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I. 
Informace o složení orgánů veřejné výzkumné 

instituce, o jejich činnosti a případných změnách





1.1 Výchozí složení orgánů pracoviště
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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

Ředitel pracoviště: 

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. 

(od 1. 10. 2013)

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
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ředitel ústavu

rada FLÚ

dozorčí rada FLÚ

zástupci ředitele

vědecký tajemník

poradní orgány ředitele

kolegium ředitele

knihovní rada

rada pro popularizaci

jiné ad hoc zřizované komise

Orgány pracoviště

oddělení

kabinety

centra – společná pracoviště s vysokými školami

Vědecké útvary
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Oddělení

Oddělení analytické fi losofi e

Oddělení logiky 

Oddělení morální a politické fi losofi e – Centrum globálních studií

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Oddělení pro studium moderní české fi losofi e 

Oddělení pro studium novověké racionality

Oddělení současné kontinentální fi losofi e

Formal Epistemology Project

dílčí knihovna komeniologických studií

redakce časopisu Acta Comeniana

Badatelská skupina pro studium antické fi losofi e

Badatelská skupina pro překlady a edice středověkých

fi losofi ckých a teologických textů (TRANSED)

Badatelská skupina pro studium pozdní scholastiky

Kabinet pro klasická studia

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti

Oddělení antické kultury a její recepce

Oddělení biblických studií

Oddělení středolatinské lexikografi e

Oddělení novolatinských studií

knihovna Kabinetu pro klasická studia

redakce časopisu Listy fi lologické

redakce časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina

Kabinety

redakce časopisu Teorie vědy / Theory of Science

Centrum biblických studií (Kabinet pro klasická studia FLÚ a ETF UK)

Centrum medievistických studií (společné pracoviště AV ČR a UK)

Centrum pro teoretická studia – Archiv Jana Patočky (FLÚ AV ČR a UK)

dílčí knihovna Centra medievistických studií

redakce časopisu Studia Mediaevalia Bohemica

dílčí knihovna Centra pro teoretická studia

Centra (společná pracoviště s vysokými školami)
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nakladatelství Filosofi a

ediční oddělení OIKOYMENH

ediční rada nakladatelství

ediční rada nakladatelství

Ediční činnost

Knihovna Filosofi ckého ústavu

Knihovna Kabinetu pro klasická studia

knihovna Centra medievistických studií

knihovna Centra pro teoretická studia

knihovna komeniologických studií

Knihovny

Antická inspirace ve výtvarném umění

Antika v nápisné kultuře

Bibliografi e Jana Patočky

Bohuslai Balbini Bohemia docta

Czech medieval sources on-line

Černý klíč (Clavis nigra)

Fontes rerum Regni Bohemiae

Hymnorum thesaurus Bohemicus

Inscenace antického dramatu

Knihopis Digital

Korespondence Jana Amose Komenského a dalších raně novověkých učenců

LIMUP.  Databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience 15.–16. století

Repertorium jazykově českých prvotisků

Repertorium operum antihussiticorum (Repertorium protihusitských děl)

Slovník českých a slovenských knihtiskařů

Slovník středověké latiny v českých zemích

E-infrastruktura – elektronické databáze

redakce časopisů

redakce časopisu Acta Comeniana 

redakce časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina 

redakce Filosofi ckého časopisu

redakce časopisu Listy fi lologické

redakce časopisu Studia Mediaevalia Bohemica

redakce časopisu Teorie vědy
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personalistika

agenda výzkumných projektů a mezinárodní spolupráce

agenda PR

autoprovoz

ekonomické oddělení

správa budov

projektová a grantová administrativa

fi nancování a rozpočet

účetnictví

mzdové účetnictví

Sekretariát FLÚ

Hospodářská správa

IT servis
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1.2 Změny ve složení orgánů

V roce 2016 nedošlo ve složení orgánů pracoviště k žádným změnám.



1.3 Informace o činnosti orgánů
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1.3.1 Ředitel

Ředitel vykonával úkoly stanovené zákonem č. 341/
2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích v plat-
ném znění, dle zde vymezených pravomocí a v sou-
ladu s ostatními právními předpisy. Vědecko-organi-
zační činnost ředitele v roce 2016 se soustředila do 
několika oblastí:
 
i) Jedním z nejdůležitějších úkolů ředitele FLÚ bylo vy-
hodnocení výsledků mezinárodního hodnocení (včet-
ně uvážení případných koncepčních změn a organizač-
ních opatření) a vypracování Návrhu výše institucionální 
podpory FLÚ na rok 2017 a následující období 2018–2021. 
Návrh se stal podkladem pro jednání s vedením AV ČR, 
které se uskutečnilo 22. června 2016 a na němž byly 
refl ektovány výsledky hodnocení a projednány poža-
davky vedení FLÚ na zvýšení institucionální podpo-
ry pracoviště (ze strany FLÚ bylo navrženo zvýšení 
institucionální podpory v roce 2017 o 8 934 tis. Kč 
– tj. o cca 13 % – a v následujících letech 2018–2021 
zvýšení o pevnou částku 3 334 tis. Kč – tj. vždy kaž-
doročně o 5 % ze základu 2016). Tyto požadavky byly 
formulovány v souladu se závěry hodnotících komisí, 
jež zdůraznily zásadní význam institucionální pod-
pory pro další rozvoj pracoviště, jeho dlouhodobou 
stabilizaci i nutnost zlepšovat ekonomické podmín-
ky činnosti vědeckých týmů (zejména ve mzdové ob-
lasti). Hodnotící komise ve svých závěrech označily 
FLÚ za pracoviště s výsadní pozicí v daných oborech 
v České republice, které dosáhlo ve sledovaném ob-
dobí řady impozantních výsledků. Dále zdůraznily, 
že FLÚ a jeho týmy provozují a udržují mimořádně 
důležitou a cennou infrastrukturu pro několik obo-
rů humanitních věd. Kromě zlepšení ekonomických 
podmínek se hlavní doporučení komisí týkala zejmé-
na potřeby dále posilovat internacionalizaci výzku-
mu a viditelnost výsledků pracoviště v mezinárodním 
kontextu (mj. i větším zapojením do řešení meziná-
rodních vědeckých projektů, které by přinesly další 

potřebné fi nanční zdroje pro jeho rozvoj). Na základě 
výsledků hodnocení a jednání s vedením AV ČR byla 
institucionální podpora FLÚ pro rok 2017 navýšena 
o 6 500 tis. Kč (tj. o 9,7 % ve srovnání s rokem 2016).

ii) Rok 2016 byl spojen se změnami ve vedení FLÚ 
a také s obměnou složení řídících orgánů FLÚ i AV ČR. 
Nejprve došlo k personální obměně ve vedení FLÚ. 
K 1. srpnu 2016 odstoupil z pozice statutárního zástup-
ce ředitele dr. Jiří Beneš. Tato pozice byla nově obsa-
zena dosavadním vědeckým tajemníkem FLÚ dr. Pet-
rem Kitzlerem. Na uvolněnou pozici vědeckého tajem-
níka byl ke stejnému datu jmenován dr. Radim Hla-
dík, pracovník Kabinetu pro studium vědy, techniky 
a společnosti. Důležitou agendou roku 2016 bylo za-
jištění obměny řídících orgánů FLÚ (konkrétně rady 
pracoviště a dozorčí rady), jimž končilo funkční obdo-
bí v prvním pololetí roku 2017. Na podzim roku 2016 
byly vyhlášeny volby Rady FLÚ. Volby se uskutečnily 
v celkem pěti kolech, jež byla uspořádána v období od 
23. listopadu do 1. prosince 2016. Ve volbách členové 
shromáždění výzkumných pracovníků zvolili celkem 
10 interních a 5 externích členů rady pracoviště pro 
nové funkční období. Dle pokynů předsedy AV ČR 
obsažených v hromadném dopise ze dne 23. prosince 
2016 projednal ředitel FLÚ s věcně příslušným místo-
předsedou také otázky související se jmenováním no-
vých členů dozorčí rady. V roce 2016 proběhla rov-
něž volba předsedy AV ČR a jejích řídících orgánů – 
Akademické rady a Vědecké rady. V těchto volbách se 
podařilo uspět třem kandidátům nominovaným slu-
žebním shromážděním FLÚ: dr. Pavel Baran byl zvo-
len členem Akademické rady, prof. František Šmahel 
a prof. Stefan M. Newerkla se stali členy Vědecké rady.  

iii) Ve FLÚ pokračovalo pátým rokem řešení Progra-
mu výzkumné činnosti na léta 2012–2017, na jehož zákla-
dě je pracovišti poskytována institucionální podpora 
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ze strany AV ČR. V roce 2016 se uskutečnila pravidel-
ná kontrola plnění Programu, a to zejména výsledků 
proponovaných na léta 2014 a 2015. Pracovní skupi-
na Akademické rady AV ČR ve svých závěrech schvá-
lených Akademickou radou AV ČR na jejím 39. zase-
dání dne 5. dubna 2016 konstatovala, že: (1) byla pro-
vedena odpovídající opatření na základě závěrů kom-
plexního hodnocení za léta 2005–2009, (2) vykázané 
výsledky za léta 2014–2015 odpovídají předpokládané-
mu plnění Programu, (3) jsou vytvořeny dobré předpo-
klady pro úspěšnou realizaci Programu v následujícím 
období 2016–2017. Ředitel dále průběžně projednával 
aktuální otázky související s plněním Programu s ve-
doucími pracovníky i v jednotlivých útvarech. 

V létě roku 2016 došlo ke změně na pozici vedou-
cího Kabinetu pro klasická studia, největšího vědec-
kého útvaru v rámci FLÚ. Novým vedoucím Kabine-
tu byl jmenován dr. Petr Kitzler. Současně došlo i ke 
změně vedení tří vědeckých týmů působících v Ka-
binetu a také ke změně názvů dvou těchto týmů (Od-
dělení antických tradic v české kultuře bylo přejmenová-
no na Oddělení antické kultury a její recepce; Oddělení do-
kumentace a výzkumu kulturního dědictví do roku 1800 
bylo přejmenováno na Oddělení novolatinských studií), 
které věrněji odrážejí jejich současné badatelské zámě-
ry a profi l. Úspěšně postupovalo také řešení nových 
výzkumných programů ustavených v rámci Strategie 
AV21, využívajících mezioborovou a meziinstitucio-
nální spolupráci. Pracovníci FLÚ byli zapojeni do pěti 
(z celkem osmnácti) výzkumných programů Strategie: 
„Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“, „Paměť 
v digitálním věku“, „Efektivní veřejné politiky a sou-
časná společnost“, „Formy a funkce komunikace“, 
„Globální konfl ikty a lokální souvislosti“. Tři z uve-
dených programů byly na celoakademické úrovni ko-
ordinovány pracovníky FLÚ (doc. Markem Hrubcem, 
prof. Petrem Koťátkem a prof. Petrem Sommerem).

iv) V roce 2016 proběhly pravidelné atestace. Týkaly se 
30 pracovníků FLÚ, kteří byli – podle svého odborné-

ho zaměření – atestováni ve třech komisích. Ve všech 
případech bylo doporučeno prodloužení pracovních 
smluv. U 8 pracovníků bylo navrženo přeřazení do 
vyššího stupně; u 6 bylo doporučeno navýšení pra-
covního úvazku, u 1 pak snížení. Přeřazování do vyš-
ších stupňů a doporučená navýšení pracovních úvaz-
ků 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 dále zpřesňovat atestační kri-
téria byl schválen návrh Kritérií pro zařazování vysoko-
školsky vzdělaných pracovníků výzkumu a vývoje do kva-
lifi kačních stupňů a tarifních tříd, který precizuje a při-
způsobuje pravidla zavedená Kariérním řádem AV ČR 
specifi ckým potřebám FLÚ. Současně došlo k úpra-
vě Vnitřního mzdového předpisu FLÚ, jejímž úče-
lem bylo nastavit parametry jednotlivých mzdových 
složek tak, aby reagovaly na vývoj mzdové hladiny 
v AV ČR, zvyšující se podíl účelového fi nancování 
a rostoucí objem mezinárodní spolupráce. Na zákla-
dě zhodnocení pracovních výsledků dosahovaných 
průběžně vědeckými pracovníky i pracovníky servis-
ních útvarů byly na konci kalendářního roku vypla-
ceny diferencované roční odměny. Vyplacení těchto 
odměn bylo umožněno koncepčním přístupem ve-
dení FLÚ k hospodaření s rozpočtovými prostředky.

v) Vzhledem k nízké úrovni institucionálního fi nan-
cování FLÚ byl i v roce 2016 položen důraz na zís-
kávání účelových prostředků v domácích i zahranič-
ních grantových soutěžích. Značnou pozornost věno-
valo vedení FLÚ přípravě projektových záměrů pro 
výzvy nového operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. FLÚ se ve spolupráci s řadou domácích 
partnerů zapojil do přípravy 4 projektů – do fáze fi -
nalizace a podání se podařilo postoupit 2 projektům: 
Centrum pro výzkum globálních konfl iktů a lokálních inte-
rakcí (GLOBACTION – FLÚ ve spolupráci se Sociolo-
gickým, Orientálním ústavem a Ústavem státu a prá-
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va AV ČR), Kognitivní a komunikační aspekty interakce 
člověka a stroje (KOGTECH – Západočeská univerzita 
v Plzni ve spolupráci s FLÚ). V roce 2016 bylo ve FLÚ 
řešeno či spoluřešeno celkem 40 projektů a grantů od 
těchto poskytovatelů: GA ČR – 23 projektů, AV ČR 
– 13 projektů, MK – 1 projekt, ERC – 1 projekt, DG 
Research EC (7. RP) – 1 projekt a COST Action – 
1 projekt. Celková výše takto získané podpory čini-
la 28 022 tis. Kč, což představuje zhruba 24 % z cel-
kových zdrojů, s nimiž ústav hospodařil. O aktivitě 
FLÚ v této oblasti vypovídají i více než dvě desítky 
projektových návrhů, které vědečtí pracovníci FLÚ 
vypracovali pro různé veřejné soutěže (např. do sou-
těže GA ČR bylo podáno 13 návrhů na standardní 
grantové projekty, v jednom případě FLÚ vystupuje 
v roli spoluuchazeče a 1 návrh patřil do kategorie ju-
niorských grantů). Vzhledem k omezeným možnos-
tem získávání grantových prostředků pro badatelské 
projekty z oblasti humanitních věd v ČR byla i nadá-
le velmi významná podpora, kterou získal FLÚ díky 
třem interdisciplinárním projektům excelentního vý-
zkumu GA ČR – Kulturní kódy a jejich proměny v hu-
sitském období (Centrum medievistických studií), His-
torie a interpretace bible (Kabinet pro klasická studia) 
a Mezi renesancí a barokem: Filosofi e a vědění v českých ze-
mích a jejich širší evropský kontext (Oddělení pro studi-
um 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 „Programu mzdové podpory postdoktoran-
dů v AV ČR“ (3 úspěšné návrhy podané v roce 2016), 
„Programu na podporu mezinárodní spolupráce za-
čínajících výzkumných pracovníků“ (2 úspěšné návr-
hy), „Fellowshipu J. E. Purkyně “ (1 úspěšný návrh). 
Mimořádně významnou událostí ve vědeckém živo-
tě FLÚ bylo udělení prestižní Akademické prémie 
prof. Ladislavu Kvaszovi (projekt Formální epistemolo-
gie – budoucí syntéza) jako prvnímu badateli z oblasti 
humanitních věd.

vi) Vedení FLÚ věnovalo rovněž pozornost agendě 
domácí i mezinárodní spolupráce. V roce 2016 mimo 
jiné FLÚ uzavřel novou dohodu o spolupráci s kated-
rou fi losofi e Filosofi cké fakulty Masarykovy univer-
zity týkající se odborných stáží doktorandů ve FLÚ 
a dohodu s Filosofi ckou fakultou Univerzity Karlo-
vy o spolupráci při uskutečňování doktorského studij-
ního programu Filosofi e. V rámci mezinárodní spo-
lupráce byla sjednána dohoda o vědecké spolupráci 
s prestižním Tho mas -Institut der Universität zu Köln.

vii) Ředitel FLÚ ve spolupráci s ostatními spoluvlast-
níky (SOÚ a ÚDU) usiloval o další koncepční rozvoj 
akademického areálu Jilská-Husova. V roce 2016 byla 
dokončena oprava povrchů chodeb a revitalizace spo-
lečných prostor (chodeb) v objektu Jilská 3. Byla rovněž 
uzavřena nová smlouva o pronájmu prostor bývalého 
klubu Golem. Novým nájemcem se stal club Jazz Repub-
lic a tyto prostory jsou nově využívány rovněž ke ko-
nání pravidelných Odpolední s Filosofi ckým ústavem, 
na nichž probíhají celoústavní prezentace vědeckých 
projektů i odborné diskuse nad aktuálními tématy.

viii) Za účasti všech vedoucích pracovníků (příp. dal-
ších přizvaných hostů) se konala pravidelná zasedá-
ní kolegia ředitele. V roce 2016 se uskutečnilo celkem 
šest jednání (25. 1, 7. 3., 25. 4., 6. 6., 26. 9., 14. 11.), 
na kterých byly diskutovány aktuální otázky týkající 
se vědecké činnosti i záležitostí organizačního a eko-
nomického charakteru. Z těchto jednání byly poři-
zovány podrobné zápisy, které byly zveřejňovány na 
interních webových stránkách FLÚ. Stejným způso-
bem byly zpřístupňovány 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 knihov-
nicko-informačních služeb a Radou pro popularizaci 
(ustavenou rovněž jako stálý poradní orgán ředitele) 
k otázkám propagace činnosti FLÚ a popularizace 



In
fo

rm
ac

e 
o
 č

in
n
o
st

i o
rg

án
ů

28

V roce 2016 se konala tři řádná zasedání Rady praco-
viště (9. 5., 20. 6. a 6. 10. 2016).

Na patnáctém zasedání, které se konalo 9. 5., Rada 
projednala a jednomyslně schválila rozpočet FLÚ pro 
rok 2016. Dále dr. Ševeček informoval Radu o výsled-
cích mezinárodního hodnocení FLÚ, které proběh-
lo v roce 2015. FLÚ v tomto hodnocení velmi dob-
ře obstál. Vedení AV ČR vyzvalo FLÚ k poskytnutí 
zpětné vazby k průběhu hodnocení. Stanovisko FLÚ 
k mezinárodnímu hodnocení bylo vypracováno a ve-
dení AV ČR poskytnuto. Rada vzala informace dr. Še-
večka na vědomí. Dr. Ševeček také představil členům 
Rady návrh „Kritérií pro zařazování vysokoškolsky 
vzdělaných pracovníků výzkumu a vývoje do kvali-
fi kačních stupňů a tarifních tříd“. Tato Kritéria byla 
navržena jako přizpůsobení Kariérního řádu AV ČR 
specifi ckým potřebám FLÚ. Rada předložený návrh 
Kritérií jednomyslně schválila. Dále dr. Ševeček in-
formoval Radu o připravovaných projektech (CERI-
DAH, CREDO a Centrum pro výzkum globálních 
konfl iktů a lokálních interakcí), jejichž prostřednic-
tvím bude FLÚ usilovat o účast v „Operačním pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ (OP VVV). Rada 
souhlasila se záměrem připravit a podat představe-
né projekty. Prof. Kouba informoval Radu o aktuál-

ním stavu jednání o spolupráci mezi FLÚ a spolkem  
OIKOYMENH. Ve hře byla společná podpora AV ČR 
a Univerzity Karlovy pro ediční činnost ve speciali-
zovaných edicích OIKOYMENH. Rada vzala infor-
maci prof. Kouby na vědomí. Dr. Urban navrhl zvá-
žit vhodnost hlasování formou „per rollam“ v případě 
výběru uchazečů o zaměstnání ve FLÚ v rámci „Pro-
gramu mzdové podpory postdoktorandů na pracoviš-
tích AV ČR“. Rada vyzvala vedení FLÚ k přípravě ná-
vrhu na případnou změnu této výběrové procedury.

