každodenní mody lidského chování a myšlení.

Author of the book examines the phenomenon of apparent modernity of the contemporary 

world. Citing examples of medieval and contemporary perception of time, experiencing childho-

od and old age, relationship to money, marriage, disease and fear shows how many people are cu-

rrently in common with the people of the Middle Ages, as in many ways seemingly changed eve-

ryday modes of human behavior and thought.
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Oliveira, N. – Hrubec, Marek – 
Sobottka, E. – Saavedra, G. (eds.)

JUSTICE AND RECOGNITION. 
ON AXEL HONNETH 
AND CRITICAL THEORY

Porto Alegre: PUCRS – Praha: Filosofi a, 

2015. 455 s. 

ISBN 978-80-7007-435-0

Kniha je založená na spolupráci českých, brazilských, německých a amerických autorů a publikova-

ná jako mimořádný společný projekt v Brazílii (Porto Alegre) a České republice (Praha). Analyzuje 

vklady kritické teorie společenského uznání a jeho vztah ke spravedlnosti. Kniha přispívá k součas-

ným diskusím o spravedlnosti na národní a globální rovině a prezentuje signifi kantní roli konceptu 

uznání v nich. Kniha otevírá analýzy zaměřené na spojení mezi nespravedlností a zneuznáním, re-

spektive spravedlností a uznáním. 

The book is based on a co-operation of Czech, Brazilian, German and American authors and pu-

blished as a unique joint project in Brazil (Porto Alegre) and Czech Republic (Prague). It analyses 

what the contributions of critical theory of social recognition and its relation to justice are. The 

book as the whole contributes to the current theoretical discussions on justice at domestic and 

global levels, and presents the signifi cant role of recognition in them. The book offers papers fo-

cusing on a connection between injustice and misrecognition, respectively justice and recognition. 

Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec,  
Emil Sobottka, Giovani Saavedra (eds.)

Justice and Recognition
On Axel Honneth and Critical Theory 
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Silagiová, Zuzana – Šmahel, František (eds.)

CATALOGI LIBRORUM VETUSTISSIMI 
UNIVERSITATIS PRAGENSIS

Turnhout: Brepols, 2015. 290 s. 

(Corpus Christianorum Continuatio 

 Mediaevalis, 271)

ISBN 978-2-503-55485-3.

Pražská univerzita patřila brzy po svém založení (1348) k nejvýznamnějším vzdělávacím ústavům 

Evropy s intenzivními kulturními a vědeckými kontakty ke starším (Paříž, Oxford, Bologna) i mlad-

ším (Vídeň, Heidelberg) univerzitám. Z těchto kontaktů ve velké míře profi tovaly knihovny jednot-

livých pražských kolejí, jež umožňovaly svým uživatelům odbornou práci na nejvyšší úrovni. Vydá-

vané katalogy dávají představu o tom, o jaký základ se opírala učitelská činnost Jana Husa a jeho 

současníků.

Soon after its foundation (1348), Prague University ranked among the most important educatio-

nal institutions in Europe. It maintained close contacts to older (Paris, Oxford, Bologna) as well as 

younger (Vienna, Heidelberg) universities. The libraries of individual Prague colleges benefi ted lar-

gely from these contacts and allowed theirs users scholarly production on highest level. The edited 

catalogues give us an idea of the basis on which the teaching activity of Jan Hus and his peers relied.
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Šmahel, František – Pavlíček, Ota (eds.)

A COMPANION TO JAN HUS

Leiden: Brill, 2015. 447 s. 

(Brill’s companions to the Christian  tradition, 

54). 

ISBN 978-90-04-28055-7. ISSN 1871-6377

Kniha A Companion to Jan Hus vydaná u významného nakladatelství Brill zahrnuje jedenáct delších 

studií, které pokrývají centrální aspekty života, myšlení a druhého života Jana Husa († 1415), čes-

kého teologa, reformátora a mučedníka, který je znám jako následovník Wyclifa a předchůdce Lu-

thera. Jak známo, upálení Jana Husa na hranici na koncilu v Kostnici vedlo v Čechách k náboženské 

a sociální revoltě, která předznamenala evropské reformace šestnáctého století. Předložená pu-

blikace je určena zejména zahraničnímu publiku, které seznamuje s posledními výsledky zejména 

českých badatelů. 

A Companion to Jan Hus includes eleven substantial essays covering the central aspects of the life, 

thought and commemoration of Jan Hus († 1415), Czech theologian, reformer and martyr, who 

was well known as follower of Wyclif and forerunner of Luther. Burning of Jan Hus at the stake at 

the Council of Constance gave rise in Bohemia to religious and social revolt that ushered the Eu-

ropean reformations of the 16th century. The book is destined to the international audience and 

provides information about the last scientifi c results of Czech researchers.
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Učník, L. –  Chvatík, Ivan – Williams, A. 
(eds.)

ASUBJECTIVE PHENOMENOLOGY: 
JAN PATOČKA’S PROJECT 
IN THE BROADER CONTEXT 
OF HIS WORK

Nordhausen: Bautz, 2015. 282 s. 

(Libri nigri, 41). 

ISBN 978-3-88309-993-4.

První část této knihy přináší překlad dvou děl Jana Patočky věnovaných asubjektivní fenomenolo-

gii, která dosud nebyla do angličtiny přeložena. Patočkův celoživotní zájem o Husserlovo a Heide-

ggerovo dílo jej přivedl k novému promyšlení projektu fenomenologie, jehož výsledkem je nové 

vymezení „já“ a jeho role v procesu fenomenalizace. Autoři příspěvků shromážděných v tomto 

svazku osvětlují jedinečnou roli asubjektivní fenomenologie v rámci celého Patočkova díla. Všechny 

příspěvky rovněž ukazují velký význam jeho historických zkoumání fenomenologie a dalších prou-

dů novověkého myšlení. V anglicky mluvícím světě není dosud Patočkův přínos pro fenomenologii 

dostatečně doceňován; tento svazek tuto mezeru zaplňuje.

Translations of two works of Jana Patočka concerning asubjective phenomenology, which were 

previously unavailable in English, are included in the fi rst part of the present volume. Patočka’s life-

long interest in Husserl’s and Heidegger’s work leads him to rethink the phenomenological project 

by offering a reconceptualization of sum, ‘I am’ and its role in the process of phenomenalization. 

The contributors to this volume shed light on the unique value of Patočka’s asubjective phenome-

nology in the context of his entire oeuvre. Each original contribution highlights the importance of 

Patočka’s historical engagement with phenomenology and modern thinking. Patočka’s signifi cance 

to phenomenology has largely gone unrecognised in the English- speaking world, a lacuna that this 

volume redresses.
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 – Blechová, Lenka; Doležalová, Eva; Musílek, Martin; Zachová, Jana; Polakovič, D.; Visi, T. Prameny 

k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku. Od počátků do roku 1347. Praha: Historický 

ústav AV ČR, 2015. 378 s. (Archiv český: 41). ISBN 978-80-7286-248-1. Druh výsledku B

 – Hanke, Miroslav. Lhářské paradoxy u autorů italské scholastiky. Praha: OIKOYMENH, 2015. 

203 s. (Edice OIKOYMENH: 183). ISBN 978-80-7298-215-8. Druh výsledku B

 – Hlaváček, Petr; Fesenko, M. (Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity 

v Praze 1921-1945. Praha: Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy, 2015. 164 s. 

ISBN 978-80-7308-581-0. Druh výsledku B

 – Janoušek, Hynek. Intencionalita a apriorita: studie ke vztahu Brentanovy a Husserlovy fi losofi e. 

Praha: Togga, 2014. 343 s. (Scholia: 23). ISBN 978-80-7476-078-5. Druh výsledku B

 – Kitzler, Petr. From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in the 

Literature of the Early Church. Berlin: de Gruyter, 2015. 159 s. (Arbeiten zur Kirchengeschichte: 

127). ISBN 978-3-11-041942-9. Druh výsledku B

 – Koblížek, Tomáš. Interpretační sémantika. Úvod do textové teorie Françoise Rastiera. Praha: 

Vydavatelství Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy, 2015. 202 s. (Mnemosyne: 13). 

ISBN 978-80-7308-578-0. Druh výsledku B

 – Kouba, Petr. The Phenomenon of Mental Disorder. Perspectives of Heidegger’s Thought 

in Psychopathology. Cham: Springer, 2015. 214 s. (Contributions to Phenomenology: 75). 

ISBN 978-3-319-10322-8. Druh výsledku B

 – Lánský, Ondřej. Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity. Praha: Filosofi a, 

2015. 217 s. ISBN 978-80-7007-439-8. Druh výsledku B

 – Musílek, Martin. Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století. 

Praha: Václav Žák –CASABLANCA, 2015. 358 s. ISBN 978-80-87292-29-7. Druh výsledku B

 – Nodl, Martin. Středověk v nás. Praha: Argo, 2015. 311 s. (Každodenní život: 66). 

ISBN 978-80-257-1576-5. Druh výsledku B



SOUPIS VÝSLEDKŮ VĚDECKÉ ČINNOSTI FLÚ UPLATNĚNÝCH V ROCE 2015

149

 – Silagiová, Zuzana; Šmahel, František. Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis. 

Turnhout: Brepols, 2015. 290 s. (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis: 271). 

ISBN 978-2-503-55485-3. Druh výsledku B

 – Tomeček, Marek. Berkeley’s Common Sense and Science. New York: Peter Lang, 2015. 177 s. 

(American university studies. Series V, Philosophy: 218). ISBN 978-1-4331-2807-3. Druh 

výsledku B

 – Vlnas, V.; Klípa, J.; Třeštíková, A.; Volrábová, A.; Přibyl, P.; Zelenková, P.; Hladík, T.; 

Novotná, Z.; Fülöp, A.; Koppány, A.; Mudra, A.; Pankiewicz, A.; Ritoók, A.; Wyrwa, A. M.; 

Fülöppné Romhányi, B.; Guldan-Klamecka, B.; Foltýn, Dušan; Nowacki, D.; Stehlíková, D.; 

Kiss, E.; Tichomirovová, E.; Sitar, G.; Westermann-Angerhausen, H.; Hlobil, I.; Metje, I.; Siede, I.; 

Vepřeková, J.; Košta, J.; Křečková, J.; Maříková Kubková, J.; Royt, J.; Chlustiková, K.; Nováček, K.; 

Polanský, L.; Schenker, L.; Šturc, L.; Bravermanová, M.; Beer, M.; Kramp, M.; Ottová, M.; Patrný, M.; 

Stříbrný, M.; Samuel, M.; Profantová, N.; Černý, P.; Erhart, P.; Čech, P.; Chotěbor, P.; Kubín, P.; 

Oulíková, P.; Sommer, Petr; Šámal, P.; Modráková, R.; Brych, V.; Kubík, V.; Wanko, W. Open 

the Gates of Paradise. The Benedictins in the Heart of Europe 800–1300. Praha: Národní galerie 

v Praze, Filosofi cký ústav AV ČR v Praze, 2015. 491 s. ISBN 978-80-7035-592-3. Druh 

výsledku B

 – Balík, Vojtěch. Consultatio jako žánr dobové nábožensko-politické polemiky a Consultatio 

J. A. Komenského. In K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách 

času. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Filozofi cká fakulta. Ústav 

romanistiky, 2015. S. 128-137. ISBN 978-80-7394-542-8. [K výzkumu zámeckých, měšťanských 

a církevních knihoven. Knihy v proměnách času 6. Český Krumlov, 23.–26. 10. 2014, CZ]. Druh 
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 – Havelka, Tomáš. Matěj Václav Štajer a ‚jeho‘ exempla. In Chroust, V.; Buršíková, Z.; Viták, K. 

(ed.). Víra, věda a literatura v 17. a 18. století. Barokní jezuitské Klatovy. Klatovy: Město Klatovy, 

2015, S. 12–37. ISBN 9788090603714. [Barokní jezuitské Klatovy 2015, Klatovy, 24.–26. 4. 2015, 

CZ]. Druh výsledku C

 – Hlaváček, Petr. Europe: A Land od Many Names. An Essay on Czech Context of Europe. 

In Árnason, J. P.; Hlaváček, P.; Troebst, S. (ed.). Mitteleuropa?: zwischen Realität, Chimäre und 

Konzept. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofi cká fakulta: Filosofi a, 2015, S. 26–39. 

ISBN 978-80-7308-549-0. [Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept, Praha, 

25. 10. – 26. 11. 2011, CZ]. Druh výsledku C

 – Hlaváček, Petr. Vierzehn Nothelfer. Eine Kulturkode des mitteleuropäischen Spätmittelalters. 

In Marin, O. (ed.). La cour céleste. La commémoration collective des saints au Moyen Âge et á 

l’époque moderne. Turnhout: Brepols, 2014. S. 261–267. ISBN 978-2-503-54650-6. [Paris Cité et 
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Bair, J. (ed.). Bergbau und Persönlichkeiten. 13. Internationaler Montanhistorischer Kongress Hall 

in Tirol. Wattens: Berenkamp, 2015. S. 143–175. ISBN 978-3-850-3-343-8. [Internationaler 
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und Mediatisierung kultureller Räume. Die Neuen Medien - Gewinne - Verluste – Gefahren. 
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80. Geburtstag von Siegfried Wollgast. Berlin: Trafo, 2015. S. 343–348. ISBN 978-3-86464-077-

3. [Virtualisierung und Mediatisierung kultureller Räume, Potsdam, 22.–25. 9. 2013, DE]. Druh 

výsledku C

 – Mašková, Pavlína. Faux cimetières. Les lieux d’inhumation des exclus dans les pays de la 

Couronne de Bohême à l’Époque moderne. In Treffort, C. (ed.). Le cimetière au village dans 

l’Europe médiévale et moderne. Actes des XXXVes Journées internationales d’histoire de l’abbaye 

de Flaran. Toulouse: Presses universitaires du Midi, 2015. S. 207–220. ISBN 978-2-8107-0395-1. 