Na šestnáctém zasedání, jež proběhlo 20. 6. 2016, 
byla Rada nejprve informována o připravovaných změ-
nách ve vedení FLÚ. K 1. 8. 2016 odstoupil ze své 
pozice statutárního zástupce ředitele dr. Beneš. Tato 
pozice byla nově obsazena současným vědeckým ta-
jemníkem FLÚ dr. Kitzlerem. Rada FLÚ jednomysl-
ně odvolala dr. Kitzlera z funkce tajemníka FLÚ, a to 
k 31. 7. 2016. Dr. Ševeček představil členům Rady kan-
didáta na obsazení takto uvolněné pozice tajemníka 
FLÚ dr. Hladíka. Rada v tajném hlasování jednomy-
slně přijala návrh dr. Ševečka a souhlasila se jmeno-
váním dr. Hladíka do funkce tajemníka FLÚ s plat-
ností od 1. 8. 2016. Dr. Ševeček vyzval Radu, aby se 
vyjádřila k záměru jmenovat dr. Kitzlera statutárním 
zástupcem ředitele FLÚ. Po projednání tohoto zámě-

vědy. Značnou pozornost ředitel věnoval také ediční 
činnosti FLÚ. Ve spolupráci s vedením edičního od-
dělení se zaměřil na otázky další odborné profi lace 
nakladatelství Filosofi a formou specializovaných edic 
a také na systémové změny ve vlastní organizaci edič-
ního provozu. V roce 2016 byla připravena dohoda 
o spolupráci se spolkem OIKOYMENH, která umož-
ňuje FLÚ vydávat knihy ve specializovaných edičních 
řadách OIKOYMENH zaměřených na publikaci nej-
hodnotnějších děl evropské a světové fi losofi cké tra-
dice. V roce 2016 došlo k personální obměně či per-

sonálnímu posílení v některých servisních útvarech 
FLÚ s cílem dlouhodobě udržovat a zvyšovat kvalitu 
administrativní a servisní podpory. Tato dílčí opat-
ření se týkala zejména posílení projektové podpory 
o novou pracovnici a dílčích změn na některých po-
zicích v rámci hospodářské správy.

Kromě výše uvedených činností a průběžného ře-
šení agendy spojené s řízením FLÚ byl dr. Ševeček 
v roce 2016 činný i v Ekonomické radě AV ČR (jako 
zástupce humanitních oborů) a pracoval také v něko-
lika dalších vědeckých grémiích a radách.

1.3.2 Rada pracoviště
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ru Rada jmenování dr. Kitzlera statutárním zástup-
cem ředitele FLÚ doporučila. Dále Dr. Beneš předsta-
vil Radě návrh na změnu názvů dvou výzkumných 
týmů, které působí v rámci Kabinetu pro klasická 
studia. „Oddělení antických tradic v české kultuře“ 
mělo být přejmenováno na „Oddělení antické kultu-
ry a její recepce“, „Oddělení dokumentace a výzku-
mu kulturního dědictví v českých zemích do r. 1800“ 
mělo přijmout nový název „Oddělení novolatinských 
studií“. Dr. Beneš navrhované nové názvy dotčených 
výzkumných týmů zdůvodnil tím, že věrněji odráže-
jí jejich současné badatelské záměry. Rada jednomysl-
ně schválila obě navrhované změny názvů. Rada byla 
také seznámena s průběhem a výsledky zasedání Do-
zorčí rady FLÚ (z 14. 6. 2015). Dále Rada projednala 
a po krátké diskusi jednomyslně schválila „Výroční 
zprávu o činnosti a hospodaření FLÚ za rok 2015“. 
Rada rovněž projednala činnost ředitele FLÚ v roce 
2015. Po diskusi se Rada hlasováním jednomyslně 
usnesla, že činnost ředitele FLÚ v roce 2015 hodno-
tí jako „vynikající“, tj. nejvyšším stupněm „3“. Rada 
byla taktéž seznámena se stavem hospodaření FLÚ 
a čerpáním rozpočtu za období leden až květen 2016. 
Dále dr. Ševeček představil Radě návrh pravidel pro 
interní posuzování návrhů na udělení mzdové pod-
pory postdoktorandů v AV ČR. Rada po diskusi na-
vrhovaná interní pravidla FLÚ jednomyslně schválila. 
Dále dr. Ševeček představil Radě návrh dohody o spo-
lupráci s katedrou fi losofi e FF MU upravující uskuteč-
ňování odborných stáží doktorandů FF MU ve FLÚ. 
V diskusi tohoto návrhu byly připomenuty ubytova-
cí možnosti FLÚ i AV, neboť zajištění ubytování stá-
žistů může mít zásadní dopad na délku, či dokonce 
samotnou proveditelnost jejich pobytu ve FLÚ. Rada 
měla za to, že zejména delší odborné stáže doktoran-
dů mohou významně napomoci spolupráci mezi FLÚ 
a veřejnými vysokými školami. Dr. Ševeček také před-
stavil Radě návrh dohody o vědecké spolupráci mezi 
FLÚ a Thomas-Institut der Universität zu Köln, ini-
ciovaný dr. Blažkem z Oddělení pro studium antické-

ho a středověkého myšlení. Rada po diskusi obě navr-
hované Dohody o spolupráci jednomyslně schválila. 
Dr. Ševeček informoval Radu též o: udělení prestižní 
Akademické prémie prof. Ladislavu Kvaszovi; uděle-
ní titulu Doctor Scientiarum (DSc.) doc. Karlu No-
votnému a prof. Ladislavu Kvaszovi; udělení Čestné 
oborové medaile J. Dobrovského za zásluhy ve fi lolo-
gických a fi losofi ckých vědách prof. Janě Nechutové; 
udělení Čestné oborové medaile Františka Palackého 
za zásluhy v historických vědách prof. Leslie Sklairo-
vi; udělení čestné medaile Jana Patočky prof. Felixi 
Ungerovi; udělení Prémie Otto Wichterleho pro mla-
dé vědecké pracovníky do 35 let dvěma badatelům 
FLÚ, dr. Pavlíčkovi a dr. Vostalovi, a o udělení pod-
pory v rámci Programu mzdové podpory postdokto-
randů na pracovištích AV ČR dr. Janu Čížkovi. Rada 
vzala tyto informace na vědomí.

Na sedmnáctém zasedání, které se konalo 6. 10., 
dr. Ševeček informoval členy Rady o přípravě voleb 
do Rady FLÚ a do Akademické rady AV ČR a do Vě-
decké rady AV ČR, které se následně uskutečnily ve 
druhé polovině listopadu 2016. Volba měla celkem pět 
kol, ve kterých bylo zvoleno všech patnáct nových 
členů Rady a nominováni kandidáti do Akademické 
rady AV ČR (dr. Pavel Baran) a kandidáti do Vědecké 
rady AV ČR (prof. Stefan M. Newerkla a prof. Fran-
tišek Šmahel). Rada byla na svém sedmnáctém zase-
dání také seznámena s návrhem Volebního řádu pro 
volbu Rady FLÚ AV ČR, v. v. i., na funkční období 
let 2017–2022. V předloženém návrhu Rada pozmě-
nila úvodní větu čl. 3 Volebního řádu: „Termín jed-
nání shromáždění, na němž se uskuteční volba čle-
nů Rady, vyhlásí ředitel nebo pracovník pověřený ří-
zením pracoviště (dále jen „pověřený vedoucí“) nej-
méně šest týdnů před jeho konáním“, následovně: 
„Termín jednání shromáždění, na němž se uskuteční 
volba členů Rady, vyhlásí ředitel nebo pověřený pra-
covník (dále jen „pověřený vedoucí“) nejméně šest 
týdnů před jeho konáním“. Pozměněné znění Volební-
ho řádu Rada FLÚ jednomyslně schválila. Dále Rada 
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V roce 2016 se Dozorčí rada sešla na dvou řádných za-
sedáních ve dnech 14. června 2016 a 28. listopadu 2016.

Na prvním z těchto zasedání ředitel FLÚ dr. Ondřej 
Ševeček představil hlavní body Výroční zprávy za rok 
2015 a zrekapituloval vědecký vývoj pracoviště. Nej-
prve referoval o jednotlivých fázích mezinárodního 
hodnocení, které proběhlo bez procedurálních problé-
mů. V první fázi zaměřené na evaluaci vědeckých vý-
sledků bylo hodnoceno 95 % předložených výstupů 
v rámci tří nejvyšších stupňů – 63 výstupům byl při-
dělen stupeň 1 („world-leading“), 64 stupeň 2 („inter-
nationally excellent“) a 48 stupeň 3 („recognized in-
ternationally“). Poté přiblížil činnost tří hodnotících 
komisí ve druhé fázi hodnocení a konstatoval, že ústav 

velmi dobře obstál i v rámci AV ČR. Ukázalo se, že 
týmy, k jejichž činnosti byly v předchozím hodnocení 
formulovány zásadní výhrady, patří po provedených 
změnách ke kvalitním či dokonce špičkovým útvarům. 

Řada nových vědeckých aktivit se etablovala v rám-
ci Strategie AV21. Na této bázi se vytvořily nové for-
my spolupráce ústavů 3. vědní oblasti. Ředitel ústavu 
informoval o vytvoření dvou nových doktorských stu-
dijních programů ve spolupráci s Jihočeskou univer-
zitou v Českých Budějovicích (v oboru dějin fi loso-
fi e) a s Evangelickou teologickou fakultou UK v Pra-
ze (v oboru fi losofi e náboženství).

Ústavu se daří rozvíjet činnost i v oblasti propa-
gace a popularizace, zejména díky činnosti Rady pro 

projednávala úpravu Vnitřního mzdového předpisu 
FLÚ. Dr. Ševeček a Ing. Rybáková shrnuli důvody, 
pro které je třeba tento předpis z roku 2007 upravit. 
Tato potřeba vyplývá z dlouhodobého podhodno-
cení mezd pracovníků FLÚ ve srovnání s průměrem 
AV ČR, dále ze zvyšujícího se podílu účelového fi -
nancování FLÚ, ale také z péče o mezinárodní kon-
kurenceschopnost FLÚ, konkrétně pak z potřeby za-
městnávat zahraniční badatele ve FLÚ a zajištění je-
jich přiměřeného odměňování. Rada po krátké diskusi 
upravený Vnitřní mzdový předpis FLÚ jednomyslně 
schválila. Ing. Rybáková seznámila členy Rady FLÚ 
s čerpáním rozpočtu za období leden až říjen 2016. 
Rovněž sdělila, že v roce 2017 s ohledem na končící 
„Program výzkumné činnosti FLÚ na léta 2012–2017“ 
AV ČR bude nutné všechny přidělené fi nanční pro-
středky včetně rezervy vyčerpat. Dále dr. Ševeček před-
stavil nového vědeckého tajemníka FLÚ dr. Radima 
Hladíka. Dr. Hladík informoval členy Rady o pod-
porách a oceněních pracovníků FLÚ, které byly udě-
leny v průběhu léta 2016: do „Programu pro podpo-
ru mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných 

pracovníků“ byli zařazeni dr. Pavlas a dr. Koblížek, 
jako náhradník pak dr. Pavlíček; podpora FLÚ pro 
zahraniční badatele byla přiznána dr. Abrams a pod-
pora z programu „Fellowship Josefa Dobrovského“ 
byla udělena dr. Buchovi a dr. Williamsové. Rada 
vzala tyto informace na vědomí. Vzhledem k tomu, 
že sedmnácté zasedání Rady bylo jejím posledním, 
dr. Ševeček a dr. Chotaš poděkovali členům Rady za 
činnost v tomto grémiu. 

V roce 2016 jednala Rada FLÚ vícekrát formou per 
rollam. Jednalo se o: návrhy kandidátů na účast v růz-
ných programech AV ČR; návrhy na ocenění udě-
lovaná AV ČR; návrhy na mzdovou podporu post-
doktorandů, návrh na uzavření dohody o spoluprá-
ci mezi FLÚ a FF UK a jiné. Výsledky hlasování čle-
nů Rady byly ověřeny vždy na nejbližším zasedání 
Rady.

Zápisy z jednotlivých zasedání Rady FLÚ jsou zve-
řejněny na internetových stránkách FLÚ www.fl u.cas.
cz (v sekci interní informace). Lze zde nalézt data za-
sedání, výběr významných záležitostí projednávaných 
Radou pracoviště a odkaz na zápisy ze zasedání.

1.3.3 Dozorčí rada
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popularizaci FLÚ. Zmínil některé stěžejní populari-
zační aktivity, do nichž se FLÚ zapojil, jako například 
Festival fi losofi e či Noc fi losofi e. Dále členy DR seznámil 
s vytvořením videoserveru, který je propojen s video-
centrem FLÚ a umožňuje přehrávat příspěvky z kon-
ferencí. Referoval o nadcházejících letních školách, 
které ústav pravidelně pořádá, představil některé vě-
decké výsledky pracovníků FLÚ vydané v nakladatel-
ství Filosofi a i publikace vydané v zahraničí. Podrob-
ně referoval o projektové a grantové činnosti v ústavu 
a o fi nančním zajištění pracoviště z nich plynoucím. 

Ve druhé části svého vystoupení promluvil o vý-
sledcích rekonstrukce v areálu budov Jilská-Husova. 
Dokončením fasády se uzavřela její důležitá etapa, 
plánuje se rekonstrukce podkroví. V rámci servisních 
útvarů (sekretariát, hospodářská správa) došlo k ně-
kterým personálním obměnám, rovněž i do naklada-
telství Filosofi a byl přijat nový redaktor.

V diskusi k vystoupení dr. Ševečka se předseda do-
zorčí rady prof. Pánek s uznáním vyslovil k výsled-
kům činnosti a ke stabilnímu vývoji ve FLÚ. Podle 
něj je potěšitelné, že se boří bariéry mezi ústavy a že 
spolupráce nabývá reálných forem. Daří se propojo-
vat výzkum globálních témat a lokálních souvislos-
tí (internacionalizace a národní kontext). Prof. Pánek 
rovněž ocenil Festival fi losofi e a způsob, jakým se lze 
propojit s veřejností, předávat výzkum v humanitních 
vědách a rozvíjet vzdělanostní potenciál mezi lidmi. 

Dozorčí rada FLÚ tím projednala a vzala na vědo-
mí Výroční zprávu FLÚ za rok 2015.

Dozorčí rada FLÚ jednala o hodnocení manažer-
ských schopností ředitele ústavu PhDr. Ondřeje Še-
večka, Ph.D. v roce 2015. Jednomyslně se usnesla tyto 
schopnosti ohodnotit stupněm 3 („vynikající“).

Ing. Rybáková informovala o hospodaření FLÚ, po-
drobně nastínila návrh a čerpání rozpočtu v roce 2016 
ve všech jeho složkách. K datu konání Dozorčí rady 
bylo vyčerpáno 37 % prostředků, koncem roku se po-
čítá s rezervou pro vyplacení odměn. Dále zevrubně 
rozvedla strukturu příjmů a výdajů pracoviště. Roz-

počet pro rok 2016 předpokládá jako vyrovnaný. Po-
dala též informaci o uskutečněných a plánovaných 
investičních akcích a o zprávě auditora za rok 2015. 
Na závěr členy DR seznámila s výsledkem hlasování 
o nájemní smlouvě s fi rmou Gastro hotel, s. r. o., kte-
ré proběhlo formou per rollam v první polovině toho-
to roku. Dozorčí rada vyjádřila s uvedenou nájemní 
smlouvou souhlas.

Na druhém zasedání Dozorčí rady FLÚ v r. 2016 
dr. Ševeček zhodnotil vědeckou činnost a výsledky 
ústavu ve druhé polovině daného roku a tyto výsled-
ky prezentoval i konkrétní formou – v podobě vyda-
ných publikací v domácích i zahraničních nakladatel-
stvích. Promluvil o koncepčních změnách v naklada-
telství Filosofi a a o nové ediční řadě Dnešní svět. Zmí-
nil i prestižní akademickou podporu (Akademickou 
prémii) udělenou prof. Ladislavu Kvaszovi. 

Poté představil vědecké programy, projekty a granty, 
do nichž FLÚ vstupuje, a zmínil také nový výzkum-
ný program Globální konfl ikty a lokální souvislosti v 
rámci Strategie AV21. Dále referoval o přípavě projektu 
KOGTECH, jenž má ve spolupráci se Západočeskou 
univerzitou v Plzni rozvíjet bádání a doktorský pro-
gram na pomezí fi losofi e a kognitivních věd. Dr. Še-
veček informoval o přípravě projektu v rámci výzvy 
MŠMT zaměřené na fi nancování velkých infrastruk-
tur. V případě souteží GA ČR si FLÚ v roce 2016 vedl 
velmi dobře, o čemž svědčí i relativně vysoká úspěš-
nost podaných projektů. Na závěr ředitel informoval 
o obměnách vědeckých grémií v rámci FLÚ i Akade-
mie věd, o opětovné nominaci dr. P. Barana do Aka-
demické rady AV ČR a nominacích prof. F. Šmahela 
a prof. M. Newerkly do Vědecké rady AV ČR.

Ing. Rybáková seznámila členy DR s čerpáním roz-
počtu v roce 2016 ve všech jeho podstatných slož-
kách (neinvestiční a investiční výdaje) a konstatovala 
jeho vyrovnanost. Rozpočet ústavu je průběžně sle-
dován podle jednotlivých útvarů. Sdělila, že na kon-
ci roku budou vyplaceny odměny odměny pracovní-
kům, a to v závislosti na zhodnocení výsledků jejich 
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vědecké práce. Členové dozorčí rady byli rovněž in-
formováni o postupu stavebních úprav v areálu Jilská-
-Husova a o fi nančních prostředcích vynaložených na 
tuto rekonstrukci.  

Dozorčí rada určila fi rmu Audico, s. r. o., k prove-
dení auditu ve Filosofi ckém ústavu AV ČR, v. v. i., 
v roce 2017.



1.4 Informace o změnách zřizovací listiny

In
fo

rm
ac

e 
o
 z

m
ě
n
ác

h
 z

ři
zo

va
cí

 li
st

in
y

33

V roce 2016 nebyly provedeny žádné změny ve zřizovací listině FLÚ.





II. 
 Vědecká činnost pracoviště
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2.1 Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků

Filosofi cký ústav AV ČR se řadí k předním výzkum-
ným pracovištím v humanitních vědách v České re-
publice. Práce na všech badatelských programech Fi-
losofi ckého ústavu sleduje několik základních cílů. 
Tím hlavním je přispět k rozvoji světového bádání 
v oblasti fi losofi e a příbuzných vědních oborů. Další 
cíle se vztahují ke kulturním potřebám současné čes-
ké společnosti. Patří k nim vytváření a prohlubová-
ní předpokladů pro recepci výsledků světového bá-
dání v českém prostředí, a tím i k tomu, aby fi loso-
fi e a příbuzné humanitní disciplíny v České republi-
ce udržovaly trvalý kontakt s evropskou a světovou 
vědou a aktivně se podílely na jejím utváření. Filo-
sofi cký ústav rovněž přispívá ke zkoumání národní 
identity a kulturního dědictví, a to kritickou refl exí 
dějin českých zemí a středoevropského prostoru, se 
zřetelem k dějinnému přínosu významných myslite-
lů v tomto prostoru působících. Při utváření svého 
vědeckého profi lu klade ústav důraz na interdiscipli-
nární přístupy a nové badatelské výzvy, k nimž patří 
např. i aktuální rozvoj digitálních humanitních věd.

Řešené úkoly lze rozdělit do tří tematických celků: 
(1) aktuální problémy současné filosofie a filosofické 
aspekty příbuzných vědních disciplín, (2) dějiny 
evropského a českého filosofického myšlení, (3) vy-
brané problémy příbuzných humanitních disciplín 
(zejména klasická a medievistická studia). Těmto úko-
lům odpovídá organizační struktura Filosofického 
ústavu. Na každém z tematických celků pracuje vždy 
několik specializovaných útvarů, jejichž činnost se 
vzájemně doplňuje. 

V rámci prvního (1) z uvedených tematických cel-
ků je věnována soustavná badatelská pozornost pře-
devším aktuálním problémům těch fi losofi ckých smě-
rů, které v moderní době nejvýrazněji ovlivnily a stále 
ovlivňují současné fi losofi cké myšlení. Na tomto te-
matickém celku pracují oddělení analytické fi losofi e, 
logiky, současné kontinentální fi losofi e, novověké ra-
cionality, morální a politické fi losofi e (společně s Cen-

trem globálních studií) a Kabinet pro studium vědy, 
techniky a společnosti. 