[Le cimetière au village dans l’Europe médiévale et moderne, Flaran, 11.–12. 10. 2013, FR]. Druh 
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Olomucensis in Modern Czech Historiography. In Ekler, P.; Kiss, G. (ed.). Augustinus Moravus 

Olomucensis. Proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the 
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 – Šolcová, Kateřina. Philosophical Perspective of Humanist Discourse on History: Ars Historica 

in Patrizi’s and Pontano’s Dialogues. In Nejeschleba, T.; Blum, R. (ed.). Francesco Patrizi: 
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2014, č. 28/52, s. 7–21. ISSN 0231-5955. Druh výsledku J

 – Beran, Ondřej. Příklady a pravidla při osvojování dovednosti. Organon F. 2015, roč. 22, č. 1, 

s. 90–108. ISSN 1335-0668. Druh výsledku J

 – Beran, Ondřej. Traumatické vzpomínky a jednání. Filosofi e dnes. 2014, roč. 6, č. 2, s. 22–42. 

ISSN 1804-0969. Druh výsledku J

 – Beran, Ondřej. Rules and Acts of Considerateness. Ethical Perspectives. 2015, roč. 22, č. 3, 

s. 395–418. ISSN 1370-0049. Druh výsledku J

 – Beran, Ondřej. Kam dosáhne ‚lidský předsudek‘. K textu Kamily Pacovské. Filosofi cký časopis. 

2015, roč. 63, č. 5, s. 733–747. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J

 – Beran, Ondřej. Co znamená dělat fenomenologii (jedněma z možných očí fi losofi e jazyka). 

Filosofi cký časopis. 2015, roč. 63, supl. 1, s. 11–29. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J

 – Bierhanzl, Jan. Myslet pro druhého. Yves Aulas a Emmanuel Levinas. Salve. 2015, roč. 25, č. 1, 

s. 115–124. ISSN 1213-6301. Druh výsledku J

 – Bierhanzl, Jan. Aucun oeil ne l’a vu. Sur une force étrange d’agir pour les choses lointaines 

d’apres Levinas. Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy. 2015, roč. 11, č. 2. ISSN 1336-

6556. Druh výsledku J

 – Blažek, Pavel. Due commenti di Johannes Streler, O.P. († 1459) alle Sentenze di Pietro 

Lombardo. Edizione dei prologhi etabula quaestionum. Angelicum. 2014, roč. 91, č. 4, s. 669–726. 
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Druh výsledku T

 – Karásek, Jindřich. Wolfgang Röd. Německá klasická fi losofi e I. Od Kanta k Schopenhauerovi 

[Překlad]. Praha: OIKOYMENH, 2015. 351 s. ISBN 978-80-7298-200-4. [Orig.: Röd, W. 

Geschichte der Philosophie IX/1, Die Philosophie der Neuzeit 3. Mnichov: Beck, 2006]. Druh 

výsledku T

 – Machula, Tomáš. Boží trojice, víra, rozum a věda. Výklad Boëthiova spisu O trojici Tomáše 

Akvinského [Překlad]. Praha: Academia, 2014. 253 s. ISBN 978-80-200-2470-1. Druh výsledku T

 – Schifferová, Věra. Zjevování – svět – struktura. Heinrich Rombach a Jan Patočka ve světovém 

rozhovoru [Překlad]. In Patočka a fi lozofi a 20. storočia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, 2015. S. 65–84. ISBN 978-80-81-2-308-3. [Orig.: Blaschek-Hahn, H.; Sepp, H. R. 

Strukturontologie – Bildphilosophie – Hermetik. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2010. 

S. 166–181]. Druh výsledku T

 – Soukup, Pavel. Jan Hus: život a smrt kazatele [Překlad]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2015. 227 s. ISBN 978-80-7422-374-7. [Orig.: Soukup, P. Jan Hus. Prediger – Reformator – 

Märtyrer. Stuttgart: Kohlhammer, 2014. 263 s. ISBN 978-3-17-021514-6]. Druh výsledku T

 – Beneš, Jiří. Historie překladů bible. Praha, 15.–16. 10. 2015. Druh výsledku U

 – Boháček, Kryštof. Aristotelés a tradice. Praha, 12. 6. 2015. Druh výsledku U

 – Fulka, Josef; Bierhanzl, Jan. Letní škola francouzské fi losofi e. Štěkeň, 29. 6. – 4. 7. 2015. Druh 

výsledku U

 – Heider, Daniel. Jesuit Cognitive Psychology in Early Modern Scholastic Philosophy. České 

Budějovice, 25. 9. 2015. Druh výsledku U
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 – Heider, Daniel. Explorations in Baroque Philosophy. České Budějovice, 26.–27. 11. 2015. Druh 

výsledku U

 – Hlaváček, Petr; Fesenko, M. (Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity 

v Praze 1921–1945. Praha, Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy, 2. 11. – 10. 12. 2015. Druh 

výsledku U

 – Hlaváček, Petr. Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností. Praha, 

Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy, 9. 6. 2015. Druh výsledku U

 – Kepartová, Jana. Letní škola klasických studií 23. Učenost a Múzy za zdmi kláštera (na příkladu 

benediktinů a jezuitů). Broumov, 27. 6. – 1. 7. 2015. Druh výsledku U

 – Koblížek, Tomáš. The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts. Praha, 20.–22. 4. 2015. Druh 

výsledku U

 – Koubová, Alice; Sjöström, K. Observe! Imitate? Be yourself!. Prague, 23. 6. 2015. Druh 

výsledku U

 – Kužel, Petr. Význam Egona Bondyho pro současné myšlení. Praha, 18. 11. 2015. Druh výsledku 

U

 – Mikeš, Vladimír. Incorporeals in Stoicism. Prague, 18. 12. 2015. Druh výsledku U

 – Mikeš, Vladimír. C. D. C. Reeve: Phronesis and sophia in Aristotle’s Nicomachean Ethics and 

Politics. Prague, 22. 9. 2015. Druh výsledku U

 – Mikeš, Vladimír; Čapek, Jakub. P. Kontos: The Intellectual virtue of sunesis in Nicomachean 

Ethics. Prague, 3. 2. 2015. Druh výsledku U

 – Nodl, Martin. Jan Hus – życie, myśl, dziedzictwo. Warszawa, 6.–7. 11. 2015. Druh výsledku U

 – Novotný, Robert. 11. letní škola medievistických studií. Sázava, 4.–6. 9. 2015. Druh výsledku U

 – Pavlíček, Ota; Beneš, J. CENDARI Summer School. Researching Medieval Culture in a Digital 

Environment. Prague, 20.–24. 7. 2015. Druh výsledku U

 – Punčochář, Vít; Svoboda, Vladimír. Logica 2015. Hejnice, 15.–19. 6. 2015. Druh výsledku U

 – Svoboda, Jan; Prázný, A. Česká otázka a dnešní doba. U příležitosti 120. výročí vydání 

Masarykovy České otázky. Pardubice, 3.–4. 11. 2015. Druh výsledku U
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Příloha č. 3
Popularizační aktivity pracovníků FLÚ