Druhý tematický celek (2) je tvořen výzkumem dě-
jin evropského fi losofi ckého myšlení od jeho počát-
ků až po současnost. Zvláštní pozornost je přitom vě-
nována také kritickým edicím a studiu děl význam-
ných českých myslitelů od středověku až po moderní 
dobu. Součástí badatelské činnosti je výzkum v ob-
lasti 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 myšlení, v Oddělení pro komeniolo-
gii a intelektuální dějiny raného novověku, v Archi-
vu Jana Patočky a v Oddělení pro studium moderní 
české fi losofi e. 

Ve třetím tematickém celku (3) se několik dalších 
vědeckých týmů zabývá vybranými problémovými 
okruhy humanitních disciplín, které doplňují a roz-
víjejí badatelské zaměření Filosofi ckého ústavu. Pat-
ří 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 odborné služby ne-
zbytné nejen pro vlastní vědecké útvary, ale také pod-
porující činnost jiných pracovišť v oblasti fi losofi e a za-
stoupených humanitních disciplín, zejména vysokých 
škol. Především se jedná o ediční činnost, kterou ústav 
realizuje ve specializovaném vědeckém nakladatelství 
Filosofi a (http://fi losofi a.fl u.cas.cz). Je vydavatelem či 
spoluvydavatelem osmi základních oborových peri-
odik (Acta Comeniana, Aithér, Eirene. Studia Graeca et 
Latina, Filosofi cký časopis, Listy fi lologické – Folia philo-
logica, Organon F, Studia mediaevalia Bohemica, Teorie 
vědy/Theory of Science) a organizuje oborově význam-
né vědecké akce (konference, symposia apod.). Podílí 
se rovněž na tvorbě specializovaných elektronických 
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databází a badatelských pomůcek. Významnou sou-
částí infrastruktury Filosofi ckého ústavu jsou dvě ve-
řejné odborné knihovny, sloužící nejen badatelům, 
ale také vysokoškolským studentům a veřejnosti. Obě 
knihovny systematicky rozšiřují své fondy koordino-
vanou akviziční politikou a zpřístupňováním oboro-
vě významných elektronických informačních zdrojů 
pro badatele a veřejnost. Filosofi cký ústav se k veřej-
nosti obrací také prostřednictvím široké škály popu-
larizačních a vzdělávacích aktivit.

Významné vědecké výsledky pracoviště byly v roce 
2016 realizovány také v souvislosti s řešením 23 pro-
jektů GA ČR. Pokračovalo také řešení dalších gran-
tových projektů. V rámci podpory NAKI (poskyto-
vatel MK) se FLÚ podílel na projektu  INDIHU – vý-
voj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities 
(spoluřešitel I. Chvatík).

Ve FLÚ bylo v roce 2016 nově zahájeno řešení 
2 projektů v rámci Programu pro podporu meziná-
rodní spolupráce začínajících výzkumných pracovní-
ků: 1) Subjectivity and Appropriation: On Two Aspects of 
Linguistic Utterance (T. Koblížek); 2) John Amos Come-
nius and the Early Modern Protestant Quest for the Perfect 
Order and Language of Natural Theology (P. Pavlas). Rov-
něž byl roku 2016 řešen 1 projekt regionální spolu-
práce AV ČR: Filosofi e aktuálně III. Svoboda a násilí 
(P. Kitzler, spolupráce s krajem Vysočina).

Pokračovalo i řešení projektů podpořených ze zahra-
ničních zdrojů. 1) Kabinet pro studium vědy, techniky 
a společnosti byl pod vedením A. Filáčka spoluřešite-
lem projektu Res-AGorA – Responsible Research and In-
novation in a Distributed Anticipatory Governance Frame: 
A Constructive Socio-normative Approach (ve spolupráci 
s vídeňským Institut für Höhere Studien, v rámci DG 
Research EC 7. rámcového programu EU); 2) v Od-
dělení pro komeniologii a intelektuální dějiny rané-
ho novověku pokračovalo v roce 2016 řešení projek-
tu COST-Action: Re -assembling the Republic of Letters; 
3) V CMS byl řešen ve spolupráci s Institut für Mitte-
lalterforschung Wien ERC Starting Independent Rese-

archer Grant, The Origins of the Vernacular Mode (hlavní 
řešitelka P. Rychterová), 4) Filosofi cký ústav ve spolu-
práci s CEFRES získal na uspořádání akce Noc fi losofi e 
grantovou podporu od International Visegrad Fund 
(řešitel J. Maršálek).

V rámci programu podpory Akademie věd ČR pro 
zahraniční bohemistická studia, tzv. Fellowship Josefa 
Dobrovského, realizovali v roce 2016 badatelský pobyt 
ve FLÚ 4 badatelé: Dr. Giuseppe Bianco (Institut de 
Recherches Philosophiques de Lyon), Mag. Christina 
Traxler (Institute of Historical Theology, University 
of Vienna), Michal Rauszer, Ph.D. (Institute of Eth-
nology and Cultural Anthropology) a dr. Andrei Bu-
cha (Institut pohraniční služby Běloruské republiky). 
Ve FLÚ pokračovalo rovněž řešení projektů v rám-
ci mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích 
AV ČR. V roce 2016 řešili své postdoktorské projekty 
ve FLÚ následující badatelé: Davide Crippa, Jan Čí-
žek, Ansten Morch Klev, Tomáš Koblížek, Ota Pavlí-
ček a Milan Žonca. Postdoktorandská podpora byla 
v roce 2016 nově udělena Hynku Janouškovi. Bylo za-
hájeno řešení projektu v rámci Fellowshipu J. E. Pur-
kyně, který získal ve FLÚ dr. Matyáš Havrda (Odd. 
pro studium antického a středověkého myšlení). Pro-
jekt je zaměřen na studium aristotelské přírodovědy 
u Galéna z Pergamu. V roce 2016 ukončil svůj projekt 
v rámci téhož programu prof. Ladislav Kvasz, který 
díky této podpoře rozvinul lingvistickou rekonstruk-
ci zlomů v dějinách exaktních disciplín, především 
matematiky a teoretické fyziky. Prof. Kvasz zároveň 
v roce 2016 získal velmi prestižní ocenění a grant Aka-
demie věd ČR, Akademickou prémii. Díky této pod-
poře bude od r. 2017 na FLÚ řešen projekt Formál-
ní epistemologie – budoucí syntéza, v němž mezinárodní 
tým badatelů pod vedením prof. Kvasze bude hledat 
možnosti matematicky založené formalizace pozná-
ní v epistemologii. Mimořádným počinem na poli 
popularizace vědy bylo spolupořádání velmi úspěš-
né akce pro veřejnost nazvané Noc fi losofi e v červnu 
2016.
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FLÚ v roce 2016 získal společně s partnerskými 
univerzitami dvě nové akreditace pro vysokoškolskou 
výuku doktorandů a podílel se na ní v rámci celkem 
šesti doktorských programů. FLÚ tak aktuálně spo-
lupracuje s vysokými školami na doktorském studiu 
v těchto programech: v doktorském studijním pro-
gramu Filologie jde o studijní obor Latinská medie-
vistika a novolatinská studia (ve spolupráci s Filozo-
fi ckou fakultou Univerzity Karlovy); v doktorském 
studijním programu Filozofi e o studijní obor Filoso-
fi e (ve spolupráci s Filozofi ckou fakultou Univerzity 
Karlovy); v doktorském studijním programu Philoso-
phy o studijní obor Philosophy (ve spolupráci s Filo-
zofi ckou fakultou Univerzity Karlovy); v doktorském 
studijním programu Filozofi e o studijní obor Filoso-
fi e (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzi-
ty Karlovy); v doktorském studijním programu Hu-
manitní studia o studijní obor Teorie a dějiny vědy 
a techniky (ve spolupráci s Filozofi ckou fakultou Zá-
padočeské univerzity v Plzni); a konečně v doktor-
ském studijním programu Filosofi e o obor Filosofi e 

náboženství (ve spolupráci s Evangelickou teologic-
kou fakultou Univerzity Karlovy). 

Dvě z periodik vydávaných FLÚ byly v roce 2016 
nově zaregistrovány v prestižních mezinárodních da-
tabázích odborných časopisů: časopis Eirene: Studia 
Graeca et Latina je nově evidován ve Web of Scien-
ce (WoS) a Teorie vědy / Theory of Science je indexová-
na ve SCOPUS. 

Ve vědeckých útvarech FLÚ (např. Odd. současné 
kontinentální fi losofi e; Odd. analytické fi losofi e; Odd. 
logiky, Kabinet klasických studií či Kabinet pro stu-
dium vědy, techniky a společnosti aj.) vznikla i v roce 
2016 řada publikací monografi ckého a časopiseckého 
charakteru, které vyšly ve špičkových zahraničních na-
kladatelstvích a periodicích, jako jsou Springer, Brill, 
Walter de Gruyter, Traugott Bautz, Palgrave Macmi-
llan, J. Vrijn či Edinburgh University Press. Orientace 
na kvalitní zahraniční publikace a mezinárodní vý-
zkumné projekty je hlavní strategií vědeckého růstu 
FLÚ, kterou se v roce 2016 dařilo dále rozvíjet a jejíž 
podpora bude prioritou i v roce 2017.
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Mikeš, Vladimír
Le paradoxe stoïcien: liberté de l’action déterminée
Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 2016, 182 s. 
Histoire des doctrines de l’Antiquité classique, 47

Vostal, Filip
Accelerating Academia: the Changing Structure 
of Academic Time
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016. 242 s. 
Palgrave Studies in Science, Knowledge and Policy

Parusniková, Zuzana
David Hume, Sceptic
Cham: Springer, 2016. 126 s. 
Springer Briefs in Philosophy
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2.2.1 Oddělení analytické filosofie

Stručná charakteristika útvaru

Badatelská a vědeckoorganizační činnost oddělení pokrývá základní oblasti analytické fi losofi e: fi losofi i ja-
zyka, mysli, vědy, epistemologii, analytickou etiku a estetiku. Na této bázi se aktuálně realizují dva interdis-
ciplinární programy zaměřené na teorii interpretace a na fi losofi cké a metodologické problémy spojené se sou-
časnými trendy ve vývoji vědy. Kromě výzkumu zahrnují organizaci mezinárodních konferencí: v letošním 
roce oddělení uspořádalo další mezinárodní diskusi ze série Ernst Mach Workshops, věnovanou naturalis mu 
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 AV 21: členové oddělení koordinu-
jí jeden interdisciplinární výzkumný program (sdružující 15 akademických ústavů) a tři výzkumné projekty.

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

vedoucí

prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.  

Pracovníci

zástupce vedoucího

PhDr. Vladimír Havlík, CSc. 

pracovníci oddělení:

Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D. 
PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. 
Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D. 
Timothy Childers, Ph.D. 
Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D. 
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc.
doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. 
PhDr. Zuzana Parusniková, CSc. 
Mgr. Milan Soutor

2.2 Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ
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Parusniková, Zuzana. David Hume, Sceptic, Cham: 
Springer, 2016, 126 s. 

David Hume psal v době nově formující se moder-
ny, která dala vzniknout novému druhu skepticismu, 
jenž zahrnoval pochybnosti nejen o adekvátnosti na-
šeho vědění, ale i o skutečné existenci světa nezávis-
le na něm samém. Humův empirismus připojil ještě 
další skeptické téma: jak může člověk–jedinec na em-
pirickém základě racionálně zdůvodnit klíčovou myš-
lenku lidského chápání? Krom toho, Hume byl ovliv-
něný pyrrhónskou skepsí, kterou se v té době fi loso-
fové více zabývali. Pyrrhónský odkaz je zvláště zře-
telný v jeho přijetí slabosti rozumu a jeho zaměření 
se na praktickou roli fi losofi e.

Kvasz, Ladislav. Language and the limits of science. The Li-
mits of Science. An Analysis from “Barriers” to “Confi nes”, 
Leiden: Brill, Rodopi, 2016 – (Gonzales, W.), s. 69–93.

Vidět vědu jako lidskou činnost, která má několik 
zásadních omezení, je kantovský vhled. I přesto, že 
Kantovy názory ztratily v mnoha oblastech fi loso-
fi e na významu, Kantova teze o základním omezení 
vědy je stále přesvědčivá. Pokusíme-li se tuto tezi za-
ložit na jazyku místo na názoru, je možné i dnes ar-
gumentovat, že každá vědecká teorie má své analytic-
ké a expresivní meze. Přechodem od jednoho jazyko-
vého rámce k následujícímu se tyto hranice můžou 
posunout, nicméně nikdy nezmizí.

Koťátko, P. Fictional Discourse. Replies to Organon F 
Papers (Part II). Organon F, 2016 roč. 23, č. 1, s. 102–124. 

Autor shrnuje své pojetí povahy literární fi kce a fi kč-
ního diskursu v reakci na kritiku svých názorů v člán-
cích zahraničních autorů vydaných ve zvláštním čís-
le Organonu F 2015. Zabývá se statusem literárního 
textu a vztahem textu a díla, obhajuje pojetí fi kčních 

postav jako úplných entit situovaných (v rámci inter-
pretace narativní fi kce) v reálném světě, zdůvodňuje 
aplikaci kauzální teorie jmen v analýze fi kčních tex-
tů, obhajuje ontologicky střídmé pojetí fi kčních po-
stav jako parametrů interpretačních výkonů vyžadova-
ných literárními funkcemi  narativních fi kčních textů, 
specifi kuje roli předstírání v interpretaci těchto tex-
tů atd. 

Černý, David, Doležal, Adam, Doležal, Tomáš, Dvo-
řák, Petr, Marvan, Tomáš, Mikeš, Vladimír. Svo-
bo da vůle a otázka morální a trestní odpovědnosti 
(v rámci Výzkumného programu Efektivní veřejné 
politiky a současná společnost, projekt: „Svoboda 
a odpovědnost a jejich důsledky pro společnost“, 
Strategie AV21). Praha: Academia 2016, 32 s.

Havlík, Vladimír. Vývoj vědy jako evoluční boj idejí? 
Filosofický časopis. 2016, roč. 64, č. 1, s. 75–94.

Hříbek, Tomáš. Kosmický horor, materialistický horor. 
Život je bolestný a přináší zklamání. Plzeň, Galerie 
města Plzně, 2016 – (Urban, O.), s. 8–19. 

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2016



P
ře

d
st

av
e
n
í č

in
n
o
st

i j
e
d
n
o
tl
iv

ýc
h
 ú

tv
ar

ů
 F

LÚ

43

Na začátku roku 2017 odcházejí z oddělení (a z ústa-
vu) dva členové s hlavním pracovním úvazkem na ji-
ném pracovišti: prof. Karel Thein (FF UK) a Mgr. Ka-
rel Císař, Ph.D. (UMPRUM). Oddělení naopak posílil 
doc. Tomáš Marvan, jehož badatelské zaměření (fi lo-
sofi e mysli a fi losofi e jazyka) stejně jako dlouholetá 
spolupráce s oddělením předem garantovaly funkční 
začlenění do týmu. Od ledna 2017 nastupuje na po-
zici doktoranda Mgr. Milan Soutor, jehož aktuální 
badatelská práce se soustředí na dějiny analytické fi -
losofi e. Výzkumný program oddělení tak díky těmto 
přírůstkům celistvěji a zároveň kompaktněji pokrývá 
své základní téma a badatelský tým se omladil. Od-

dělení zároveň zaznamenalo dva významné úspěchy, 
které posílí mezinárodní rozměr jeho badatelské prá-
ce. Prof. Ladislav Kvasz, DSc. získal Akademickou 
prémii pro svůj projekt zaměřený na formální epis-
temologii a v následujících šesti letech povede me-
zinárodní tým pracující na tomto poli. Mgr. Tomáš 
Koblížek, PhD. uspěl v Programu na podporu mezi-
národní spolupráce začínajících výzkumných pracov-
níků se svým projektem na pomezí fi losofi e jazyka 
a lingvistiky a bude (v návaznosti na předchozí spo-
lupráci) koordinovat společné aktivity s Institut des 
textes et manuscrits modernes (École normale supé-
riéure – CNRS).

Hříbek, Tomáš. Mají zvířata vědomí? Filosofický časopis. 
2016, roč. 64, č. 1, s. 3–22. 
 
Hříbek, Tomáš. Pojem animální mysli. In Mül le ro-
vá, H.; Černý, D.; Doležal, A. (ed.). Kapitoly o právech 
zvířat. „My a oni“ z pohledu filosofie, etiky, biologie 
a práva. Praha: Academia, 2016, s. 235–306. Právo – 
etika – společnost, 2. 

Hříbek, Tomáš. Realismus, materialismus a umění. Sešit 
pro umění, teorii a příbuzné zóny. 2016, č. 21, s. 16–44

Koťátko, Petr. Fikční jména, f ikční entity a role 
předstírání: chvála abstinence. Svět literatury. 2016, 
roč. 26, č. 53, s. 93–101

Koťátko, Petr. Lubomír Doležel o postmoderně: se be-
odhalení a protimluvy jako tahy v narativní hře. Svět 
literatury. 2016, roč. 26, č. 53, s. 9–26. 

Parusniková, Zuzana. The Devaluation of the Subject 
in Popper’s Theory of World 3. Philosophy of the Social 
Sciences. 2016, roč. 46, č. 3, s. 304–318. 

Další informace o činnosti oddělení v roce 2016
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Granty a projekty řešené v rámci oddělení

— Grantový projekt GA ČR č. 16-15621S Teorie pře-
svědčení a základy subjektivní pravděpodobnosti (hl. řeši-
tel T. Childers) na období 2016–2018.

— Projekt AV ČR (Program na podporu mezinárodní 
spolupráce začínajících výzkumných pracovníků) Sub-
jectivity and Appropriation: On Two Aspects of Lin guistic 
Utterance (řešitel T. Koblížek).

— V rámci Strategie AV21 vedoucí oddělení prof. 
P. Koťátko koordinuje program Formy a funkce komu-
nikace, přičemž další dva členové oddělení garantu-
jí výzkumná témata Kognice, komunikace, mysl, mozek 
(garant J. Hvorecký) a Jazyk a metodologie přírodních věd 
(garant V. Havlík). Dále v programu Efektivní veřejné 
politiky a současná společnost je T. Hříbek členem řeši-
telského týmu tématu Současná etika.