 – blog T. Childerse „Probability and Philosophy“ (http://blog.probability.cz/)

 – popularizační článek T. Hříbka „Nejen o Halíkově elastické fi lozofi i“, Lidové noviny, Orientace, 

17. 1. 2015, s. 26

 – popularizační článek T. Hříbka „Věda nás nutí promýšlet etiku nově. Rozhovor s Peterem 

Singerem“, Lidové noviny, Orientace, 17. 1. 2015, s. 26 

 – popularizační článek T. Hříbka „Strach z islámu a vábení teokracie“, Lidové noviny, Orientace, 

17. 10. 2015, s. 24

 – vystoupení J. Hvoreckého na Evropském festivalu fi losofi e, Velké Meziříčí, 8. 6. 2015

 – vystoupení J. Hvoreckého na Semináři kognitivních věd na VŠE, Praha, 3. 12. 2015

 – přednáška V. Havlíka „Cesty časem jako problém vědy a fi losofi e“ na Evropském festivalu 

fi losofi e, Velké Meziříčí, 8. 6. 2015

 – přednáška K. Císaře „The Sun on a Picture. An Institutional Critique in Two Installations by 

Jiří Kovanda and in the Works of His Successors“, Czech Centre, New York, 19. 11. 2015

 – přednáška K. Císaře „Signatury všech věcí: Alexander Nagel a Rosalind Kraussová o indexu“ 

na 5. Sjezdu historiků umění, Olomouc, 17. 9. 2015

 – přednáška K. Císaře „Pojmové osoby: K fi lmovým realizacím Vita Acconciho, Dana Grahama 

a Jána Mančušky“, Galerie hlavního města Prahy, Praha, 25. 9. 2015

 – přednáška K. Císaře „Stav věcí. K současnému sochařství ve veřejném prostoru“, UMPRUM, 

Praha

 – přednáška K. Císaře „Rozptýlení a šok: Diskursivní prostory mezinárodních výstav dvacátých 

a třicátých let 20. století“, AVU, Praha, 15. 4. 2015

 – přednáška K. Boháčka „Měl Sókratés přátele? Filosofi e a přátelství u kořenů Evropy“ v rámci 

Dne otevřených dveří FLÚ, Praha, 9. 11. 2015

 – uspořádání výstavy „(Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 

1921–1945“ u příležitosti 70. výročí přesunu USU z Prahy do Mnichova, FF UK, Praha, listopad – 

prosinec 2015

 – projekce fi lmu „Jan Patočka o duši a politice“ (režie Boris Jankovec) s úvodním slovem J. Freie, 

Národní muzeum Praha, 12. 11. 2015



PŘÍLOHA Č. 3

168

 – popularizační přednáška pracovníků Archivu Jana Patočky „Motivy pražské německé 

literatury“, Rikkyo University, Tokio, Japonsko, 18. 11. 2015

 – popularizační přednáška pracovníků Archivu Jana Patočky „Dílo Leo Perutze“, Osaka 

University, Osaka, Japonsko, 20. 11. 2015

 – P. Cermanová jako průvodkyně pořadem a odborná poradkyně dokumentu ČT „Mistr 

a kazatel“, premiéra červenec 2015

 – uspořádání mezinárodní výstavy „Otevři zahradu rajskou: Benediktini v srdci Evropy 

800–1300“, Valdštejnská jízdárna v Praze, listopad 2014 – duben 2015

 – vystoupení M. Nodla a D. Coufala v pořadu ČT24 Historie.cs věnovaném Janu Husovi, 

23. 5. 2015

 – M. Nodl odborným poradcem dokumentu ČT „Kronika králů“, 1. 5. 2015

 – přednáška D. Coufala „Jan Hus a česká reformace na pozadí dobových česko-litevských 

vztahů“ v Národním muzeu Litevské republiky, Vilnius, Litva, 25. 11. 2015

 – přednáška P. Soukupa „Jan Hus und seine Bedeutung für die Gegenwart“ v rámci diskusního 

večera v Lobkovickém paláci, Praha, 17. 3. 2015

 – J. Petrášek se podílel na koncepci a přípravě výstavy „Nun, Schreiber, schärfe deine 

Feder... Mittelalterliche Schriftkultur. Schriftlichkeit und Buchproduktion in den Oberpfälzer 

Zisterzienserklöstern bis zur ersten Säkularisation im 16. Jahrhundert in der Provinzial-

bibliothek Amberg“ a pronesl přednášku při vernisáži, Amberg, Německo, červen – 

srpen 2015

 – P. Cermanová a V. Žůrek jako spoluautoři scénáře, moderátoři a odborní poradci 

dokumentárního cyklu ČT „Sedm pečetí Karla IV“

 – příprava monotematického čísla časopisu Dějiny a současnost 6/2015 s tématem „Hus 

v Kostnici. Paměť a zapomnění“, editor Robert Novotný

 – několik desítek vystoupení M. Nodla, R. Novotného, P. Soukupa a P. Cermanové 

v Českém rozhlase v souvislosti s výročím Jana Husa a dalšími tématy ze středověkých 

dějin

 – přednáška O. Podavky „Johann Peter Cerroni – učenec, sběratel, encyklopedista“, Den 

otevřených dveří Kabinetu pro klasická studia FLÚ, Praha, 4. 11. 2015

 – přednáška Z. Silagiové „Rostlinomluva aneb Pouští a pralesem středověké botanické 

terminologie“, Den otevřených dveří Kabinetu pro klasická studia FLÚ, Praha, 

4. 11. 2015

 – přednáška R. Fialové „Kdo hledá, najde aneb Bible a její symbolika“, Den otevřených dveří 

Kabinetu pro klasická studia FLÚ, Praha, 4. 11. 2015

 – přednáška J. Bažanta „Perseus & medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška“, Den 

otevřených dveří Kabinetu pro klasická studia FLÚ, Praha, 4. 11. 2015
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 – prezentace Oddělení biblických studií KKS FLÚ na výstavním panelu putovní exteriérové 

výstavy k 125. výročí českých akademií věd (a umění), za KKS se podílel Josef Bartoň, Brno, 

Ostrava, Olomouc, Jihlava, České Budějovice, Praha, květen – listopad 2015

 – přednáška J. Bažanta „Mrtvá hlava v barokním umění“ k výstavě Národního muzea Onen svět, 

Praha, Národní muzeum v Praze, 11. 3. 2015

 – přednáška J. Beneše „Společné myšlenkové a duchovní zdroje M. Jana Husa 

a J. A. Komenského“, Sbor ČCE Soběhrdy, 6. 7. 2015

 – přednáška E. Poláčkové „Lotr – šibeničník – budižkničema. Postava otroka v římské komedii“ 

v rámci Dne latiny FF UK, Praha, 24. 11. 2015

 – expozice Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku „Digitalizace 

a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592–1670)“ v rámci výstavy „Věda – národ – 

dějiny“ (výstava u příležitosti 125 let od založení Akademie věd), Národní muzeum, Praha, 

16. 10. 2015 – 10. 1. 2016

 – popularizační video „Digitalization and visualization of J. A. Comenius’ correspondence (1592–

1670)“ představující práci Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ, 

https://vimeo.com/147446184

 – přednáška „M. Jan Hus a Martin Luther očima J. A. Komenského“, Muzeum města Ústí nad 

Labem, 27. 5. 2015

 – přednáška „Jan Hus a Jan Amos Komenský“ v rámci semináře „Jan Hus a husitství v moderní 

době“, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha, 4. 6. 2015

 – popularizační esej F. Vostala „Texty bez čtenářů aneb horečná nehybnost vědy“, Host 6/2015

 – přednáška R. Hladíka „Komunikace ve vědě aneb proč už si vědci neposílají dopisy“, Den 

otevřených dveří FLÚ, Praha, 9. 11. 2015

 – přednáška „Těkavá nehybnost současné společnosti“, HR Management 2015 Annual 

Conference, Praha, říjen 2015

 – přednáška P. Materny „Logická analýza přirozeného jazyka ve srovnání s pojmem sémantiky 

přirozeného jazyka“, Jednota fi losofi cká, FF MÚ – Katedra fi losofi e, Brno, 5. 10. 2015

 – přednáška J. Peregrina „Co je a jak funguje jazyk“ v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, Praha, 

6. 11. 2015

 – rozhovor „Lidský život v síti pravidel: O anarchii, logice a sudoku s profesorem Peregrinem“ 

na webovém portálu tiscali.cz, 23. 6. 2015

 – rozhovor „Filosofi e ve světě ‚informožravců‘ (rozhovor s J. Peregrinem)“, Literární noviny, 

5. 8. 2015

 – přednáška M. Hrubce „Jeden svět, mnoho kultur – globální ekonomické nerovnosti“ v rámci 

aktivity Den s Filosofi ckým ústavem Akademie věd ČR v Národním muzeu, výstava Věda – 

národ – dějiny, Národní muzeum, Praha, 12. 11. 2015
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 – přednáška M. Kreuzziegera na téma Kosmopolitizace Prahy v rámci Týdne vědy a techniky 

AV ČR, Praha, 2. 11. 2015

 – přednáška A. Koubové „Můžeme brát hravé myšlení vážně?“ v rámci Týdne vědy a techniky 

AV ČR, Praha, 12. 11. 2015

 – popularizační článek a dvě videa o práci P. Urbana, Vesmír 94, 552, 2015/10

 – přednáška T. Hříbka „Za vyšší kulturu smrti“, Konference Eutanazie: Rozhodnutí na konci 

života, Praha, 15. 5. 2015

 – přednáška T. Hříbka „Tradiční etika eutanazie: kritika“, Konference o eutanazii, Ostrava, 

13. 11. 2015

 – V. Němec, pořad v médiích „Pro a proti – Byly Zemanovy kritické výroky o selhání Ferdinanda 

Peroutky oprávněné?“ – diskuse s politologem Ondřejem Slačálkem, ČR Plus, 10. 2. 2015

 – V. Němec, vystoupení v pořadu ČT Hydepark civilizace věnovaném Martinu Paloušovi, Radimu 

Paloušovi a Janu Patočkovi, 9. 5. 2015

 – přednáška V. Němce „Filosofi e, ideologie a politika“, Křesťanská akademie v Karlových Varech, 

Karlovy Vary, 22. 5. 2015

 – V. Němec, pořad v médiích „Pro a proti – Přináší Babiš nové pořádky, nebo je jen 

pokračovatelem starých nepořádků?“ – diskuse s politologem Bohumilem Doležalem, ČR Plus, 

27. 7. 2015

 – V. Němec, panelová debata „Filosofi e ve veřejném prostoru“ s fi losofy Martinem Škabrahou 

a Ondřejem Švecem, Praha, 15. 10. 2015

 – V. Němec, panelová debata „Vykolejená demokracie? Skutečnost a mediální obraz“ 

u příležitosti 26. výročí Sametové revoluce s novináři Adamem Černým a Alexanderem 

Kaczorowským a ekonomem Tomášem Sedláčkem, Praha, 19. 11. 2015

 – V. Němec, pořad v médiích „Pro a proti – Měl by být lídr Bloku proti islámu Martin Konvička 

stíhaný za výroky na facebooku?“ – diskuse se sociologem Petrem Hamplem, ČR Plus, 

30. 11. 2015

 – V. Němec, panelová diskuse „Péče o duši, dobro a nepředmětnost“ s ekonomy Tomášem 

Sedláčkem a Milanem Žákem, Praha 30. 11. 2015

 – přednáška P. Dvořáka „Vzpírá se kvantový svět mikročástic běžným pravidlům uvažování?“, 

Evropský festival fi losofi e, Velké Meziříčí, 8. 6. 2015

 – rozhovor s P. Hlaváčkem k tématu „Proč jsme Západ?“, ČT24, 9. 6. 2015

 – přednáška P. Blažka „Christianizace Evropy ve středověku“, Římskokatolická farnost sv. Terezie 

od Ježíše, Praha-Kobylisy

 – přednášky P. Soukupa „Jan Hus jako kazatel“ a P. Cermanové „Jan Hus jako apokalyptický 

prorok“ v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR
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 – přednáška Marcely Slavíkové „Hudba antického Řecka“ v rámci Dne latiny na FF UK, Praha, 

24. 11. 2015

 – přednáška M. Klosové „Komenský řekl: Škola hrou!“ v rámci Dne latiny na FF UK, Praha, 

24. 11. 2015

 – veřejná diskuse a text Hrubec, M. – Bednář, M. „Základní příjem“, seminář Literárních novin, 

Praha, 15. 1. 2015

 – veřejná diskuse a text Hrubec, M. – Šíma, J., „Oligarchie proti demokracii“, seminář Literárních 

novin, Praha, 12. 3. 2015

 – vystoupení O. Lánského v panelové diskusi k uvedení dokumentárního fi lmu „S chutí do toho“, 

Kino Atlas, Praha, 30. 9. 2015

 – vystoupení O. Lánského v panelové diskusi „Epizoda III. – Sbírka a zdraví“, Galerie 

Tranzitdisplay, Praha, 28. 4. 2015

 – přednáška P. Kouby „Obrazy traumatu v západním myšlení“, Letní škola klasické homeopatie, 

Boskovice, 15. 7. 2015

 – přednáška H. Janouška „Problém se světlem osvícenství“, Noc vědců na Univerzitě Hradec 

Králové, 25. 9. 2015

 – vzdělávací pořad T. Marvan – Patricia Churchlandová „Mozek a důvěra“ (pořad z cyklu 

„Politická literatura“), ČR Plus, 20. 7. 2015
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Příloha č. 4
Knižní publikace vydané FLÚ v nakladatelství Filosofia v roce 2015

 – Adorno, T.: Úvod do sociologie hudby. Dvanáct teoretických přednášek. 238 s. 

ISBN 978-80-7007-429-9

 – Arnason, J. P. – Hlaváček, P. – Troebst, S. et al.: Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre 

und Konzept. 204 s. ISBN 978-80-7007-432-9

 – Beck, U.: Německá Evropa. Nové mocenské krajiny ve znamení krize. 100 s. 