Účast na vysokoškolském vzdělávání 
a vzdělávání veřejnosti 

Pracovníci oddělení se rovněž podíleli na uskutečňo-
vání pregraduálního vzdělávání a doktorských pro-
gramech (a vedení  absolventských prací ) ve spoluprá-
ci s následujícími vysokými školami a univerzitami 
(výčet kurzů je pouze ilustrativní):
— CERGE-EI (kurzy Central European Philosophy; 
Ideas Behind Politics)
— Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 
(kurz Sémiotika a fi losofi e komunikace)
— Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy (kurzy Teo-
reticko-metodologický seminář; Ateismus, sekularis-
mus, humanismus; Analytická fi losofi e; Antická fi -
losofi e; Burke, A Philosophical Inquiry; Aristotelés, 
O částech živočichů)
— Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (kurzy 
Úvod do logiky; Elementární matematika z pohledu 
vyšší matematiky)

— Západočeská univerzita v Plzni (kurz Teorie a dě-
jiny vědy a techniky)
— Vysoká škola umělecko-průmyslová (kurz Teorie fo-
tografi e; Kapitoly ze současné teorie a fi losofi e umění)

Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti 
(úplný výčet viz 4.3) lze uvést mj.:

— přednáška T. Marvana „Svoboda vůle a neurově-
da“ přednesená na Festivalu fi losofi e ve Velkém Mezi-
říčí
— přednáška T. Hříbka „Tradiční etika eutanazie: kriti-
ka“ přednesená ve Fakultní nemocnici Bulovka v Pra-
ze
— přednáška T. Hříbka „Jiné mysli, jiná vědomí“ před-
nesená v rámci kolokvia Milovat kočky, jíst krávy: Etika 
a práva zvířat

— článek T. Hříbka „Obnovování fi losofi e s Putna-
mem“ v listu Orientace 26. 3. 2016, 22.
— přednáška T. Koblížka „Hegel a Michael Fried“ 
v rámci kolokvia Hegelovské interpretační tradice pro 
Praxis, studentský spolek při Ústavu fi losofi e a reli-
gionistiky FF UK 
— přednáška K. Císaře „Co je to tvůrčí akt? Gilles De-
leuze o fi losofi i a umění“ v rámci Letní fi losofi cké školy

— přednáška J. Kovandy „Od administrativní esteti-
ky k institucionální kritice?“ v Národní galerii
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Účastníci mezinárodní konference Classical and 
Contemporary Concepts of Mind, FLÚ

5. Ernst Mach Workshop: 
Contemporary Perspectives on Reductionism 
(přednáška T. Marvana)

Cyklus veřejných přednášek členů 
Oddělení analytické fi losofi e 

(přednáška L. Kvasze)
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Přednášející na 11. Pražském interpretačním 
kolokviu Chaos and Form: Echoes of Beckett 

in Literature, Theatre and the Arts, FLÚ Praha
(P. Koťátko, J. R. Hamilton, 

J. Levinson, P. Alward)
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Účastníci kolokvia Chaos and Form na scéně DAMU v amatérském provedení Beckettovy Katastrofy

Přípitek Samuelu Beckettovi na závěr 
kolokvia Chaos and Form s Beckettovým 

spolupracovníkem S. Gontarskim 
a irským velvyslancem Ch. Sheehanem
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F

MICHAEL 
DUMMETT
O PŘISTĚHOVALECTVÍ 
A UPRCHLÍCÍCH
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Křest českého překladu knihy M. Dummetta 
O přistěhovalectví a uprchlících v edici Dnešní svět 
(T. Hříbek a T. Halík)

J. Wiedermann na workshopu 
Kognice mezi fi losofi í, psychologií 
a umělou inteligencí, FLÚ Praha
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Performance v rámci Noci fi losofi e 
ve Veletržním paláci v Praze 
(P. Koťátko a V. Vondráček)
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Cyklus přednášek Oddělení analytické fi losofi e 
Trattenbach – Jilská, FLÚ Praha 
(P. Koťátko, M. Soutor, T. Koblížek)
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2.2.2 Oddělení logiky

Stručná charakteristika útvaru

Oddělení logiky se věnuje výzkumu v oblasti (fi losofi cké) logiky a souvisejících oblastí analytické fi losofi e. 
Směřuje k výzkumu povýtce mezinárodní úrovně, jeho členové publikují v předních světových časopisech 
a nakladatelstvích. Klíčovými výzkumnými tématy jsou inferencialismus, normativita (v logice i obecněji) 
a logická sémantika (zejména se zaměřením na tzv. transparentní intenzionální logiku).

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

Pracovníci

zástupce vedoucího

PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.

pracovníci oddělení:

Mgr. Pavel Arazim 
Mgr. Ondřej Beran, Ph.D. 
Mgr. Olga Bažantová 
Ansten Mørch Klev, 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, Ph.D. 
Mgr. Igor Sedlár, Ph.D. 
PhDr. Marta Vlasáková, Ph.D.

vedoucí

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc.
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Punčochář, Vít. A Generalization of Inquisitive Se-
mantics. Journal of Philosophical Logic. 2016, roč. 45, 
č. 4, s. 399–428. 

Článek přináší velmi netriviální rozšíření tzv. inkvi-
zitivní logiky, systému, který byl vyvinut v Amsterda-
mu a ke kterému se autor článku propracoval v pod-
statě nezávisle. Uvádí zobecněnou verzi inkvizitivní 
sémantiky a soustředí se především na roli disjunkce 
v tomto obecném rámci.

Peregrin, Jaroslav, Svoboda, Vladimír. Logical forma-
lization and the formation of logic(s). Logique et Ana-
lyse. 2016, roč. 59, č. 233, s. 55–80.

Projekt logiky jakožto teoretického nástroje užitečné-
ho pro přírodní i humanitní vědy zahrnuje jako zá-
sadní krok logickou formalizaci – převod vět přiro-
zeného jazyka na formule formálního jazyka. Co ale 
přesně děláme, když provádíme logickou formaliza-
ci? Jaká jsou kritéria adekvátnosti toho převodu? Do 
jaké míry je logika normativní? Článek nabízí odpo-
vědi na tyto ústřední (ale překvapivě dost zanedbá-
vané) otázky.

Peregrin, Jaroslav. Should one be a left or a right Se-
llarsian? (And is there really such a choice?). Metaphi-
losophy. 2016, roč. 47, č. 2, s. 251–263.

Článek se zabývá problémem toho, zda lze „norma-
tivní“ zredukovat na „deskriptivní“, a tím, čeho se 
vlastně týká rozpor daný protichůdnými odpověďmi 
na tuto otázku. Článek ukazuje, že tento rozpor ne-
lze chápat jako věc ontologie, a není ani jednoduché 
ho chápat jako rozpor týkající se přeložitelnosti nor-
mativního jazyka do nenormativního. Závěrem je, že 
bychom se na něj měli dívat jako na neshodu ohled-
ně možnosti a potřebnosti zaujetí stanoviska „uvnitř“ 
našich jazykových praktik.

Peliš, Michal. Inferences with ignorance: logics of questions. 
Inferential erotetic logic & erotetic epistemic logic. Prague: 
Karolinum Press, 2016. 110 s.

Klev, Ansten. Carnap on unifi ed science. Studies in 
History and Philosophy of Science. 2016, č. 59, s. 53–67. 

Svoboda, Vladimír, Peregrin, Jaroslav. Logically Inco-
rrect Arguments. Argumentation: an international jour-
nal on reasoning. 2016, roč. 30, č. 3, s. 263–287. 

Peregrin, Jaroslav. Social Normativism. In Risjord, M. 
(ed.). Normativity and naturalism in the philosophy of social 
sciences. New York: Routledge, 2016, s. 60–77. Routledge 
studies in contemporary philosophy, 77. 

Klev, Ansten. A proof-theoretic account of the mi-
ners paradox. Theoria. 2016, roč. 82, č. 4, s. 351–369. 

Koreň, Ladislav. Trust, Norms, and Reason. In Ris-
jord, M. (ed.). Normativity and naturalism in the phi-
losophy of social sciences. New York: Routledge, 2016, 
s. 245–265. Routledge studies in contemporary phi-
losophy, 77. 

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2016
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Materna, Pavel. Hovory o pojmu. Praha: Academia, 
2016. 158 s.

Arazim, Pavel, Dančák, Michal (eds.). The logica year-
book 2015. London: College Publications, 2016. 221 s. 

Ocelák, Radek. Distribution and Inference: What Philo-
sophical and Computational Semantics can Learn from 
Each Other. Organon F. 2016, roč. 23, č. 3, s. 299–323. 

Koreň, Ladislav. Joint intentionality: from thin to 
thick. Journal of Social Ontology. 2016, roč. 2, č. 1, 
s. 75–85.

Výsledkem činnosti oddělení v roce 2016 je přede-
vším celá řada statí a studií uveřejněných v prestiž-
ních mezinárodních publikacích, které dokumentují, 
že se výsledkům práce oddělení dostává podstatného 
ohlasu v mezinárodním měřítku. Oddělení uspořáda-
lo i mimořádně úspěšné konference: byla to zejména 
LOGICA 2016, na níž byly prezentovány čtyři vyžá-
dané přednášky (K. Fine, S. Negri, N. Smith, N. Ten-
nant) a 32 přednášek vybraných programovým výbo-
rem ze zaslaných příspěvků (přednášející byli z cel-
kem 15 zemí); a konference Why rules matter, které se 
zúčastnili nejvýznamnější světoví odborníci na tzv. 
inferencialismus (R. Brandom, M. Williams, P. Milne, 
D. Macbeth, G. Sundholm a další). Oddělení v tom-
to roce pořádalo i každoroční slovensko-české kolo-
kvium o analytické fi losofi i.

Vzhledem k úspěšné grantové politice se v odděle-
ní podařilo vytvořit nový poloviční úvazek pro per-
spektivního doktoranda, který byl na základě konkur-
zu obsazen P. Arazimem. Oddělení posílil i I. Sed-
lár, který se podílí na řešení česko-německého gran-
tového projektu.

Granty a projekty řešené v rámci oddělení

Oddělení logiky řešilo v roce 2016 několik granto-
vých projektů. 
— Projekt Základy logiky ve světle nových výsledků fi lo-
sofi e a vědy (GA ČR 13–21076S), jehož řešitelem byl 
J. Peregrin a který byl řešen od roku 2013, byl v tom-
to roce úspěšně dokončen. V jeho rámci byla v roce 
2016 uspořádána výroční konference LOGICA v Hej-
nicích a do tisku byly dodány dvě knihy, Refl ective 
equilibrium and the principles of logical analysis Peregri-
na a Svobody (vyjde v nakladatelství Routledge) a Fi-
losofi cká logika Peregrina a Vlasákové (vyjde v nakla-
datelství Filosofi a). 
— Pokračovalo i řešení projektu Povaha normativity 
– ontologie, sémantika, logika (GA ČR 13–20785S), je-
hož řešitelem je V. Svoboda a který je řešen také od 
roku 2013, ten potrvá až do roku 2017. V rámci toho-
to projektu byla uspořádána významná mezinárodní 
konference Why rules matter, která byla věnována kni-
ze J. Peregrina Inferentialism, jež byla v rámci grantu 
vyprodukována v roce 2014.

Další informace o činnosti oddělení v roce 2016
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— V roce 2016 bylo také zahájeno řešení česko-ně-
meckého grantu Od sdílení evidence ke skupinové znalosti 
(GA ČR 16–07954J), jehož spoluřešitelem je O. Majer 
a na jehož řešení se podílí i Univerzita Karlova v Pra-
ze a Univerzita v Bayreuthu. Tento grant potrvá do 
roku 2018.

Oddělení logiky se v roce 2016 zapojilo do Strate-
gie AV 21 v rámci programu Formy a funkce komunika-
ce (téma Usuzování, porozumění jazyku a jejich for-
mální modely). Z těchto prostředků byly podpořeny 
mezinárodní akce (Logica, Slovensko-české sympózium 
o analytické fi losofi i, Inferentialism: why rules matter) a ze-
jména jejich propagace mezi širší fi losofi ckou veřej-
ností.

Účast na vysokoškolském vzdělávání 
a vzdělávání veřejnosti 

Pracovníci oddělení se rovněž podíleli na uskuteč-
ňování pregraduálního vzdělávání a na doktorských 
programech (a vedení  absolventských prací ) ve spo-

lupráci s následujícími vysokými školami a univerzi-
tami (výčet kurzů je pouze ilustrativní):
— Univerzita Hradec Králové (kurzy Filosofi e mysli; 
Soudobá analytická fi losofi e)
— Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy (kurzy The 
Vienna Circle; Procedurální teorie pojmů; Logika a in-
formace; Filosofi e logiky)
— České vysoké učení technické (kurz Cvičení z lo-
giky)
— Universität Zürich (kurz Inferentialism)

Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti (úplný 
výčet viz 4.3) lze uvést mj.:
— přednáška „Jazyk a poznávání světa“ ve Hvězdár-
ně a planetáriu Brno
— přednáška „Logická analýza přirozeného jazyka“ 
v rámci Dne otevřených dveří FLÚ AV ČR

— článek „LOGICA – třicet let mezinárodní konfe-
rence“ pro Akademický bulletin (č. říjen–listopad–pro-
sinec 2016)



      

P
ře

d
st

av
e
n
í č

in
n
o
st

i j
e
d
n
o
tl
iv

ýc
h
 ú

tv
ar

ů
 F

LÚ

55

Slovensko-české sympózium o analytické fi losofi i, Vila Lanna, Praha

Přednášející na konference Logica 2016, Hejnice (V. Svoboda, K. Fine)
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Diskuse na konferenci Why Rules Matter, 
Vila Lanna, Praha
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Diskuse na konferenci Why Rules Matter (M. Williams, V. Kolman) 

R. Brandom na konferenci Why Rules Matter
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2.2.3 Oddělení morální a politické filosofie – Centrum globálních studií

Stručná charakteristika útvaru

Oddělení morální a politické fi losofi e se věnuje zkoumání v oblasti praktické fi losofi e a sociálních věd, kon-
krétně v oblasti politické, sociální, morální a kulturní fi losofi e a fi losofi e životního prostředí ve spolupráci 
se sociálními vědami, zejména s politologií a sociologií. Toto zkoumání je rozděleno do čtyř významných 
aktuálních tematických okruhů: morální a politická fi losofi e spravedlnosti a demokracie; sociální fi losofi e 
uznání a spravedlnosti; fi losofi e kultury a interkulturního dialogu; fi losofi e životního prostředí. Zároveň je 
prováděno zkoumání ve spolupráci s globálními studii, s koncentrací na tzv. glokální studia, která 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 výzku-
mu v rámci evropského a světového prostoru. Zkoumá současné politické, společenské a kulturní glokální 
proměny, které v důsledku postupujících procesů globalizace ovlivňují životy jedinců i celých společností. 
Provádí refl exi těchto aktuálních témat v českých, evropských a celosvětových souvislostech. Výzkum při-
spívá k rozvoji kritického myšlení a realizuje spolupráci mezi několika dosud spíše oddělenými vědeckými 
disciplínami za účelem artikulace nových problémů a témat a rozpracování teorií, které jsou s nimi spojeny. 
V rámci politické a sociální fi losofi e, politologie a sociologie se zaměřuje především na zpracování tématu 
spravedlnosti 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 baka-
lářských, magisterských a doktorandských studentů na univerzitách.

Webová prezentace oddělení: http://mpf.fl u.cas.cz
Webová prezentace CGS: http://cgs.fl u.cas.cz
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Pracovníci

zástupce vedoucího

PhDr. Martin Profant, Ph.D.

pracovníci oddělení (resp. CGS)
(hvězdičkou jsou označení ti, kteří jsou pracovníky 
oddělení a zároven se podílejí i na práci CGS)

Mgr. Ing. Martin Brabec, Ph.D. (CGS)
PhDr. Vlastimil Hála, CSc.* 
prof. Erazim Kohák, Ph.D. (CGS)
PhDr. Rudolf Kolářský, CSc. 
PhDr. RNDr. Milan Kreuzzieger, Ph.D. (CGS)
Marie Motlová
Mgr. Jan Rovenský, Ph.D. 
PhDr. Oleg Suša, CSc.*
PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
PhDr. Josef Velek, CSc.*
Mgr. Zdeněk Vopat (CGS)
doc. PhDr. Milan Znoj, CSc. 

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2016

Hrubec, Marek, Arnason, Johann P. (eds.). Social Transformations and Revolutions. 
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016.

Kniha analyzuje důležité téma sociálních transformací a revolucí při příležitos-
ti 25. výroční kolapsu Sovětského svazu (1991). Zabývá se významnými změna-
mi, jež od té doby nastaly, a to jak ve střední a východní Evropě, tak i v dal-
ších částech světa, které konec studené války výrazně ovlivnil. Refl ektuje téma 
po vojenských reakcích USA na 11. září 2001, po ekonomické a fi nanční krizi 
2007–2008, revoluce Arabského jara, sociálních a participativních experimentů 
v Brazílii a zásadní transformace Indie a Číny. Všechny tyto události zahrnova-
ly různorodé sociální, ekonomické, politické, kulturní a civilizační zásadní změ-
ny. Do knihy přispěli autorky a autoři z České republiky, Slovenska, Maďarska, 
USA, Brazílie a Číny.

vedoucí a ředitel CGS

doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.

Social 
Transformations  
and Revolutions

Edited by Johann P. Arnason and Marek Hrubec

A N N U A L  O F  E U R O P E A N  A N D  G L O B A L  S T U D I E S
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Suša, Oleg, Sťahel, Richard. Environmentální devastace 
a sociální destrukce. Praha: Filosofi a 2016.

Kniha předkládá analýzu významných sociálních 
a ekologických souvislostí mezi environmentální de-
vastací a sociální destrukcí a směřuje k formulaci po-
žadavku sociální a environmentální spravedlnosti. Jed-
ná se o první systematickou snahu v českém a sloven-
ském prostředí o fi losofi cké a sociologické propojení 
společenského a environmentálního diskurzu.

Brabec, Martin. Recognition of Laborers as Citizens: 
First Worker Democracy versus Liberal Capitalist De-
mocracy. Perspectives on Global Development and Techno-
logy. 2016, roč. 15, č. 1/2, s. 157–165. 

Článek prezentuje analýzu demokracie a kapitalis-
mu, zvláště se zaměřením na teorii Ellen Woodové. 
V článku se rozlišuje mezi dvěma koncepcemi demo-
kracie. Na jedné straně zkoumá starověkou athénskou 
demokracii s občanským statusem, v jehož důsled-
ku se vytvořila jedinečná společenská třída: rolníků
-občanů. Na straně druhé zkoumá současnou elitis-
tickou, liberální demokracii. V závěru jsou ukázány 
meze moderní demokracie a navrženo jejich možné ře-
šení.

Brabec, Martin. Principy spravedlnosti lokálních in-
stitucí: zásluha, potřeba, talent a mnohé další. AUSPI-
CIA. 2016, roč. 13, č. 1, s. 171–196. 

Brabec, Martin. Universal Basic Income: Socioecono-
mic Alternative on the Horizon. In Janoščík, V., Bo-
hal, V., Breitling, D. (eds.). Reinventing horizons. Pra-
gue: Display, 2016, s. 205–211. 

Hrubec, Marek. A Comparison of Models of Econo-
mic Democracy: Towards the World of Shared Sove-
reignty. Perspectives on Global Development and Techno-
logy. 2016, roč. 15, č. 1–2, s. 143–156. Brill, Nether-
lands. ISSN: 156–1500.

Hrubec, Marek. Confl icts of the Global State. Inter-
national Critical Thought. 2016, roč. 6, č. 3, s. 378–392. 
Routledge, United Kingdom. 

Hrubec, Marek, Dvořáková, Vladimíra, Keller, Jan. 
A Trialogue on Revolution and Transformation. In 
Hrubec, Marek, Arnason, Johann P. (eds.). So cial 
Transformations and Revolutions: Refl ections and Ana-
lyses. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016, 
s. 6–26. 

Hrubec, Marek, Hammer, Frank. The Decline of the 
Industrial Detroit. Perspectives on Global Development 
and Technology, 2016, roč. 15, s. 63–83. Brill, Nether-
lands. 

Suša, Oleg. From Civilizational Crisis to Revolutiona-
ry Transformation? In Hrubec, Marek, Arnason, Jo-
hann P. (eds.). Social Transformations and Revolutions: 
Refl ections and Analyses. Edinburgh: Edinburgh Uni-
versity Press, 2016, s. 76–98. 

Pauza, Miroslav. Od krize Západu k jeho katastrofě. 
Filosofi cký časopis. 2016, roč. 64, č. 2, s. 229–246. 

Environmentální 
devastace 

destrukce

F I L O S O F I A

E D I C E
F I L O S O F I E

V Ě D Y
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Vopat, Zdeněk. Vývoj lidských práv a jejich inklusivi-
ta od 18. století po současnost. Studia Politica Slovaca. 
2016, roč. 9, č. 1, s. 81–88. 

Znoj, Milan. Rozmach a vyčerpání nového atlantis-
mu po studené válce. In Hlaváček, Petr, Stehlík, Mi-
chal (eds.), Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou 
a totalitou. Radioservis, Praha 2016, s. 167–185.