ISBN 978-80-7007-436-7

 – Bierhanzl, J. – Novotný, K., eds.: Za hranicemi tváře. Levinas a socialita. 164 s. 

ISBN 978-80-7007-428-2

 – Blechová L. – Doležalová, E. – Musílek, M. – Zachová, J.: Prameny k dějinám Židů v Čechách 

a Moravě ve středověku od počátků do roku 1347. 387 s. ISBN 978-80-7007-434-3

 – Čapek, J. et al.: Přístupy k etice II. 298 s. ISBN 978-80-7007-442-8

 – Dean, J.: Slast a politika. Žižkova politická teorie. 248 s. ISBN 978-80-7007-422-0

 – Doležalová, E. et al.: Juden in der mittelalterlichen Stadt / Jews in the medieval town. 

Der städtische Raum im Mittelalter – Ort des Zusammenlebens und des Konfl ikts / Urban space 

in the Middle Ages – a place of coexistence and confl icts. 212 s. ISBN 978-80-7007-437-4

 – Havlík, V., ed.: Sedmkrát z logiky a metodologie vědy. Artikulace – Axiomatizace – Demarkace 

– Explanace – Formalizace – Instrumentalizace – Matematizace. 154 s. ISBN 978-80-7007-440-4

 – Chotaš, J. – Prázný, A. – Hejduk, T. a kol.: Moderní univerzita. Ideál a realita. 458 s. 

ISBN 978-80-7007-419-0

 – Kolman, V. – Punčochář, V.: Formy jazyka. Úvod do logiky a její fi losofi e. 656 s. 

ISBN 978-80-7007-438-1

 – Lánský, O.: Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity. 220 s. 

ISBN 978-80-7007-439-8

 – Oliveira, N. de – Hrubec, M. – Sobottka, E. – Saavedra, G., eds.: Justice and Recognition. 

On Axel Honneth and Critical Theory. 458 s. ISBN 978-80-7007-435-0

 – Solík, M., ed.: Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Polemika. 304 s. 

ISBN 978-80-7007-431-2

 – Sutor, B.: Od spravedlivé války ke spravedlivému míru? Etapy a šance procesu dějinného 

poučení. 304 s. ISBN 978-80-7007-421-3
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 – Špinka, Š. et al.: Přístupy k etice I. 228 s. ISBN 978-80-7007-430-5

 – Urbánek, V. – Storchová, L.: Acta Comeniana 27. 223 s. ISBN 978-80-7007-433-6

 – Velek, J.: Kapitoly z teorie spravedlivé války. 354 s. ISBN 978-80-7007-425-1

 – Veyne, P.: Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost. 208 s. ISBN 978-80-7007-441-1

 – Wittgenstein, L.: Filosofi cké poznámky. 388 s. ISBN 978-80-7007-443-5
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Příloha č. 5
Vědecká periodika vydávaná či spoluvydávaná FLÚ v roce 2015

ACTA COMENIANA 
http://komeniologie.fl u.cas.cz/cz/

acta-comeniana/acta-comeniana

Acta Comeniana jsou mezinárodní vědecký časopis pro komeniologii a intelektuální dějiny raného 

novověku, založený roku 1910. V současnosti jej vydává FILOSOFIA, nakladatelství Filosofi ckého 

ústavu AV ČR, v. v. i., jednou ročně v rozsahu kolem 350 stran. Acta Comeniana jsou otevřena pří-

spěvkům komeniologickým a rovněž studiím z dějin fi losofi e, vědy a vědění, literatury, politického 

a náboženského myšlení raného novověku. Zvláštní, nikoli však výlučná pozornost je věnována ději-

nám střední Evropy. Časopis se neuzavírá žádným metodologickým přístupům a vítá jak materiálo-

vé, tak interpretativní studie. Acta Comeniana tisknou příspěvky v angličtině, němčině a francouzšti-

ně a redakce je schopná zajistit kvalitní překlad českých textů do jednoho z těchto jazyků. Všechny 

příspěvky s výjimkou recenzí podléhají anonymnímu recenznímu řízení a jsou posuzovány dvěma 

odborníky. Acta Comeniana jsou indexována v následujících vědeckých databázích: ERIH (European 

Reference Index for the Humanities), Ulrich’s Periodical Directory, CEJSH (The Central European 

Journal of Social Sciences and Humanities).

Acta Comeniana 28, 2014 (vyšlo 2015), 201 s. ISSN 0231-5955.

IN TER NA TIO NAL RE VIEW OF CO ME NIUS STU DIES
AND EARLY MO DERN INTELLECTUAL HISTO RY

IN TER NA TIO NA LE RE VUE
FÜR STU DIEN ÜBER J. A. CO ME NIUS

UND IDEENGESCHICHTE DER FRÜ HEN NEUZEIT

28 (LII)

FI LO SO FIA
2014
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AITHÉR. ČASOPIS PRO STUDIUM 
ŘECKÉ A LATINSKÉ FILOSOFICKÉ 
TRADICE 
http://journal.aither.eu/

Aithér je odborný, recenzovaný elektronický časopis, jenž vznikl při Oddělení pro dějiny starší české 

a evropské fi losofi e (dnes Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení) v roce 2009. 

Je zaměřen na pěstování evropské fi losofi cké tradice od řecké antické fi losofi e přes latinskou an-

tiku, latinský středověk až po latinskou renesanci a raný novověk. Publikuje články v češtině nebo 

angličtině, případně v němčině a francouzštině, nejméně jednou za dva roky vychází čistě cizojazyč-

né číslo (International Issue). Jeho jednotlivá čísla jsou volně přístupná na webové stránce časopisu.

Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské fi losofi cké tradice 13–14, 2015 (v tisku). ISSN 1803-

7860 (Online), 1803-7879 (Print).
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EIRENE. STUDIA GRAECA ET LATINA 
http://www.ics.cas.cz/index.php/cs/casopisy/

eirene

Eirene. Studia Graeca et Latina (založen 1960) je vědecký, recenzovaný časopis zaměřený na antiku, 

její recepci a klasické tradice, který vydává Kabinet pro klasická studia FLÚ. Vychází jedenkrát roč-

ně, přičemž publikuje příspěvky v angličtině, němčině, francouzštině a italštině. Je zařazen v násle-

dujících bibliografi ckých a citačních databázích: L’année philologique; The Central European Journal 

of Social Sciences and Humanities (CEJSH); European Reference Index for Humanities (ERIH); Mo-

dern Language Association International Bibliography; Scopus; Ulrich’s Periodical Directory.