Další informace o činnosti oddělení v roce 2016

Účast na vysokoškolském vzdělávání 
a vzdělávání veřejnosti 

Pracovníci oddělení se rovněž podíleli na uskutečňo-
vání pregraduálního vzdělávání a doktorských pro-
gramech (a vedení  absolventských prací ) ve spoluprá-
ci s následujícími vysokými školami a univerzitami 
(výčet kurzů je pouze ilustrativní):
— Technická univerzita v Liberci (kurzy Člověk 
a společnost; Úvod do sociálního a politického 
myšlení)
— Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (kur-
zy Základy muzejních studií; Dějiny výtvarného umě-
ní)
— Univerzita Hradec Králové (kurzy Interpretativní 
sociologie; Výzkumné metody v sociální práci)

— Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy (kurz pro 
studenty magisterského studia)
— Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (kurz 
Vizuální kultura v rozšířeném poli)

Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti (úplný 
výčet viz 4.3) lze uvést mj.:
— přednáška M. Hrubce „Globální konfl ikty“ v rám-
ci Festivalu fi losofi e 
— přednáška M. Hrubce „Od Světových fór k puči 
v Brazílii“ v Domě odborových svazů, Praha
— článek M. Hrubce „Evropský občan v Africe“ pro 
Literární noviny 
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Přednášející na mezinárodní konferenci Overcoming Global Threats 
– Překonávání globálních hrozeb, které se v rámci Strategie AV21 zúčastnila
řada významných vědců a 35 velvyslanců z evropských a muslimských zemí (duben 
2016). Na spodní fotografi i v předsednictvu konference 
zleva doprava: ředitel Orientálního ústavu Ondřej Beránek, 
koordinátor výzkumného programu „Globální konfl ikty 
a lokální souvislosti“ Strategie AV21 Marek Hrubec, 
ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek, 
předseda AV ČR Jiří Drahoš, velvyslanec Turecka Ahmet Necati Bigal. 
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Druhá část konference Overcoming Global Threats – Překonávání globálních hrozeb 
v Černínském paláci, 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, duben 2016
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Významný kanadský filosof Charles Taylor (druhý zleva, McGill University, Montreal), 
Marek Hrubec (Filosofický ústav AV ČR), 

Rong Xue (zleva) a Xue Xu Liang (obě z Sun Yat-Senovy univerzity, Kanton, Čína) 
na konferenci Philosophy and Social Science, Vila Lanna, Praha, květen 2016
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Pracovníci

zástupce vedoucího

PhDr. Martin Steiner

pracovníci oddělení

PhDr. Vojtěch Balík
Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.
PhDr. Markéta Klosová, Ph.D.
Mgr. Veronika Krubnerová
Mgr. Iva Lelková, Ph.D.
Mgr. Petr Pavlas, Ph.D.
Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D.
PhDr. Věra Schifferová, CSc.
Mgr. Marcela Slavíková, Ph.D.
PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

2.2.4 Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Stručná charakteristika útvaru

Oddě lení  se zamě ř uje na studium ž ivota a dí la Jana Amose Komenské ho a š irš í ho kontextu intelektuá lní ch 
dě jin č eský ch zemí  a stř ední  Evropy rané ho novově ku (vč etně  uč enecké  komunikace, renesanč ní ho humani-
smu a raně  novově ké ho dramatu). V rá mci ú stavu souvisí  č innost skupiny zejmé na s badatelský mi projekty 
vě novaný mi dě jiná m č eské ho myš lení . V souč asné  době  je oddě lení  jediný m pracoviš tě m v Č eské  republi-
ce, jež  se dí lu Komenské ho vě nuje systematicky jak v oblasti edič ní , tak interpretač ní . Oddělení se zaměřu-
je na přípravu kritické edice spisů J. A. Comenii Opera omnia. Dále zajišťuje vydávání mezinárodní revue pro 
komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Acta Comeniana (ved. red. V. Urbánek, red. L. Storcho-
vá). V rámci oddělení jsou řešena i další témata týkající se intelektuálních dějin raného novověku, např. vý-
zkum melanchthonismu (L. Storchová), fi losofi ckého díla Valeriana Magni (M. Klosová), barokních exempel 
(T. Havelka), projektů universálního jazyka (P. Pavlas) a raně novověkých konceptů evidence (L. Řezníková). 

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

vedoucí

PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. 
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za spolupráce J. Bartoně. Paralelně s latinským textem 
je otištěn český překlad M. Klosové. T. Nejeschleba 
je autorem komentářů a úvodní studie, v níž inter-
pretuje toto originální dílo v širším historickém a fi -
losofi ckém kontextu.

Storchová, Lucie. „The tempting girl, I know so well“: 
Representations of Gout and the Self-Fashioning of 
Bohemian Humanist Scholars. Early Science and Me-
dicine. 2016, roč. 21, s. 511–530. 

Významná studie byla publikována v prestižním im-
paktovaném časopisu Early Science and Medicine. Stu-
die se zabývá reprezentacemi dny v české humanis-
tické literatuře v letech 1550–1620 a vlivem těchto re-
prezentací na dobové diskuse o identitě učence. Hu-
manisté působící v českých zemích sepsali několik 
rozsáhlých latinských skladeb či kratších egodoku-
mentů týkajících se dny či její personifi kace (podag-
ry). Autorka studie nejprve analyzuje dobovou medi-
cínskou produkci a následně se soustředí na imaginaci 
podagry z genderové perspektivy. Hlavní část studie 
se zabývá tím, jak byla nemoc v rámci této imagina-
ce genderována na rovině argumentace i fi gurativní-

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2016

Klosová, Markéta. Divadelní svět J. A. Komenského. Pra-
ha: Academia, 2016. 281 s. 

Tato průkopnická monografi e poprvé důkladně a sys-
tematicky analyzuje deset Komenského dramatických 
prací – Diogenes Cynicus redivivus (hraný r. 1640 v pol-
ském Lešně), Abrahamus Patriarcha (uvedený v r. 1641 
tamtéž) a osm her cyklu Schola ludus (hrál se v r. 1654 
v uherském Blatném Potoku). Autorka zkoumá tato 
dramata s ohledem na širší dobový historický kon-
text a na praxi středoevropského i evropského diva-
dla, zvláště divadla školského typu v 16. a 17. století.

Valerián Magni, O Světle mysli a jeho obraze / De Luce 
mentium et ejus imagine. Vydala Markéta Klosová za 
spolupráce Josefa Bartoně; přeložila Markéta Kloso-
vá; úvod a komentář napsal Tomáš Nejeschleba. Pra-
ha: OIKOYMENH, 2016. 205 s. 

Kniha obsahuje moderní kritickou edici významné-
ho fi losofi ckého spisu De Luce mentium et ejus imagi-
ne Valeriána Magniho, která je založena na vydání 
z r. 1645 (Vídeň) s různočteními z vydání z let 1642 
(Řím) a 1643 (Antverpy). Edici pořídila M. Klosová 
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ho jazyka. Odpovídá na otázky, jak byly v humanis-
tické korespondenci i příležitostné poezii popisová-
ny vztahy mezi podagrou a učenci, jaké charakteris-
tiky byly připisovány obětem dny/podagry a jak tato 
imaginace ovlivnila učeneckou sebeprezentaci. V ne-
poslední řadě pak autorka ukazuje, jak se tato imagi-
nace nemoci protínala s dobovými diskursy společen-
ské nerovnosti a umožnila humanistickým učencům 
vyjádřit vlastní nadřazenost a subvertovat tak stávají-
cí sociální hierarchie.

Balík, Vojtěch. John Amos Comenius’s Use of Autho-
ritates in Theory and Practice. In Goris, W., Meyer, 
M. A., Urbánek, V. (eds.). Gewalt sei ferne den Dingen! 
Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Co-
menius. Wiesbaden: Springer VS, 2016. s. 323–333. 

Havelka, Tomáš. „Slyšme jeden strašlivý příběh“: 
k exemp lům v 17. a 18. století, zvláště v českých po-
stilách. Česká literatura. 2016, roč. 64, č. 3, s. 341–371. 

Just, Jiří. Die Beziehungen der böhmisch-mährischen 
und polnischen Brüderunität zu den schlesischen Re-
formierten in der Frühen Neuzeit. In Bahlcke, J., Din-
gel, I. (eds.). Die Reformierten in Schlesien: Vom 16. Jahr-
hundert bis zur Altpreussischen Union von 1817. Göttin-
gen: Vandenhoeck Ruprecht, 2016, s. 157–187.

Řezníková, Lenka. Beyond Ideology: Representations 
of the Baroque in Socialist Czechoslovakia As Seen 
Through the Media. Journal of Art Historiography. 2016, 
roč. 8, 15 December, s. 1–23. Dostupný z: <https://
arthistoriography.fi les.wordpress.com/2016/11/rezni-
kova.pdf>.

Schifferová, Věra. Bemerkungen zur Idee der Ganzheit-
lichkeit bei Comenius. In Goris, W., Meyer, M. A., 
Urbánek, V. (eds.). Gewalt sei ferne den Dingen! Contem-
porary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. 
Wiesbaden: Springer VS, 2016. s. 189–198. 

Steiner, Martin. Von Hus zu Comenius. Comenius-Jahr-
buch. 2014–2016, roč. 22–24, s. 24–34. 

Steiner, Martin. Mistr Jan Hus v díle J. A. Komenské-
ho. Studia Comeniana et historica. 2015 (vydáno 2016), 
roč. 45, 93/94, s. 25–32. 

Šolcová, Kateřina. Myšlenka přirozenosti umění v díle 
J. H. Alsteda, dalších protestantských myslitelů jeho 
doby a J. A. Komenského. Studia Comeniana et histori-
ca. 2015 (vydáno 2016), roč. 45, č. 93/94, s. 116–127. 

Šolcová, Kateřina. The History of Salvation or History 
as Gradual Progress? On Understanding John Amos 
Comenius’ Conception of History. In Goris, W., Mey-
er, M. A., Urbánek, V. (eds.). Gewalt sei ferne den Din-
gen! Contemporary Perspectives on the Works of John Amos 
Comenius. Wiesbaden: Springer VS, 2016. s. 209–220. 

Urbánek, Vladimír. J. A. Comenius and the Practice 
of Correspondence Networking: Between the Offi ce of 
Address and the Collegium Lucis. In Goris, W., Mey-
er, M. A., Urbánek, V. (eds.). Gewalt sei ferne den Din-
gen! Contemporary Perspectives on the Works of John Amos 
Comenius. Wiesbaden: Springer VS, 2016. s. 291–308.
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Oddělení pokračovalo v řešení dlouhodobých a střed-
nědobých projektů. Zejména pokračovala příprava kri-
tické edice Díla J. A. Komenského – svazků 26/I (první 
část Komenského odeslané a obdržené korespondence), 
26/II (druhá část Komenského odeslané a obdržené ko-
respondence) a 19/II (pokračování Consultatio catholica). 

Oddělení participovalo na evropském projek-
tu COST Action Reassembling the Republic of Letters 
(V. Urbánek koordinace české účasti). V rámci projek-
tu se V. Urbánek a L. Storchová zúčastnili konference 
Rethinking the Republic of Letters ve Varšavě a L. Stor-
chová workshopu v Huygens Institute NG – KNAW 
v Haa gu. Oddělení nadále spolupracovalo s oxford-
ským projektem Cultures of Knowledge. 

Oddělení hostilo šest zahraničních badatelů: 
Dr. Andrése Jaumeho (Universitat de les Illes Bale-
ars), Prof. Francesca Torrese Marí (Universitat de les 
Illes Balears), Dr. Gábora Kármána a Dr. Mártona Zász-
kaliczkého (Maďarské akademie věd), Dr. Leigh Pen-
mana (University of Queensland) a Dr. Gábora Almá-
siho (Eötvös Loránd University). 

Granty a projekty řešené v rámci oddělení

— Grantový projekt na podporu excelence spolu s UP 
v Olomouci a JU v Českých Budějovicích GA ČR č. 
14–37038G Mezi renesancí a barokem: fi losofi e a vědění 
v českých zemích a jejich širší evropský kontext (2014–2018, 
spoluřešitel V. Urbánek)
— Grantový projekt GA ČR č. 13/08740S Filosofi e Jana 
Amose Komenského (2013–2016, řešitelka V. Schifferová)
— Grantový projekt GA ČR č. 16–090645 Podoby hu-
manismu v literatuře českých zemí (1469–1622) (2016–2018, 
řešitelka L. Storchová)
— Projekt ISCH COST Action IS1310 Reassembling 
the Republic of Letters, 1500–1800: A digital framework 
for multilateral collaboration on Europe’s intellectual histo-

Další informace o činnosti oddělení v roce 2016

ry (2014–2018, koordinátor českého týmu a člen ma-
nagement committee V. Urbánek)
— Postdoktorský projekt Jana Čížka – Komparace Ko-
menského projektu reformy vědění s Alstedem a Baconem 
(2016–2018)
— Oddělení je v rámci Strategie AV21 zapojeno do 
výzkumného programu Formy a funkce komunikace, vý-
zkumné téma Komunikace v raném novověku, v jehož 
rámci uspořádalo přednášku „Nation, patria, religion, 
liberty“. Video Digitalizace a vizualizace korespondence 
J. A. Komenského vzniklé v rámci výzkumného progra-
mu bylo zařazeno do televizního měsíčníku Video-
Journal z české vědy a vysíláno čtyřicetkrát v rámci 
vysílání TV Noe, Kinosvět, TV Praha a Regionální 
televize CZ.

Účast na vysokoškolském vzdělávání 
a vzdělávání veřejnosti 

Pracovníci oddělení se rovněž podíleli na uskutečňo-
vání pregraduálního vzdělávání a doktorských pro-
gramech (a vedení  absolventských prací ) ve spoluprá-
ci s následujícími vysokými školami a univerzitami 
(výčet kurzů je pouze ilustrativní):
— Ostravská univerzita v Ostravě (kurzy Dějiny no-
vověké fi lozofi e; Pýcha rozumu – Osvícenský rozum 
a jeho kritika)
— Pedagogická fakulta fakulta Univerzity Karlovy 
(kurz Úvod do studia starší české literatury)
— Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (kur-
zy Reprezentace holokaustu: historická věda a pop
-kultura; Rituály a (historická) antropologie) 
— Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy (kurzy Eta-
py vývoje latiny)
— Univerzita Pardubice (kurz Filosofi cká komenio-
logie)
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Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti (úplný 
výčet viz 4.3) lze uvést mj.:
— přednáška P. Pavlase „Knize knih vstříc. Komenský 
jako fi losof a teolog“ pro Městskou knihovnu Klatovy

L. Storchová, M. Dascalu a V. Urbánek referují 
na konferenci Rethinking the Republic of Letters 

ve Varšavě, červen 2016

— přednáška V. Urbánka „J. A. Komenský a korespon-
denční sítě 17. století“ v rámci Dne latiny
— video „Digitalizace a vizualizace korespondence J. 
A. Komenského“
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G. Kármán a M. Zászkaliczky přednášejí 
ve Filosofi ckém ústavu na téma politických diskursů 
v Uhrách na počátku 17. století (přednáška v rámci 

Strategie AV21 – Formy a funkce komunikace)

Publikum při přednášce F. Torrese o utopii a Ramónu Llullovi, červen 2016
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J. Beneš v diskusi s L. Řezníkovou po její přednášce 
na 30. mezinárodním komeniologickém kolokviu 
Fines – Limes – Termini v Uherském Brodě, 
spolupořádaném FLÚ, říjen 2016

A. Jaume diskutuje na konferenci 
Topics in Spanish Philosophy, 
Pardubice, červen 2016

J. Čížek na 30. mezinárodním 
komeniologickém kolokviu 

Fines – Limes – Termini
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2.2.5 Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Stručná charakteristika útvaru

Oddě lení  pro studium antické ho a stř edově ké ho myš lení  rozví jí  vý zkum ve fi losofi i, logice a teologii v ob-
dobí  od př edsokratiků  po raně  novově kou scholastiku, a to z ř ady metodologický ch hledisek v rozsahu od 
studia dě jin idejí  po systematické  komparativní  studie v analytické  tradici. Vě decký  tý m oddě lení  se zamě ř u-
je na excelentní  vý zkum zapojený  do meziná rodní ho bá dá ní , ale také  na služ bu ná rodní  kultuř e a vzdě la-
nosti prostř ednictví m př ekladů  a vystoupení  urč ený ch š irš í  veř ejnosti. Oddě lení  se č lení  na ně kolik badatel-
ský ch skupin: 

(1) Badatelská  skupina pro studium antické  fi losofi e – č lenové  skupiny se na jedné  straně  vě nují  svý m in-
dividuá lní m badatelský m projektů m, na druhé  straně  se podí lejí  na ř adě  společ ný ch aktivit, jejichž  cí lem je 
(a) vytvoř ení  badatelské ho prostř edí  umož ň ují cí ho setká vá ní  a diskuzi š iroké  skupiny odborní ků  na antickou 
fi losofi i v rá mci Č R a (b) rozpracová ní  té mat, která  se nachá zejí  na prů seč í cí ch jejich individuá lní ch projek-
tů , ve spoluprá ci se zahranič ní mi badateli. 

(2) TRANSED – badatelská  skupina pro př eklady a edice stř edově ký ch fi losofi cký ch a teologický ch textů  
se zamě ř ení m na vytvá ř ení  kritický ch edic a č eský ch př ekladů  dosud nevydaný ch a nepř elož ený ch stř edově -
ký ch fi losofi cký ch a teologický ch textů  ná lež ejí cí ch ke tř em ú zce spojený m oblastem stř edově ké ho myš lení : 
stř edově kému aristotelismu; fi losofi cké a teologické tradici č eský ch zemí  ve stř edově ku, zejmé na na praž ské  
univerzitě ; scholastické teologii. 

(3) Badatelská  skupina pro studium pozdní  scholastiky se zamě ř ení m na vý zkum raně  novově ké  scholas-
tiky, př ibliž ně  mezi lety 1500 a 1700, př i souč asné m rozví jení  dialogu mezi scholastikou a souč asný mi pro-
blé my v analytické  fi losofi i – logice, fi losofi i ná bož enství , fi losofi i jazyka, fi losofi i mysli, metafyzice, etice aj. 
– v duchu anglo-americké ho př í stupu ke scholastice. 

(4) Collegium Europaeum. Collegium Europaeum je společ ný m vě decký m pracoviš tě m FF UK a Filosofi c-
ké ho ú stavu AV Č R, které  bylo založ eno roku 2008 za ú č elem akumulace badatelské ho potenciá lu k pokroč i-
lé mu vý zkumu v oblasti evropský ch studií . Zamě ř uje se na interdiscipliná rní  bá dá ní  a kritickou refl exi ev-
ropské  kulturní  a politické  identity. Prostř ednictví m historické ho, fi losofi cké ho a sociá lně -vě dní ho zkoumá -
ní  (od stř edově ku po souč asnost) se zabý vá  fenomé nem Evropy a její ch specifi cký ch kulturně -historický ch, 
ná bož enský ch a politický ch tradic v č eské m a stř edoevropské m kontextu.

Webová prezentace oddělení: http://dejinystarsi.fl u.cas.cz
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Pracovníci

zástupce vedoucího

Dr. Phil. Pavel Blažek
Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.

pracovníci oddělení

Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D.
Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.
doc. Mgr. Daniel Heider, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.
PhDr. David Efrem Jindráček, Ph.D.
prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. (emerita)
Mgr. Václav Němec, Ph.D.
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D.
Mgr. David Svoboda, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Vítek, Ph.D.
PhDr. Milan Žonca, Ph.D.  

vedoucí

Mgr. Petr Dvořák, PhD.

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2016

Mikeš, Vladimír. Le paradoxe stoïcien: liberté de l’action 
déterminée. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 2016. 
182 s. Histoire des doctrines de l’Antiquité classique, 
47. ISBN 978–2–7116–2634–2.

Studie pojednávající o významu odpovědnosti a svobo-
dy v neměnném systému raného stoicismu (ve 3. století 
před Kristem). Výklad nabízí nový pohled na problé-
my praktikované S. Bobzienem a T. Brennanem a hájí 

ten pohled na věc, který tvrdí, že myšlenky odpověd-
nosti a svobody, stejně jako jejich vzájemný vztah, se 
stanou srozumitelnými za předpokladu, že psycholo-
gické a etické aspekty stoické teorie jednání jsou ře-
šeny společně. V této rovině pojem přitakání znovu 
získává své ústřední postavení a nachází strukturální 
analogii ve stoické myšlence ctnosti.
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Hanke, Miroslav. Lhářské paradoxy u autorů italské scho-
lastiky. Praha: OIKOYMENH, 2015. 203 s.

Kniha se věnuje analýze autoreferenčních paradoxů 
v italské scholastické tradici patnáctého století a její-
mu vztahu k britské logice čtrnáctého století.

Pavlíček, Ota. Wyclif ’s Early Reception in Bohemia 
and His Infl uence on the Thought Jerome of Prague. In 
Hornbeck, P., Dussen, M. Van (eds.). Europe after Wyclif, 
New York: Fordham University Press 2017, s. 89–114.

Studie o recepci Viklefa ve středověkých Čechách 
a jeho vlivu na myšlení Jeronýma Pražského.

Blažek, Pavel. Bartholomew of Bruges. In Encyclope-
dia of Renaissance Philosophy, ed. Sgarbi, Marco, Hei-
delberg 2016.

Dvořák, Petr. Caramuel Lobkowitz, Juan. In Encyclo-
pedia of Renaissance Philosophy, ed. Sgarbi, Marco, Hei-
delberg 2016.

Havrda, Matyáš. Klemens von Alexandrien. In Gna-
denlehre in Schrift und Patristik. Freiburg: Herder, 2016, 
s. 282–301. Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. 3, 

Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, 
Gnadenlehre. Faszikel 5a 1. Teil. 

Havrda, Matyáš. Irenäus von Lyon. In Gnadenlehre in 
Schrift und Patristik. Freiburg: Herder, 2016, s. 247–265. 
Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. 3, Christolo-
gie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnaden-
lehre. Faszikel 5a 1. Teil. 

Havrda, Matyáš. Die Valentinianer. In Gnadenlehre in 
Schrift und Patristik. Freiburg: Herder, 2016, s. 230–246. 
Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. 3, Christolo-
gie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnaden-
lehre. Faszikel 5a 1. Teil. 

Hlaváček, Petr. Lutheran Culture in Bohemia. In Hor-
níčková, Kateřina, Šroněk, Michal (eds.), From Hus 
to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation 
(1380–1620). Turnhout: Brepols, 2016, s. 165–192. 

Hlaváček, Petr. Západ, nebo Východ? České refl exe Evropy 
1918–1948. Praha: Academia, 2016, 840 s. 

Vítek, Tomáš. „Heraclitus 22 B 14 DK“. Elenchos (Rivista 
di studi sul pensiero antico). 2015, roč. 6, č. 2, s. 197–233.
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Hlaváček, Petr, Kotau, Pavel. Bělorusko mimo Bělorus-
ko. Běloruští intelektuálové v meziválečném Českosloven-
sku. Praha: Vydavatelství FF UK, 2016, 144 s. 

Vítek, Tomáš. „Greek Hepatoscopy and its Criteria“. 
Quaderni Urbinati di Cultura Classica. 2016, roč. 112, 
č. 1, s. 139–164. 

Další informace o činnosti oddělení v roce 2016

V březnu 2016 odešel z oddělení doc. Tomáš Machu-
la, PhD., ThD. (stal se rektorem JU v Českých Bu-
dějovicích).

Granty a projekty řešené v rámci oddělení

— Grant GA ČR č. 14-35803S Metafyzické systémy v theo-
logickém díle Maria Victorina a jejich zdroje (hl. řešitel 
V. Němec) na období 2014–2017.
— Grant GA ČR č. GA14-03037S Netělesné entity ve 
stoicismu (hl. řešitel V. Mikeš) na období 2014–2017. 
— P. Dvořák a M. Hanke působí jako spolupracov-
níci v rámci excelentního výzkumu projektu GA ČR 
Mezi renesancí a barokem: Filosofi e a vědění v českých ze-
mích a jejich širší evropský kontext (2014–2018, za FLÚ je 
řešitelem V. Urbánek). 
— P. Blažek se v projektu OVERMODE, což je ERC 

starting grant, podílí na publikaci Pursuing a new order 
studií traktátu Tomáše ze Štítného O hospodáři a edi-
ce jeho latinské předlohy. 
— P. Blažek je dále členem editorského týmu v rámci 
projektu, který je řešen v rámci spolupráce FLÚ AV ČR 
a Thomas-Institut der Universität zu Köln (hlavní řeši-
tel Prof. Dr. Andreas Speer, Thomas-Institut der Uni-
versität zu Köln, fi nancuje Deutsche Forschungsge-
meinschaft a probíhá v letech 2015–2018). 
— P. Dvořák a V. Mikeš se podíleli na projektu Strate-
gie AV21 Svoboda a morální odpovědnost spolu s Ústa-
vem státu a práva AV ČR. Zde vydali brožuru o pro-
blematice svobody rozhodování, účastnili se panelo-
vé diskuse o svobodě a morální odpovědnosti v rám-
ci 10. ročníku Evropského festivalu fi losofi e ve Velkém 
Meziříčí (s tématem „Svoboda a násilí“) a kolokvia 
o kauzalitě v právu na ÚSP (1. 12. 2016). 
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Účast na vysokoškolském vzdělávání 
a vzdělávání veřejnosti 

Pracovníci oddělení se rovněž podíleli na uskutečňo-
vání pregraduálního vzdělávání a doktorských pro-
gramech (a vedení  absolventských prací ) ve spoluprá-
ci s následujícími vysokými školami a univerzitami 
(výčet kurzů je pouze ilustrativní):
— Ostravská univerzita v Ostravě (kurzy Dějiny no-
vověké fi losofi e; Dějiny středověké filosofie)
— Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy (kurzy 
Alexandr z Afrodisiady: Duš e a intelekt; Filosofi e To-
máše Akvinského)
— Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (kur-
zy Hérakleitos, četba zlomků; Řecké náboženství: ri-
tuál)
— Západočeská univerzita v Plzni (kurzy Platón; Čet-
ba antické fi losofi e)
— Univerzita Palackého (kurz Antická fi lozofi e; Me-
tafyzika)
— Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
(Descartes a jeho vztah k autorům druhé scholasti-
ky; Tomismus, skotismus a jezuitská fi losofi e 17. sto-
letí)
— Pontifi cal University of Saint Thomas Aquinas in 
Rome (kurz Storia della fi losofi a medievale)
Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti (úplný 
výčet viz 4.3) lze uvést mj.:
— přednáška pro veřejnost v rámci konference „Hannah 
Arendts Einf luss auf die Dissidenten. Denkanstöße 
zur Lage Osteuropas“ konané ve Wittenbergu
— přednáška M. Žonci „Mládeži nepřístupné myšle-
ní? Proč Židé ve středověku (ne)měli rádi fi lozofi i“ 
v rámci Týdne vědy a techniky

— přednáška Petra Dvořáka „K čemu je dobrá v dneš-
ní době teologie?“ pro Moravskoslezskou křesťanskou 
akademii Frýdek-Místek
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Diskutující na 10. Evropském festivalu fi losofi e, Velké Meziříčí 
(K. Sidon, P. Hlaváček a J. Franc)

10. Evropský festival fi losofi e, Velké Meziříčí
(P. Dvorák)
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Organiser contact: 
Ota Pavlíček (Prague), Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, ota.pavlicek@flu.cas.cz

Department 

for the Study of Ancient 

and Medieval Thought

Sponsored by:

Thursday 8 December
08:30  Registration
09:00  Opening of the Conference (Olga Weijers, President

of Societas Artistarum; Mirjam Fried, Dean of the Faculty 
of Arts; Ondřej Ševeček, Director of the Institute of Philosophy)

SESSION I: PRAGUE QUODLIBETA 
WITH THEIR QUAESTIO PRINCIPALIS
09:15 Luigi Campi (Università degli Studi di Milano)
 Anti-eternalism at the Prague Faculty of Arts in the Wake of 

Wyclif: Notes in the Margins of Matěj of Knín’s Quodlibet (1409)

09:45 Lukáš Lička (Faculty of Arts, University of Ostrava)
Optics at the Prague Faculty of Arts in the Middle Ages: 
The Case of John of Borotin

10:15  Discussion 
10:30  Coffee break

SESSION II: METAPHYSICS AND LOGIC
10:45 Olivier Ribordy (Université de Fribourg, Faculté des Lettres)

Disputes métaphysiques autour de la matière à Prague 
et Salamanque. Impacts des thèses wyclifiennes 
sur les débats scolastiques

11:15 Miroslav Hanke & Ota Pavlíček 
(Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)

 Jerome of Prague’s Argumenta sophistica: 
Towards a New Critical Edition

11:45 Discussion
12:00  Conference lunch 
 (speakers & invited guests only)

SESSION III: THE DRESDEN SCHOOL

13:30 Petra Mutlová (Faculty of Arts, Masaryk University)
 The Dresden School at Prague University: 

Texts and Their Authors

14:00  Annemieke Verboon (Faculty of Arts, University of Helsinki)
 Teaching Sense-Cognition from a Prague 

Manual in Leipzig University

14:30  Discussion
14:45  Coffee break

SESSION IV: WEATHER 
FORECASTING AND MYTHS
15:00 Barbora Kocánová 

(Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)
 Who Cares about Weather? Weather 

Forecasting of Medieval Czech Scholars

15:30 Alena Hadravová
 (Institute for Contemporary History, Czech Academy of Sciences)
 Two Newly Identifed Copies of the So Called Vatican
 Mythographer II in Latin Manuscripts
 of Czech Provenience

16:00 Discussion
16:30  Excursion
19:30 Conference Dinner  
 (speakers & invited guests only)

Friday 9 December

SESSION V: THE PRAGUE THREAD
IN SCHOLASTIC TRADITIONS
09:00 Krystyna Krauze-Błachowicz 

(Institute of Philosophy, University of Warsaw)
 A Prague Thread in the History of Speculative 

Grammar in the 15th Century Cracow?

09:30 Pavlína Cermanová 
(Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)

 The Prague Scholastic Career of Secretum secretorum

10:00 Pavel Blažek & Pavlína Cermanová 
(Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences) 

 Two Anonymous Commentaries on the Secretum
 secretorum and on De pomo. Preliminary Remarks 

on the Ms. Prague, KNM XIII F 8

10:15 Discussion
10:30  Coffee break

SESSION VI: CLASHES 
AT THE FACULTY OF ARTS
10:45 Maciej Stanek (Institute of Philosophy, University of Warsaw)
 Remarks on the Problem of Universalia Realia in Cracow 

and Prague at the Turn of the 15th Century

11:15 Jiří Petrášek 
 (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)
 Darf ein ungerechter Mensch die bona temporalia 

tatsächlich besitzen? Eine Quästion des Gallus 
von Neumark (Havel z Úterého) und seine Position 
im Hus Quodlibet aus dem Jahr 1411

11:45  Discussion
12:00  Lunch break

SESSION VII: STUDYING ARISTOTLE 
AT THE FACULTY OF ARTS
13:30 Monika Mansfeld (University of Silesia in Katowice)
 Prolegomena to a Study of John of Münsterberg’s 

Commentary on the Metaphysics

14:00 Pavel Blažek 
 (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)
 Studying Aristotle in Mid-Fifteenth Century Prague: 

Alexander of Trebovia’s Collection 
of Aristotle Commentaries (1449)

14:30 Discussion

SESSION VIII: STUDYING ARISTOTLE 
OUTSIDE THE FACULTY OF ARTS
14:45 Hana Šedinová 
 (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)
 Ut dicit Aristoteles: Gli enigmatici nomi di animali nel 

Glossario di Claretus e la loro origine nella traduzione 
araba e latina degli scritti zoologici di Aristotele

15:15  Milan Žonca 
 (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)
 Greek Wisdom in Jerusalem: Medieval Jewish Encounters 

with Aristotelian Texts in and Around Prague

15:45  Discussion
16:00 Closing remarks

Studying the Arts 
in Medieval Bohemia 

Production, Reception 
and Transmission of Knowledge 
at the Arts Faculty of Prague University 
in the Middle Ages

Étudier les arts en Bohême médiévale: 
Production, réception et transmission du savoir 
à la Faculté des Arts de l’université de Prague au moyen âge

2nd Annual Meeting of Societas Artistarum
Hosted by the Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences

8–9 December 2016
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Učastníci mezinárodní konference 
Studying the Arts in Medieval Bohemia, Praha 

A. Verboon (Helsinki) přednáší na mezinárodní 
konferenci 

Studying the Arts in Medieval Bohemia, 
Praha, prosinec 2016



P
ře

d
st

av
e
n
í č

in
n
o
st

i j
e
d
n
o
tl
iv

ýc
h
 ú

tv
ar

ů
 F

LÚ

80

   

Filosofický ústav AV ČR
Institute of Philosophy

Pedro Hurtado de Mendoza (1578–1641)
System, Sources and Influence 

F r i d ay  2 5 / 1 1

13:30–13:50

Opening of the Conference
13:50–14:30 * keynote lecture

Jacob Schmutz

New Evidence on Pedro de Hurtado 

de Mendoza’s Career
Teachers, Colleagues, Students

and the Making of a Philosophical Classic

in Early-Modern Europe

14:30–15:10

David Ginocchio

Pedro Hurtado de Mendoza on Praxis

C o f f e e  B r e a k

15:30–16:10

Tomáš Machula

Th e Concept of Ordo Caritatis
Th omas Aquinas, Francisco Suárez

and Hurtado de Mendoza

16:10–16:50

Lidia Lanza

To Reproach, or to Denounce?
Pedro Hurtado de Mendoza’s Discussion

of Fraternal Correction

C o f f e e  B r e a k

17:10–17:50

Marko Fuchs

Hurtado on the Liberty of Conscience 

(Libertas Conscientiae)

17:50–18:30

Cris tiano Cas alini

“De fœminis lascivis,
& iuvenibus procacibus”
Pedro Hurtado de Mendoza

and the Jesuit Moral Debate on Comedies

S at u r d ay  2 6 / 1 1

9:00–9:40 * keynote lecture

Daniel Schwartz

Hurtado de Mendoza

on War, Slavery and the Moriscos

9:40–10:20

Jean-Paul Coujou

Suárez and Hurtado de Mendoza.

Th e Question of the Right to War

C o f f e e  B r e a k

10:40–11:20

Daniel Heider

Hurtado on External and Internal Senses

11:20–12:00

Claus  A. Anderson

Pedro Hurtado de Mendoza

on Intuitive, Abstractive,

and Comprehensive Cognition

L u n c h  B r e a k

13:30–14:10 * keynote lecture

Brian Embry

Truth is a Proposition

14:10–14:50

Hélène Leblanc

Quid sit signum?
Pedro Hurtado de Mendoza as a Protagonist 

in the “Formal Sign” Debate

14:50–15:30

Miroslav Hanke

Hurtado de Mendoza’s Formal Logic

L o n g  C o f f e e  B r e a k

16:00–16:40

Vita ly Ivanov

Præcisiones Rationis
and the Unity of Conceptus Entis: 
Hurtado and Suárez

16:40–17:20

Vict or M. Salas , Jr.

Hurtado de Mendoza’s

Transcendental Analogy

17:20–18:00

Ilaria Coluccia

Th e Doctrine of Attributum
in Pedro Hurtado de Mendoza

S u n d ay  2 7 / 1 1

9:00–10:00

Holy Mass
10:00–10:40 * keynote lecture

Ulrich G. Leinsle

Hurtado de Mendoza on Modal Entities

10:40–11:20

Erik Åkerlund

Th e End
Final Causes and Final Causation

in Hurtado de Mendoza

11:20–12:00 * keynote lecture

Sydney Penner

Hurtado on the Individuation of Eff ects 

C o f f e e  B r e a k

12:20–13:00

Lukáš Novák

Underway to Cartesian dualism?
Hurtado (and Arriaga) on matter and form

13:00–13:40

Stefan Heßbrüggen-Walter

Hurtado de Mendoza and Rodrigo

de Arriaga on the Life of Plants, the Life 

of God and their Common Ground

L u n c h  B r e a k

15:10–15:50

Mauro Mantovani

Pedro Hurtado de Mendoza on the 

Existence of the First Cause

15:50–16:30 * keynote lecture

Th omas  Marschler

Th e logical concept of God’s essence 

according to Hurtado de Mendoza

C o f f e e  B r e a k

16:50–17:30

Igor Agost ini

Hurtado de Mendoza

and the Problem of the Distinction 

among the Divine Attributes

17:30–18:10 * keynote lecture

Bernd Roling

Hurtado and Arriaga

on Contrafactual Incarnation

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN LA REPÚBLICA CHECA
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Učastníci mezinárodní konference 
Pedro Hurtado de Mendoza (1578–1641)
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Pracovníci

zástupce vedoucího

PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

pracovníci oddělení

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
Joseph Grim Feinberg, M.A., Ph.D.
Mgr. Petr Kužel, Ph.D.
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Mgr. Jiří Růžička, Ph.D.
PhDr. Ing. Jan Svoboda, M.A., Ph.D.
PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.
PhDr. Václav Tomek, CSc.

2.2.6 Oddělení pro studium moderní české filosofie

Stručná charakteristika útvaru

Oddělení pro studium moderní české fi losofi e realizuje základní výzkum zaměřený na dějiny české fi losofi e 
od počátku 19. do konce 20. století, a to v širším kontextu evropských intelektuálních dějin. Členové od-
dělení se v současnosti věnují výzkumu v rámci tří tematických okruhů: česká marxistická fi losofi e po roce 
1948; české disidentské myšlení po roce 1968; česká fi losofi e a společnost do r. 1948. V těchto okruzích jsou 
uskutečňovány dílčí výzkumné projekty, jež zahrnují kromě původní badatelské práce také kriticko-ediční 
činnost. Výsledky práce jsou prezentovány v podobě kritických edic pramenných děl (formou vybraných či 
sebraných spisů), původních odborných studií, článků a recenzí v domácích a zahraničních odborných pe-
riodicích, autorských a kolektivních monografi í, překladů a bibliografi í, organizace domácích a mezinárod-
ních konferencí, workshopů, seminářů a přednášek pro odbornou, ale i laickou veřejnost. Oddělení spolu-
pracuje s domácími i zahraničními badateli, vědeckými institucemi, univerzitami a archivy.

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

vedoucí

Mgr. Ivan Landa, Ph.D.
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Jemelka, Martin, Ševeček, Ondřej. Tovární města Ba-
ťova koncernu: Evropská kapitola globální expanze. Pra-
ha: Academia, 2016. 910 s. ISBN 978–80–200–2635–4.

Kniha je věnována továrním městům Baťova koncernu. 
Je výsledkem dlouhodobých výzkumů první, skuteč-
ně globální fi rmy československé provenience. Popr-
vé uceleně mapuje ekonomickou, a především sociál-
ní dimenzi baťovského podnikání v době jeho dyna-
mické zahraniční expanze. Transfer podnikatelského 
systému je sledován ve značně odlišných politických 
a ekonomických souřadnicích devíti evropských zemí, 
v nichž bylo založeno šestnáct továrních měst kon-
cernu Baťa, a to v dramatické době od konce dvacá-
tých do konce čtyřicátých let. Problematika revoluč-
ní proměny obuvnické produkce, prvního globálního 
modelu podnikání obuvnické branže, pásové výroby 
a jejích dopadů a na prvním místě modelu továrního 
města v baťovských variantách je nahlížena optikou 
domácí a zahraniční odborné literatury a archivních 
pramenů z řady evropských archivů jako dramatický 
příběh vzestupu a pádu jednoho z nejambiciózněj-
ších podnikatelských projektů evropského kontinentu.

Tamás, Gáspár M., Feinberg, Joseph Grim (ed.), Siostr-
zonek, Pavel (ed.). K fi losofi i socialismu. Praha: Filosofi a, 
2016. ISBN 978–80–7007–453–4.

G. M. Tamás je dnes znám jako marxista, avšak jeho 
marxistická teorie zůstává v českém prostředí nezná-
má. Je znám jako bývalý disident a bývalý liberální 
postdisident, není však známo, jak režimy před a po 
roce 1989 vlastně analyzoval. Tento výbor si klade za 
úkol napravit právě tento nedostatek a poprvé v českém 
jazyce zpřístupňuje šest fi losofi ckých esejů, v nichž 
se Tamás podrobně a do hloubky zabývá problémy 
minulosti a budoucnosti socialismu a kapitalismu. 
V prvních dvou esejích interpretuje středoevropské 
či východoevropské dějiny a odkaz socialistického 
hnutí, které tragicky vyústilo ve stalinský a poststa-
linský systém. Zároveň však ukazuje, že kritika his-
torického socialismu a jeho výtvoru, „státního kapi-
talismu“, vede ke kritice kapitalismu a jeho specifi c-
ké podoby v post-„komunistických“ zemích – podo-
by, která není až tak specifi cká a netypická, jak by se 
mohlo zdát. V následujících čtyřech esejích se Tamás 
zabývá otázkami obecné sociální a politické fi losofi e.