Eirene. Studia Graeca et Latina LI, 2015, 384 s. ISSN 0046-1628

EIRENE
S T U D I A
G R A E C A

E T  
L A T I NA 

C e n t r e  f o r  C l a s s i c a l  S t u d i e s ,  P r a g u e

LI / 2015 / I–II
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FILOSOFICKÝ ČASOPIS 
http://fi lcasop.fl u.cas.cz/

Filosofi cký časopis (vychází od roku 1953) je recenzovaným odborným periodikem, které nabízí váž-

ným zájemcům o fi losofi i v jejím nejpůvodnějším smyslu – totiž v kritickém promýšlení základních 

lidských otázek – hodnotné domácí studie i překlady, kvalifi kované recenze i informace ze života 

fi losofi cké obce. Filosofi cký časopis vychází ve své pravidelné řadě šestkrát ročně, každé číslo vždy 

v rozsahu minimálně 160 stran. V těchto číslech jsou až na výjimky publikovány příspěvky pouze 

v českém a slovenském jazyce, přičemž všechny recenzované texty jsou vždy opatřeny dvěma ci-

zojazyčnými resumé. Je uváděn v mezinárodních citačních databázích ERIH, Scopus, ISI a Ulrich’s.

Filosofi cký časopis 62, č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2015, 956 s. ISSN 0015-1831
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LISTY FILOLOGICKÉ – FOLIA 
PHILOLOGICA 
http://lf.clavmon.cz

Vědecký časopis pro klasická, středověká a neo-latinská studia založený v roce 1874, jejž vydává 

Kabinet pro klasická studia Akademie věd ČR, hlavní časopis ve svém oboru v České republice. Listy 

fi lologické jsou věnovány klasickým studiím a klasické tradici ve středověké a raně novověké střed-

ní Evropě (lingvistika – literatura – kulturní historie – fi losofi e atd.) a také historii českého jazyka 

a literatury, přičemž žádné z těchto oblastí není dávána přednost. Časopis rovněž přináší aktuální 

recenze zahraniční i české odborné literatury a překladů. Listy fi lologické přijímají příspěvky napsa-

né v češtině, slovenštině, angličtině, francouzštině, němčině, italštině a latině. Vychází dvakrát roč-

ně (dvě dvojčísla). Listy fi lologické jsou indexovány v následujících mezinárodních vědeckých data-

bázích: L’Année Philologique; Academic Search Complete (EBSCO); Arts and Humanities Citation 

Index (Thomson Reuters); BHA Bibliography of the History of Art; CEJSH (The Central European 

Journal of Social Sciences and Humanities); Current Abstracts (EBSCO); Dietrich’s Index Philoso-

phicus; ERIH (European Reference Index for the Humanities); Humanities International Complete 

(EBSCO); IBZ (International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sci-

ences); IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities 

and Social Sciences); JSTOR; Linguistics Abstracts; MLA International Bibliography; Numismatic Li-

terature; Russian Academy of Sciences Bibliographies; SCOPUS (Elsevier); Ulrich’s Periodical Di-

rectory; Web of Science (Thomson Reuters).

Listy fi lologické 138, 1–2, 3–4, 2015, 413 s. ISSN 0024-4457

LISTY 
FILOLOGICKÉ

FOLIA 
PH I LOLOGICA

138 / 2015 / 1–2
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ORGANON F 
http://klemens.sav.sk/fi usav/organon/?q=sk

Analyticky orientovaný fi losofi cký časopis (vychází čtyřikrát ročně), ve kterém se kromě prací 

z oblasti ontologie, teorie poznání, fi losofi e jazyka, fi losofi e mysli a analytické teorie činnosti uve-

řejňují příspěvky věnované fi losofi ckým problémům matematiky, logiky, přírodních i společenských 

věd, a příležitostně také analytické práce z oblasti sémiotiky, etiky, estetiky, sociální fi losofi e, z dějin 

fi losofi e a logiky. V menší míře jsou zastoupeny technické, ale fi losofi cky zajímavé články z fi losofi c-

ké logiky a metodologie věd. Je evidován v následujících mezinárodních citačních databázích: Arts 

& Humanities Citation Index, Current Contents/Arts & Humanities, CSA Linguistics and Language 

Behavior Abstracts, Scopus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Phi-

losopher’s Index.

Organon F 22, č. 1, 2, 3, 4, 2014, 584 s. ISSN 1335-0668

VOLUME XXII

2015

NUMBER 4
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STUDIA MEDIEVALIA BOHEMICA 

http://cms.fl u.cas.cz/cz/publikace/

casopis-smb.html

Časopis Studia mediaevalia Bohemica (založen 2009) je zaměřen na interdisciplinární bádání o stře-

dověku, na mezioborovou diskusi a na informace o aktuální středoevropské odborné literatuře. 

Od svého vzniku je časopis recenzovaný. Je otevřen rozmanitým přístupům, zabývajícím se rozlič-

nými aspekty středověkých dějin s důrazem na střední Evropu z pohledu různých medievistických 

disciplín (historie, archeologie, dějiny umění, pomocné vědy historické a další). V tomto smyslu po-

skytne časopis potřebnou společnou platformu pro stýkání různých přístupů ke středověkým ději-

nám. Významným přínosem nového periodika by měla být snaha o pravidelné a v širokém záběru 

mnohaoborové zmapování významné medievistické produkce; tyto rubriky mají ambici pokrýt bo-

hemikální produkci a výběrově referovat také o inspirativních dílech zahraničních.

Studia Mediaevalia Bohemica 6/2014, číslo 1, 2 (vyšlo 2015), 358 s. ISSN 1804-0977

Studia Mediaevalia
Bohemica

�/ ����  číslo �
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TEORIE VĚDY/THEORY OF SCIENCE 
http://teorievedy.fl u.cas.cz/index.php/tv

Teorie vědy/Theory of Science se od roku 1969 soustavně věnuje integrálnímu výzkumu vědy a tech-

niky. Časopis je zaměřen na zkoumání fi losofi ckých a metodologických základů vědeckého poznání, 

sleduje vzájemné vztahy vědy, techniky a společnosti, problematiku historického vývoje vědy a vě-

dění a interdisciplinární vztahy mezi různými obory. Teorie vědy/Theory of Science je recenzovaný 

vědecký časopis zařazený do několika prestižních akademických databází (ERIH, CEJSH). Od roku 

2010 je časopis přístupný všem čtenářům online.

Teorie vědy/Theory of Science 37, č. 1, 2, 3, 4 (2015). 468 s. ISSN 1210-0250 (Print), ISSN 1804-

6347 (Online)
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Příloha č. 6
Projekty a granty řešené či spoluřešené FLÚ v roce 2015

V roce 2015 bylo ve FLÚ řešeno či spoluřešeno celkem 27 projektů od těchto poskytovatelů:

AV ČR – 4 projekty; GA ČR – 17 projektů, MŠMT – 2 projekty; MK – 1 projekt;

zahraniční poskytovatelé – 3 projektů.