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2016

F emancipace a kritika    

K  filosofii socialismu

G. M. Tamás
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Tomek, Václav. Der Anarchismus Absicht und Tat. Prag: 
Manibus propriis, 2016. 180 s. 

Kniha představuje anarchistické sociálněpolitické kon-
cepce 19. a 20. století. Tato pojetí kladou stejnou mě-
rou důraz na sociální osvobození člověka, zejména 
pak na maximalizaci svobody ve společnosti jako cel-
ku, jejímuž rozvinutí podle nich brání četné překáž-
ky (např. tehdejší sociálněpolitické systémy v evrop-
ských zemích, upevňované prostřednictvím nábožen-
ství a církve, potažmo skrze vzdělávací systém). Kniha 
detailně rozebírá rozličné vize, směřující k brzkému či 
pozdějšímu uskutečnění svobody, přičemž poukazuje 
také na rozdílnost přístupů k otázce svobody u vy-
braných anarchistických myslitelů. 

Feinberg, Joseph Grim. „Jeden veľký kolektív“. Fol-
klór ako vystúpenie a organizácia. Sociológia. 2016, 
roč. 48, č. 4, s. 357–376.

Kužel, Petr. Rovnost a svoboda jsou od sebe ne-
oddělitelné: Rozhovor Petra Kužela s Étiennem 
Balibarem. Filosofi cký časopis. 2016, roč. 64, č. 2, 
s. 163–169.

Kužel, Petr. Úskalí partikularismu a otázka subjek-
tu. In Kanda, Roman a kol. Podzim postmodernis-
mu: teoretické výzvy současnosti. Praha: Filosofi a, 2016, 
s. 59–82. 

Landa, Ivan (společně s Emilií Těšínskou a Jiřím Draho-
šem). „Ernst Mach: pedagog a technik“. Československý 
časopis pro fyziku. 2016, roč. 66, č. 3, s. 167–174. 

Růžička, Jiří. Modifi kace, změna, událost. Alain Ba-
diou a ontologie historie. Dějiny – Teorie – Kritika. 2016, 
roč. 13, č. 1, s. 121–153. 

Landa, Ivan. Karel Kosík a Pražské jaro. Listy. 2016, 
roč. 46, č. 4, s. 81–87. 

Tomek, Václav. Anarchismus in Konfrontation mit 
der Realität. Archiv für die Geschichte des Widerstandes 
und der Arbeit. 2016, č. 20, s. 379–422.

F

Roman Kanda a kol. 

PODZIM 
POSTMODERNISMU
Teoretické výzvy
současnosti
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Oddělení zorganizovalo několik úspěšných konferencí, 
workshopů a přednášek zahraničních hostů. Za zmín-
ku stojí mezinárodní konference Ideology after the End 
of Ideologies uspořádaná ve spolupráci s Princeton Uni-
versity, která proběhla 15. června 2016 v Praze. Dne 
6. května 2016 se v Praze konal mezinárodní workshop 
Economic Crisis. Fictive Capital and the Crisis of Valoriza-
tion. Ve spolupráci s Graduate School for Social Re-
search Institutu fi losofi e a sociologie Polské Akade-
mie věd se dne 17. prosince 2016 ve Varšavě konala 
mezinárodní konferenci Marxism, Humanism, Revisio-
nism in Czechoslovakia and Poland. Ve spolupráci s Ar-
chives et Musée de la Littérature Bibliothèque Roya-
le v Bruselu (Belgie) a s Ústavem pro soudobé dějiny 
AV ČR se dne 28. listopadu 2016 v Bruselu uskutečnil 
workshop Partir ou rester/Leave or Stay a zároveň byla 
připravena výstava Mramor se jí studený, která proběh-
la ve dnech 5.–25. října 2016 v Galerii Věda a umění 
AV ČR.

Během roku 2016 oddělení navštívila řada badate-
lů ze zahraničí: Gavin Arnall z University of Michi-
gan, USA (červen 2016); Siyaves Azeri z Artuklu Uni-
versity, Turecko (červen 2016); Ettiene Balibar z Uni-
versité Paris Ouest Nanterre, Francie (červen 2016); 
Jean-Godefroy Bidima z Tulane University, USA (čer-
ven 2016); Anselm Jappe, Academia di Belle Arti di 
Sassari, Italy (červen 2016); Nick Nesbitt z Prince-
ton University, USA (červen 2016); Moishe Postone 
z University of Chicago (duben 2016); Michael Raus-
zer z Institutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 
Polsko (říjen-listopad 2016); Gaspar M. Tamás (prosi-
nec 2016). Workshopu organizovaného oddělením se 
dále účastnili ekonomický publicista Ernest Lohoff 
a redaktor německého časopisu Kritik Norbert Tren-
kle, SRN (červen 2016). 

Oddělení spolupracuje na mezinárodním knižním 
projektu Dictionnaire encyclopédique des pensées et penseurs 

de l’Europe médiane depuis 1945, v jehož rámci se podílí 
na zpracování jmenných a věcných hesel k marxistic-
ké fi losofi i a disidentskému myšlení v Českosloven-
sku.

V roce 2016 se novými členy oddělení stali Ondřej 
Lánský a Jiří Růžička. Lánský se zabývá teoriemi elit 
a dějinami společenskovědního myšlení v Českoslo-
vensku. Růžička se podílí na projektu o vizích mo-
dernity v poststalinském Československu 50. a 60. let, 
v jehož rámci se soustřeďuje na výzkum povahy his-
torického materialismu.

Granty a projekty řešené v rámci oddělení

— Projekt Paměť, literatura a společnost – případ dvou 
komplexních států: Belgie a Československa. WBI – Wal-
lonie-Bruxelles International, mezinárodní projekt 
řešený ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny 
AV (spoluřešitel I. Landa).
— Grant GA ČR č. 16–23584S, Vize poststalinského 
Československa: Varianty státně-socialistické modernity 
(hlavní řešitel J. Mervart) na období 2016–2018.
— Grant GA ČR č. 16–26686S, Karel Kosík a osudy fe-
no me nologického marxismu ve střední Evropě (hlavní řeši-
tel I. Landa) na období 2016–2018.

Účast na vysokoškolském vzdělávání 
a vzdělávání veřejnosti 

Pracovníci oddělení se rovněž podíleli na uskutečňo-
vání pregraduálního vzdělávání a doktorských pro-
gramech (a vedení  absolventských prací ) ve spoluprá-
ci s následujícími vysokými školami a univerzitami 
(výčet kurzů je pouze ilustrativní):

Další informace o činnosti oddělení v roce 2016
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— 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (kurz Filo-
sofi e)
— Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (kurzy So-
ciologie politiky; Úvod do sociologie)
— Technická univerzita v Liberci (kurzy Člověk 
a civilizace; Vybrané problémy soudobé společnosti)
— Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (kurz Filoso-
fi e, sociologie, etika a estetika)
— Univerzita Hradec Králové (kurz České a čes ko slo-
ven ské dějiny)

Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti (úplný 
výčet viz 4.3) lze uvést mj.:
— vystoupení Ondřeje Lánského v televizním diskus-
ním pořadu České televize Souvislosti Jana Pokorné-
ho na téma Budoucnost práce 
— účast Ondřeje Ševečka v panelové diskuzi „Potenci-
ální trajektorie výzkumu: globální konfl ikty a lokální 
souvislosti“
— vystoupení Jana Mervarta v relaci České televize – 
Rozhovor na téma „Okupace“

Úvodní přednáška E. Balibara 
na mezinárodní konferenci 

Ideology after the End of Ideologies
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Plakát a snímky z vernisáže k výstavě 
Mramor se jí studený
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Strategie AV21
Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Plakát k přednášce 
významného kanadského fi losofa a historika 

hlásícího se k tradici kritické teorie 
Moishe Postonea ▶
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Pracovníci

zástupce vedoucího

Mgr. Jan Kuneš, Ph.D.

pracovníci oddělení

Marina Barabas, Ph.D.
PhDr. Hana Fořtová, Ph.D.
Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.
doc. James W. Hill, Ph.D.
Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Mgr. Jakub Trnka, Ph.D.
PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.

2.2.7 Oddělení pro studium novověké racionality

Stručná charakteristika útvaru

Výzkum jednotlivých členů oddělení pokrývá široké tematické spektrum: kontinentální a britské myslitele 
od 17. století do současnosti (Descartes, britští empirikové, Kant, Fichte, Hegel, Heidegger, Wittgenstein aj.) 
a oba způsoby současného fi losofování: „fenomenologický“ i „analytický“ (povaha moderního subjektu, fi -
losofi e ducha, fi losofi e mysli, jazyka, vůle, jednání apod.). Pracovníci oddělení se zaměřují jak na jednotlivé 
autory a problémy, tak na překládání textů z novověké a současné fi losofi e, přípravu úvodních a sekundár-
ních textů a „průvodců“ k autorům a ke specifi ckým problémům v jejich díle. Cílem oddělení je také zno-
vu nastolit některé ze základních fi losofi ckých otázek a zapojit se do jejich diskuse s kolegy ve světě. Oddě-
lení v tomto ohledu vychází z předpokladu, že významné směry současné fi losofi e mají své počátky v no-
vověké fi losofi i a její poznání přispívá k pochopení geneze aktuálního fi losofi ckého myšlení. Oddělení rov-
něž pořádá konference, workshopy a veřejné přednášky, které vytvářejí příležitost nejen k setkávání fi losofů 
z České republiky a ze zahraničí, ale také zpřístupňují jejich diskuse studentům a zainteresované veřejnosti.  

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

vedoucí

PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.
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Bondeli, Martin, Chotaš, Jiří, Vieweg, Klaus (eds.). 
Krankheit des Zeitalters oder heilsame Provokation? Skep-
tizismus in der nachkantischen Philosophie. Paderborn: 
Wilhelm Fink, 2016. 293 s. Jena-Sophia. Abteilung 2, 
Studien, Band 14. 

Předložená sbírka esejů je věnována diskusi o novém 
skepticismu, která vznikla v Německu jako bezpro-
střední reakce na Kantovu kritickou fi losofi i. Skepti-
kové jako Maimon a Schulze kritizovali Kantovo tvr-
zení, že je možné apriorně určit povahu zkušenosti 
a podmínky její možnosti. Reinhold vůči takové kri-
tice Kanta bránil, avšak jeho tvrzení pozměnil. Tato 
diskuse inspirovala Fichteho, Schlegela a později He-
gela k vytvoření jejich vlastní fi losofi e.

Schnell, Alexander, Kuneš, Jan (eds.). Bild, Selbstbewusst-
sein, Einbildung. Leiden: Brill, 2016. 234 s. Fichte Stu-
dien, 42. 

Tento svazek Fichte-Studien je věnován Fichtově nau-
ce o obrazu a jejím proměnám. Jednotlivé příspěvky 
pojednávají o obrazu, obrazotvornosti a sebevědo-
mí, a to jak z hlediska transcendentální fi losofi e, tak 
z hlediska fi losofi e absolutna.

Kuneš, Jan. Ragione e amore in Rousseau e Hegel. In 
Balestra, A., Piazzesi, Ch. (eds.). Eros e discorso amoro-
so. Pisa: ETS, 2015, s. 93–106. 

Trnka, Jakub. Husserlovo absolutní vědomí. Filosofi c-
ký časopis. 2016, roč. 64, č. 1, s. 45–57. 

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2016
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Glombíček, Petr. Filosofi e mladého Ludwiga Wittgensteina. 
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. 211 s.

Výklad Wittgensteinovy první a vlastně jediné knihy, 
známé pod názvem Tractatus logico-philosophicus, vedl 
autora ke snaze postupovat po linii, kterou sám Witt-
genstein doporučil svému nakladateli. Kniha před-
stavuje raného Wittgensteina především jako scho-
penhaueriána, který svou původní pozici revidoval 
ve světle analýzy jazyka. Ta ho přivedla hlavně k vy-
pracování rozlišení toho, co se dá říci, od toho, co se 
v zacházení se slovy jen ukazuje.

Další informace o činnosti oddělení v roce 2016

V roce 2016 byla práce týmu rozdělena do tří širších 
okruhů. První skupina publikovala v Německu knihu 
o skepticismu v pokantovské fi losofi i a u nakl. Brill 
svazek o Fichtově nauce o obrazu. Druhá skupina se 
zabývá normativitou a uspořádala mezinárodní ko-
lokvia k anglosaské etice i Páté kolokvium k modalitám 
dobra. Třetí skupina se věnuje moderní epistemologii 
a k jejím hlavním výstupům patřila kniha P. Glom-
bíčka o fi losofi i mladého Wittgensteina nebo konfe-
rence Hume’s Science of Human Nature. 

Granty a projekty řešené v rámci oddělení

— Grant GA ČR č. 16-11707S, Filosofi e Erazima Kohá-
ka (hl. řešitel J. Trnka) na období 2016–2018.

Účast na vysokoškolském vzdělávání 
a vzdělávání veřejnosti 

Pracovníci oddělení se rovněž podíleli na uskutečňo-
vání pregraduálního vzdělávání a doktorských pro-
gramech (a vedení  absolventských prací ) ve spoluprá-

ci s následujícími vysokými školami a univerzitami 
(výčet kurzů je pouze ilustrativní):
— Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (kurz 
Dějiny novověké fi losofi e)
— Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy (kurzy Kan-
tova Kritika čistého rozumu; Wittgensteinův Traktát)
— Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (kurz 
Liberalismus a komunitarismus)
— Univerzita Pardubice (kurzy Základy moderního 
myšlení; Hermeneutika; Filosofi cká antropologie)

Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti (úplný 
výčet viz 4.3) lze uvést mj.:
— diskuse J. Chotaše a J. Kuneše na téma idea univer-
zity v Akademickém konferenčním centru
— přednáška J. Chotaše „Schleiermacher a Humboldt 
o poslání univerzity“ v rámci Letní fi losofi cké školy
— přednáška H. Fořtové „Montesquieu a Rousseau“ 
ve Vědecké knihovně Hradec Králové
— přednáška P. Glombíčka „Descartes: zapomenout 
vše, co jsem slyšel od svých učitelů“ v rámci Týdne 
vědy a techniky



P
ře

d
st

av
e
n
í č

in
n
o
st

i j
e
d
n
o
tl
iv

ýc
h
 ú

tv
ar

ů
 F

LÚ

96

   

Páté kolokvium k modalitám dobra

A. Crary

L. Hertzberg

H. Lillehammer D. Levy a K. Pacovská

D. Levy a L. Reid
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Účastníci Pátého kolokvia k modalitám dobra

H. Maes 
a K. Schaubroeck
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Prezentace překladu knihy 
O duchu zákonů 

v pražském CEFRES
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2.2.8 Oddělení současné kontinentální f ilosofie

Stručná charakteristika útvaru

Oddělení se zabývá systematickým výzkumem otázek z oblasti fi losofi e tělesnosti, mysli, jazyka, intersubjek-
tivity, performativní fi losofi e a dalších příbuzných oblastí. Tato témata jsou zpracovávána z perspektiv in-
spirovaných především německou a francouzskou fi losofi í 20. století (zejména fenomenologií, hermeneuti-
kou, poststrukturalismem, psychoanalýzou a kritickou teorií). Oddělení rovněž klade důraz na transdicipli-
nární výzkum a interakci mezi fi losofi í a ostatními vědními disciplínami, jako je teorie umění, psychologie, 
antropologie, lingvistika, sociologie, ale i biologie a neurověda. Mezi hlavní tematické okruhy, na které jsou 
zaměřeny jednotlivé výzkumné projekty, patří: 1) fenomenologie subjektivity, tělesnosti a afektivity; 2) feno-
menologická fi losofi e jazyka a mysli a její brentanovské kořeny; 3) fi losofi e intersubjektivity a sociality ve fe-
nomenologickém a postfenomenologickém kontextu; 4) fi losofi e performativity; 5) fenomenologická topo-
logie a metodologie spleti; 6) kritická teorie postmodernismu. 

Kromě pravidelné publikační aktivity v předních zahraničních periodicích a nakladatelstvích (Springer, 
Brill, Vrin, PUF, Routledge, De Gruyter aj.) členové oddělení pořádají každoročně mnoho mezinárodních 
konferencí a workshopů s účastí renomovaných zahraničních badatelů (např. Badiou, Ranciere, Balibar, Ma-
labou, Zahavi, Tronto, Bernasconi, Barbaras, Mulligan). Oddělení dlouhodobě spolupracuje na bázi řešení 
společných mezinárodních projektů a bilaterální mobility s řadou předních zahraničních pracovišť, mezi něž 
patří mj. katedra fi losofi e Paris Sorbonne, Husserlův Archiv při ENS Paris, Husserlův archiv při Universität 
zu Köln, Center for Advanced Research in Phenomenology při University of Memphis, Filosofi cké ústavy 
Polské a Slovenské akademie věd aj. 

Webová prezentace oddělení: http://oskf.fl u.cas.cz
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Pracovníci

zástupce vedoucího

Mgr. Petr Kouba, Ph.D.

pracovníci oddělení

PhDr. Peluška Bendlová, CSc. (emerita)
Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.
Mgr. Jan Černý, Ph.D.
István Fazakas, M.A.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Carlo Ierna, Ph.D.
Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
RNDr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.
PhDr. Antonín Mokrejš, CSc. (emeritus)
doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Mgr. Jakub Ort
doc. PhDr. Jiří Pechar
Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.
Mgr. Jan Puc
Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
Robin Rollinger, Ph.D.
PhDr. Otakar Vochoč (emeritus)

nefenomenologickými prostředky. Fenomenologická 
témata jako světskost, život, individualita, časovost, 
tělesnost, emocionalita, nemoc, utrpení a naše vzta-
hy k druhým jsou zkoumána z fenomenologických 
i postfenomenologických hledisek.

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2016

Kouba, Petr. Margins of Phenomenology. Nordhausen: 
Verlag Traugott Bautz, 2016. 151 s. 

Společným rysem jednotlivých kapitol této knihy je 
sledování rozdílů mezi fenomenologií a postfenome-
nologií, jež pokračuje ve fenomenologickém zkoumání 

vedoucí

Mgr. Petr Urban, Ph.D.
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Novotný, Karel. Relevance subjektivity. Tělo a duše z hle-
diska fenomenologie afektivity. Červený Kostelec: Pavel 
Mervart, 2016. 213 s. 

Jednota těla a duše je ve fi losofi i Edmunda Husserla 
analyzována jako dvojí vtělení subjektu, inkarnace 
v těle prožívaném zevnitř, Leib, a inkorporace v těle 
vnímatelném v objektivním prostoru, tak jako jiná 
tělesa, Körper. Tato kniha prokazuje, že fenomenolo-
gická analýza vtělení, statická i genetická, ale i etic-
ká geneze subjektivity, k níž směřuje Emmanuel Le-
vinas, předpokládají původní fakticitu dvojího vtěle-
ní, z níž vychází i současný koncept oikologické fi lo-
sofi e Hanse Rainera Seppa.
 
Bierhanzl, Jan. Ethique, folie et exclusion. Le dernier 
Levinas et le premier Foucault. In Danielle Cohen-Le-
vinas, Alexander Schnell (eds.). Relire Autrement qu’être 
ou au-delà de l’essence d’Emmanuel Levinas. Paris: Vrin, 
2016, s. 187–198. 

Fazakas, István. Imagination et temporalisation chez 
Kant, Husserl et Richir. Meta: Research in Hermeneu-
tics, Phenomenology, and Practical Philosophy. 2016, roč. 
8, č. 2, s. 502–521.

Novotný, Karel. Subjectivity and embodiment of the 
event of appearing. Dialogue and Universalism. 2016, 
roč. 26, č. 3, s. 169–181. 

Pokorný, Vít. Myslet z psychedelických zkušeností. Tran-
sdisciplinární interpretace. Červený Kostelec: Pavel Mer-
vart, 2016. 319 s. 

Tato kniha předkládá systematický výklad psychede-
lických zkušeností. Odhaluje jejich význam v osob-
ním životě, v životě společnosti a v kultuře. Netra-
dičním způsobem kombinuje osobní příběh, antro-
pologické zkoumání a fi losofi ckou refl exi, aby uká-
zala komplexní vztah mezi psychedelickými látkami 
a lidskou existencí. 