Akademie věd České republiky (4)

Programu podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR (1)

 – Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: Od Komenského a Kirchera k Hartlibovi 

a Oldenburgovi, řešitel V. Urbánek

Projekty regionální spolupráce AV ČR (3)

 – Filosofi e aktuálně II. Konfl ikt a soulad (P. Kitzler, spolupráce s krajem Vysočina)

 – Učenost a Múzy za zdmi kláštera – Letní škola klasických studií XXIII, 2015 (J. Kepartová, 

spolupráce s Královéhradeckým krajem)

 – Emanuel Rádl (1873–1942): Od dějin biologických teorií k teoriím národa a refl exním česko-

německých vztahů (I. Landa, spolupráce s Ústeckým krajem)

Grantová agentura České republiky (17)

 – Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou fi lozofi i, řešitel P. Dvořák; 

 – Filosofi e Jana Amose Komenského, řešitelka V. Schifferová;

 – Filosofi e Ludwiga Wittgensteina: systematický průvodce, řešitel P. Glombíček;

 – Historie a interpretace Bible, spoluřešitel J. Beneš;

 – Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby, řešitel M. Svatoš; 

 – Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, řešitel F. Šmahel;

 – Metafyzické systémy v theologickém díle Maria Victorina a jejich zdroje, řešitel V. Němec

 – Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace, řešitel M. Nitsche;

 – Mezi renesancí a barokem: Filosofi e a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext – 

spoluřešitel V. Urbánek;

 – Netělesné entity ve stoicismu – řešitel V. Mikeš
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 – Od logického objektivismu k reismu: Bolzano a Brentanova škola, řešitel R. Rollinger;

 – Povaha normativity – ontologie, sémantika, logika, řešitel V. Svoboda;

 – Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost, spoluřešitel T. Hříbek;

 – Překonání subjektivismu ve fenomenologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevování, řešitel J. Frei; 

 – Sémantické paradoxy mezi první a druhou scholastikou, řešitel M. Hanke;

 – Život a prostředí. Fenomenologické vztahy mezi subjektivitou a přirozeným světem, řešitel 

K. Novotný;

 – Základy logiky ve světle nových výsledků fi losofi e a vědy, řešitel J. Peregrin. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2)

 – Slovník středověké latiny v českých zemích – Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum, 

řešitelka Z. Silagiová (LD-COST)

 – Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro 

mezioborová studia, spoluřešitel Ondrej Majer (ESF a MŠMT)

Ministerstvo kultury ČR – Program NAKI (1)

 – Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300, spoluřešitelé P. Sommer, 

D. Foltýn, J. Kremer, P. Mašková, J. Žemlička

Projekty podpořené ze zahraničních zdrojů nebo řešené v rámci 
mezinárodních programů (3)

COST Action (1)

 – Re-assembling the Republic of Letters, za FLÚ řeší Oddělení pro komeniologii a intelektuální 

dějiny raného novověku pod vedením V. Urbánka

DG Research EC 7. Rámcový program EU (1)

 – Res-AGorA – Responsible Research and Innovation in a Distributed Anticipatory Governance 

Frame. A Constructive Socio-normative Approach, spoluřešitelem Kabinet pro studium vědy, 

techniky a společnosti pod vedením A. Filáčka ve spolupráci s vídeňským Institut für Höhere 

Studien

ERC Starting Independent Researcher Grant (1)

 – The Origins of the Vernacular Mode, hlavní řešitelka P. Rychterová, spoluřešitelem CMS ve 

spolupráci s Institut für Mittelalterforschung Wien
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Příloha č. 7
Tabulkový přehled mzdových prostředků

Členění mzdových prostředků podle zdrojů (článků) za rok 2015

Mzdy OON

Článek - zdroj prostředků tis. Kč tis. Kč

0 –  Zahraniční granty, dary a ostat. prostředky rezervního 

fondu – mimorozpočtové

937 –

1 – Granty Grantové agentury AV ČR – účelové 0 0

2 – Zahraniční granty – mimorozpočtové 0 0

3 – Granty GA ČR – mimorozpočtové 8712 660

4 – Projekty ost. poskytovatelů  - mimorozpočtové 745 362

5 – Institucionální – účelové 4776 160

6 –  Program podp. cíl. výzk. a vývoje a Program podp. projektů cíl. výzk. 
–  účelové

0 0

7 – Zakázky hlavní činnosti – mimorozpočtové 0 28

Institucionální prostředky 44126 1750

Celkem 59296 3093

Členění mzdových prostředků celkem podle zdrojů  za rok 2015

Mzdové prostředky tis. Kč %

Institucionální 45876 73,5

Institucionální – účelové (kapitola AV- čl. 1, 5 a 6) 4936 7,9

Mimorozpočtové (čl. 3 a 4) 10479 16,8

Ostatní mimorozpočtové vč. jiné činnosti (čl. 0, 2 a 7) 1098 1,8

       z toho jiná činnost 28

Mzdové prostředky celkem 62389 100
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Vyplacené mzdy celkem za rok  2015 v členění podle mzdových složek 

Složka mzdy tis. Kč %

mzdové tarify 34316 57,9

příplatky za vedení 606 1,1

zvláštní příplatky 0 0

ostatní složky mzdy 0 0

náhrady mzdy 5642 9,5

osobní příplatky 12556 21,1

odměny 6176 10,4

Mzdy celkem 59296 100  

Vyplacené OON celkem za rok 2015 

tis. Kč %

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 3093 100

autorské honoráře, odměny ze soutěží, odměny za vynálezy a zlepšovací návrhy 0 0

OON celkem 3093 100

Průměrné měsíční mzdy podle kategorií zaměstnanců v r. 2015

Kategorie zaměstnanců Průměrný přepočt. 

počet zaměstnanců

Průměr. měsíční mzda 

v Kč

vědecký pracovník (s atestací, kat. 1) 105,18 34332

odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2) 18,1 25737

odborný pracovník s VŠ (kat. 3) 16,74 25528

odborný pracovník se SŠ a VOŠ (kat. 4) 8,78 22270

odborný pracovník s VaV s SŠ a VOŠ (kat. 5) 0 0

technicko-hospodářský pracovník (kat. 7) 8,17 29564

dělník (kat. 8) 0 0

provozní pracovník (kat. 9) 0 0

Celkem 156,97 31479
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Příloha č. 8
Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2015 (fyzické osoby)

Věk muži ženy celkem %

do 20 let 0 0 0 0,0 

21–30 let 4 7 11 5,3

31–40 let 46 12 58 27,8

41–50 let 40 9 49 23,4

51–60 let 23 22 45 21,5

61 let a více 34 12 46 22,0

celkem 147 62 209 100

% 70,3 29,7 100 x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2015 (fyzické osoby)

vzdělání dosažené muži ženy celkem %

základní 0 0 0 0

vyučen 1 0 1 0,5

střední odborné 0 0 0 0

úplné střední 0 0 0 0

úplné střední odborné 2 16 18 8,5

vyšší odborné 0 0 0 0

vysokoškolské 144 46 190 91,0

celkem 147 62 209 100

Celkový údaj o průměrných mzdách za rok 2015 (Kč)

 celkem

průměrná hrubá měsíční mzda 31479
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Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2015

Počet

nástupy 9

odchody 7

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2015

Doba trvání Počet %

do 5 let 54 25,8

do 10 let 44 21,0

do 15 let 49 23,5

do 20 let 11 5,3

nad 20 let 51 24,4

celkem 209 100
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Příloha č. 9
Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní uzávěrky sestavené 
k 31. 12. 2015 /Rozvaha k 31. 12. 2015, Výsledovka – VVI/ (VI.1., 2.)
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