Hauser, Michael. The Deadlock of Postmodern Cri-
tique. In Matković, A., Losoncz, M., Krtolica, I. (eds.). 
Thinking beyond Capitalism. Belgrade: University of Bel-
grade, Institute for Philosophy and Social Theory, 
2016, s. 137–157.  

Koubová, Alice. Percevoir la beauté du monde. In Du-
fourcq, A. (ed.). Est-ce réel? Phénoménologies de l’ imagi-
naire. Leiden: Brill, 2016, s. 147–170. 
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Novotný, Karel. Der Leib-Körper als Kern und Gren-
ze der Subjektivität. In Nielsen, C., Novotný, K., Ne-
non, T. (eds.). Kontexte des Leiblichen. Nordhausen: Trau-
gott Bautz, 2016, s. 71–96. 

Koubová, Alice. Embodiment, Oikos and Sharing Life 
in the Pregnant Body. In Nielsen, C., Novotný, K., 
Nenon, T. (eds.). Kontexte des Leiblichen. Nordhausen: 
Traugott Bautz, 2016, s. 233–247.  

Puc, Jan. Wenn Husserl meditiert hä tte… Die phä no-
menologische und die buddhistische Einstellung zum 
Bewusstsein. In Nielsen, C., Novotný, K., Nenon, T. 
(eds.). Kontexte des Leiblichen. Nordhausen: Traugott 
Bautz, 2016, s. 525–544.  

Urban, Petr. Phenomenology and Interdisciplinarity. 
In Nielsen, C., Novotný, K., Nenon, T. (eds.). Kontex-
te des Leiblichen. Nordhausen: Traugott Bautz, 2016, 
s. 459–480.  

Urban, Petr. Jak rozumíme druhým? Studie o sociálním ro-
zumění a sdílení světa nejen u člověka. Praha: Filosofi a, 
2016. 55 s. Parva philosophica, 23.  

Petr Urban
Jak rozumíme 
druhým? 
STUDIE O SOCIÁLNÍM 
 ROZUMĚNÍ A SDÍLENÍ 
SVĚTA NEJEN U ČLOVĚKA

SVAZEK 23
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Kromě 44 publikačních výstupů (z toho 5 monogra-
fi ckých), které vydali členové oddělení v nakladatel-
stvích Brill, Vrin, Routledge, De Gruyter, Traugott 
Bautz, Herder aj., zaznamenalo oddělení v roce 2016 
řadu významných výsledků na poli mezinárodních, 
vědecko-organizačních a popularizačních aktivit. Čle-
nové oddělení zorganizovali 9 konferencí s meziná-
rodní účastí – např. Life and Environment in the Philo-
sophy of Jan Patočka (4.–6. 11. 2016), Artistic Research: Is 
There Some Method? (7.–9. 4. 2016) či Classical and Con-
temporary Concepts of Mind (31. 10.–1. 11. 2016), v rám-
ci programu podpory spolupráce s izraelskými akade-
mickými pracovišti). Jako součást nově zahájené spo-
lupráce mezi FLÚ a AMU uspořádala Alice Koubo-
vá festival Identita v umění (Divadlo Alfréd ve dvoře) 
a moderovala několik veřejných diskusí následujících 
po představeních v rámci projektu RespondART. Ně-
kolik členů oddělení vystoupilo s přednáškami a dis-
kusními příspěvky na mezinárodním festivalu Noc fi -
losofi e, který se konal poprvé v ČR. Členové oddělení 
dále spoluorganizovali tradiční Letní školu francouzské 
fi losofi e (XXVI. ročník pod patronací Asociace Jana 
Husa) a 5. pražský workshop Nové lacanovské školy. 
V roce 2016 se podařilo Karlovi Novotnému úspěšně 
obhájit disertaci k získání titulu DSc. (Research Pro-
fessor) a Hynek Janoušek uspěl v soutěži o dvouleté 
stipendium rámci v programu mzdové podpory post-
doktorandů. Na jím uvolněné místo v grantu Robina 
Rollingera nastoupil přední znalec rané Husserlovy 
fi losofi e matematiky Carlo Ierna. Tým oddělení byl 
omlazen přistoupením doktoranda Istvana Fazakase 
do juniorského grantu Alice Koubové. V druhé polo-
vině roku 2016 zrealizoval Martin Nitsche několikamě-
síční badatelský pobyt na UCLA v rámci Fulbrightova 
stipendia. Členové oddělení pokračovali v aktivní par-
ticipaci na řešení projektu Strategie AV21 Role komuni-
kace a sociální interakce ve vývoji osobnosti (ve spolupráci 
s Psychologickým a Sociologickým ústavem AV ČR).

Granty a projekty řešené v rámci oddělení

— V roce 2016 byl úspěšně ukončen standardní projekt 
GA ČR Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace (hl. 
řešitel Martin Nitsche, 2014–2017).
— Grant GA ČR č. 15-10832S Život a prostředí. 
Fenomenologické vztahy mezi subjektivitou a přirozeným 
světem (hl. řešitel Karel Novotný) na období 2015–
2017.
— Grant GA ČR č. GJ16-00994Y Performativita ve fi -
losofi i: kontexty, metody, důsledky (hl. řešitel Alice Kou-
bová) na období 2016–2018.
— Grant GA ČR č. 16-23046S Za fenomenologii sociali-
ty (hl. řešitel Petr Kouba na období 2016–2018.
— Grant GA ČR č. 15-18149S Od logického objektivismu 
k reismu: Bolzano a Brentanova škola (hl. řešitel Robin 
Rollinger) na období 2015–2017.
— V roce 2016 úspěšně pokračovalo řešení bilaterální-
ho mobilitního projektu Fenomenologie dnes (Petr Ur-
ban, 2015–2017) mezi FLÚ AV ČR a FiÚ SAV.
— V grantové soutěži GA ČR v roce 2016 uspěl návrh 
projektu Jednota a mnohost v současném myšlení (Micha-
el Hauser), který bude řešen v období 2017–2019.

Účast na vysokoškolském vzdělávání 
a vzdělávání veřejnosti 

Pracovníci oddělení se rovněž podíleli na uskutečňo-
vání pregraduálního vzdělávání a doktorských pro-
gramech (a vedení  absolventských prací ) ve spoluprá-
ci s následujícími vysokými školami a univerzitami 
(výčet kurzů je pouze ilustrativní):
— Ostravská univerzita v Ostravě (kurzy Dějiny no-
vověké fi lozofi e)
— Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy (kurzy Intro-
duction to Patočka’s Phenomenology; Refl exe společ-

Další informace o činnosti oddělení v roce 2016
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nosti ve francouzském osvícenství; (Bez)moc svobo-
dy; Bolzano’s Theoretical Philosophy; Husserl’s Ear-
ly Concept of Intentionality)
— Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (kur-
zy Holý život mezi lidstvím a biopolitikou; Tělo a jed-
nání; Fenomenologie I; Affektivität bei Husserl: Ano-
nymität und erlebte Singularität des Lebens)
— Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy 
(kurzy Četba filosofických textů, Filosofické základy 
teologie 20. století)
— Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (Filozofi c-
ký diskurz; Postmoderní etika a fi losofi e; Projekt mo-
derny – teorie emancipace)
— Univerzita Hradec Králové (kurzy Filozofi e a spo-
lečenské vědy; Soudobá kontinentální fi losofi e; Myš-
lenkové kořeny evropské kultury; Systematická fi lo-
sofi e)
— Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (kur-
zy Postmoderní fi losofi e; Fenomenologie; Filosofi e 
20. století; Heideggerova fi losofi e)
— Divadelní fakulta Akademie múzických umění (kur-
zy Filosofi cká propedeutika; Divadelní teorie a kriti-
ka)
Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti (úplný 
výčet viz 4.3) lze uvést mj.:
— přednáška P. Kouby „Co je osvícenství?“ v rámci 
Týdne vědy a techniky
— vystoupení J. Bierhanzla v dokumentárním fi lmu 
ČT „Život na safari“ o art brut environmentu v Bis-
kupické safari
— rozhovor Michaela Hausera „Proč česká společnost 
nedůvěřuje církvím?“ pro pořad České televize Křes-
ťanský magazín
— diskuse Michaela Hausera v ČRO s Petrem Fische-
rem a Václavem Bělohradským „Postmoderna a její 
konce?“ v pořadu Českého rozhlasu – Vltava
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Fotografi e z akce Playful communication, 
organizované v rámci projektu 

Filosofi e v experimentu, Praha, září 2016
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K. Novotný obhajuje akademický titul DSc.

Publikum jedné z odborných přednášek organizovaných Oddělením současné kontinentální fi losofi e FLÚ
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Pracovníci

zástupce vedoucího

RNDr. Adolf Filáček, CSc.

pracovníci oddělení

Mgr. Libor Benda, Ph.D.
Davide Crippa, Dr.
PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
PhDr. Radim Hladík, Ph.D.
Anežka Kulhánková
PhDr. Jiří Loudín, CSc.
PhDr. Petr Machleidt, Ph.D.
Mgr. Jan Maršálek, Ph.D.
Mgr. Ivo Pezlar, Ph.D.
Mgr. Ing. Tereza Virtová
Filip Vostal, Ph.D.  

2.2.9 Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti

Stručná charakteristika útvaru

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 slož-
ky kulturního, sociálního, ekonomického a ekologického kontextu společnosti. Teoretická 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 procesům, 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 kabinetu: http://stss.fl u.cas.cz

vedoucí

Mgr. Jan Balon, Ph.D.
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Vostal, Filip. Accelerating Academia: the Changing Structu-
re of Academic Time. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
2016. 242 s. Palgrave studies in science, knowledge 
and policy. 

Období „zvolna kráčející“ akademické obce vyzna-
čující se ležérním tempem výzkumu a vzdělávání je 
pryč. Akademická obec je nyní intenzivním sociál-
ním místem, jež stírá hranice mezi kapitalistickou 
dynamikou a akademickým životem. Pracovní vytí-
žení akademických pracovníků narůstá spolu s tím, 
jak se setkávají se stále větším množstvím úkolů, in-
formací, povinností, psaním textů, úkonů a navazo-
váním kontaktů. Čas potřebný k uskutečnění těch-
to aktivit zatím zůstává relativně stejný, spíše se zdá, 
že se zkracuje. Zároveň „vůle přidat plyn“ se ukázala 
jako výrazná kulturní a strukturální síla ve vytváření 
vědomostí, poháněná vzájemnou soupeřivostí a sna-
hou po dokonalosti. Filip Vostal zkoumá měnící se 
charakter akademického období a otázky povahy této 
touhy po zdokonalení. Bez zpochybnění vlastních ne-
gativních dopadů Vostal uznává, že nejsme schopni 
zcela pochopit tento fenomén, aniž bychom pečlivě 
prozkoumali jeho pozitivní aspekty. Zároveň se ptá, 

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2016

proč si lidé zvolili cestu ke zdokonalení a jak a kdy 
se nutkání po zdokonalení projeví v diskurzu politi-
ky vyššího vzdělání.

Nielsen, M. V., Tauginienė, L., Filáček, A., Mačiukaitė-
-Žvinienė, S., Revuelta, G. RRI at European Universi-
ties. In: Lindner, R., Kuhlmann, S., Randles, S., Bed-
sted, B., Gorgoni, G., Griessler, E., Loconto, A., Mejl-
gaard N. (eds.). Navigating Towards Shared Responsibi-
lity in Research and Innovation. Karlsruhe: Fraunhofer 
Institute for Systems and Innovation Research ISI, 
2016, s. 119–124. 

Res-AGora projekt (http://res-agora.eu) se zabýval kon-
cepcí zodpovědného výzkumu a inovací v Evropském 
výzkumném prostoru. Zaměřil se na výzkum existu-
jících opatření a na soustavné monitorování trendů 
v této oblasti v 16 vybraných zemích (jednou z nich 
byla ČR). Výstupem českého řešení projektu byly čty-
ři případové studie (https://rritrends.res-agora.eu/re-
ports/5866a5a03b16b.pdf) a příspěvek do Res-AGorA 
knihy (http://res-agora.eu/news/navigating-towards
-shared-responsibility/).
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Hladík, Radim. Memories of the States, Histories of 
the Historians. In Burton, R., Ochieng’-Odhiambo, F., 
Brandon, F. (eds.). Conversations in Philosophy: Knowledge 
and Freedom. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scho-
lars Publishing, 2015, s. 39–56. 

Příspěvek v oddílu věnovaném sociální epistemologii 
staví na komparativním přístupu a zabývá se rozdíly 
mezi postkoloniálními a postsocialistickými přístu-
py k vypořádání se s problematickou minulostí. Na 
příkladu České a Jihoafrické republiky ukazuje, jak 
odlišné politiky paměti vycházející buď z principu 
zapomnění, nebo odpuštění, nacházejí své koreláty v 
protichůdných historiografi ích. Zatímco historiografi e 
apartheidu inklinuje k osobním svědectvím, historio-
grafi e státního socialismu má své jádro v archivních 
dokumentech a paradoxně tak pokračuje v pozitivi-
stické tradici, jež se prosadila právě v době státního 
socialismu jako alternativa k politicky oktrojované-
mu psaní dějin.

Balon, Jan. Privatizovaná univerzita: o jedné další „vel-
ké transformaci“ vzdělávání. Teorie vědy. 2015, roč. 37, 
č. 4, s. 453–463.  

Drozenová, Wendy. Challenge of Time as a Moral Im-
perative. Human Affairs. 2016, roč. 26, č. 1, s. 80–89. 

Drozenová, Wendy. Evolution und Spezifi ka von Wirt-
schaftsethik in der Tschechischen Republik und in 
Slowakischen Republik. In Krylov, A. N. (ed.). Hand-
buch zur Europäischen Wirtschaftsethik: business ethics: ex-
pectations of society and the social sensitisation of business. 
Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2016, s. 467–479. 

Dvořák, Tomáš. Životní formy prosópopoie. In 
Brabec, J., Horský, J., Janoščík, V., Krumphanzl, R., 
Vašíček, P. (eds.). „Z přirozené potřeby kritického ducha“. 
Refl exe života a díla Zdeňka Vašíčka. Praha: Triáda, 2016, 
s. 62–74. Delfín, 168. 

Machleidt, Petr. Spuren im Bereich der Kooperation 
zwischen Gerhard Banse und der Akademie der Wis-
senschaften der Tschechischen Republik. In Banse, B., 
Jähne, A. (eds.). Zeiten & Spuren: Wege. Begegnungen. 
Rückblicke: Gerhard Banse zum 70. Geburtstag. Berlin: 
trafo Wissenschaftsverlag, 2016, s. 159–170. Abhand-
lungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften, 43. 
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V roce 2016 se Kabinet pro studium vědy, techniky 
a společnosti zaměřoval na své profi lové výzkumné 
oblasti: mezioborová studia vědy, vědní politiku a na 
vztahy věda – kultura – inovace. Kabinet se podílel 
na řešení projektu Strategie AV21 v podprojektu Věda 
v české společnosti. Na pracovišti byl řešen evropský 
grantový projekt Re-sponsible Research and Innovation 
in a Distributed Anticipatory Governance Frame (http://
res-agora.eu). Pracovníci Kabinetu získali dva evrop-
ské granty, které budou řešeny v následujících letech 
(Projekt ResInfra@DR (Facilitating macro-regional sco-
pe and link up to socio-economic actors of Research 
Infrastructure in the Danube Region a projekt Indu-
stry 4.0). Kabinet organizoval dvoudenní mezinárod-
ní konferenci Transformation, Degradation, Disappearan-
ce of Scientifi c Objects (14.–15. června 2016). Pracovník 
Kabinetu Filip Vostal byl oceněn Prémií Otty Wich-
terleho. Kabinet pokračuje ve vydávání svého časo-
pisu Teorie vědy / Theory of Science s důrazem na zvý-
šení jeho mezinárodního dosahu. Časopis byl v roce 
2016 zařazen do databáze SCOPUS. Redakce podnik-
la kroky k zařazení časopisu do několika dalších me-
zinárodních databází. Kabinet organizuje pravidelný 
interní seminář The Forms of Analysis in Philosophy and 
Science otevřený odborné veřejnosti.

Granty a projekty řešené v rámci oddělení

— Res-AGorA – Responsible Research and Innovation in 
a Distributed Anticipatory Governance Frame. A Constructi-
ve Socio-normative Approach. Spoluřešitelem je FLÚ AV 
ČR, Kabinet pro studium vědy, techniky a společnos-
ti pod vedením A. Filáčka (ve spolupráci s vídeňským 
Institut für Höhere Studien).
— Projekt Noc fi losofi e podpořený International Vise-
grad Fund (hl. řešitel J. Maršálek) na rok 2016.

— Projekt GA ČR č. GJ16-18371Y Hledání ztraceného 
času: Epistemické implikace časového presu v současném 
českém akademickém prostředí (hl. řešitel F. Vostal) na 
období 2016–2018.

Účast na vysokoškolském vzdělávání 
a vzdělávání veřejnosti 

Pracovníci oddělení se rovněž podíleli na uskutečňo-
vání pregraduálního vzdělávání a doktorských pro-
gramech (a vedení  absolventských prací ) ve spoluprá-
ci s následujícími vysokými školami a univerzitami 
(výčet kurzů je pouze ilustrativní):
— Anglo-American University in Prague (kurz Intro-
duction to Social Theory)
— Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (kurzy 
Sociology of Science and Scientifi c Knowledge; Úvod 
do fi losofi e; Obecná metodologie a epistemologie vědy)
— Západočeská univerzita v Plzni (kurz Filosofi e)
— Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (kur-
zy Křesťanská etika; Man and Technology in Chris-
tian Tradition; Náboženství, etika a fi losofi e)

Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti (úplný 
výčet viz 4.3) lze uvést mj.:
— organizace Noci fi losofi e – série dvacetiminutových 
přednášek a několika panelových diskusí na téma „Ob-
razy, vědy a politika“ (J. Maršálek)
— účast R. Hladíka v panelové diskusi pro veřejnost 
„Rozpravy o médiích“ 
— přednáška T. Dvořáka „Infrastruktury současného 
vědění“ v Galerii Rudolfi num    

Další informace o činnosti oddělení v roce 2016
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Host Kabinetu Y. Renisio 
prezentuje kritickou studii 
vědecké delegitimizace sociálních věd

R. Hladík na akci Rozpravy o českých médiích 
pořádané FSV UK

Host kabinetu J. Holmwood 
po přednášce věnované proměnám 

současných vědních politik



P
ře

d
st

av
e
n
í č

in
n
o
st

i j
e
d
n
o
tl
iv

ýc
h
 ú

tv
ar

ů
 F

LÚ

116

   



      

P
ře

d
st

av
e
n
í č

in
n
o
st

i j
e
d
n
o
tl
iv

ýc
h
 ú

tv
ar

ů
 F

LÚ

117

Pracovník kabinetu F. Vostal 
při jedné z přednášek věnovaných 
širší odborné veřejnosti
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2.2.10 Kabinet pro klasická studia

Stručná charakteristika útvaru

Kabinet pro klasická studia Filosofi ckého ústavu Akademie věd ČR se zaměřuje na výzkum vybraných aspek-
tů řecko-římské antiky v celé její tematické šíři (literatura, historie, jazyk, divadlo, dějiny umění) a antického 
dědictví v pozdějších epochách (rané křesťanství, středověk, raný novověk) se zvláštním zřetelem k recepci 
antiky v českých zemích.

Vědečtí pracovníci Kabinetu jsou v současnosti členěni do čtyř badatelských týmů:
Oddělení antické kultury a její recepce
Oddělení biblických studií
Oddělení středolatinské lexikografi e
Oddělení novolatinských studií

Kromě dlouhodobých edičních projektů, jakým je například vydávání Slovníku středověké latiny v českých ze-
mích (projekt je zaštítěn Akademickou unií v Bruselu), se badatelé Kabinetu pro klasická studia soustřeďují 
na publikování odborných monografi í, statí a článků vydávaných u nás i v zahraničí a doplňování a tvorbu 
specializovaných elektronických databází. Spolupracují nejen s příbuzně zaměřenými odděleními Filosofi c-
kého ústavu AV ČR (např. Centrum medievistických studií; Oddělení pro studium antického a středověké-
ho myšlení; Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku), ale rovněž s příbuzně za-
měřenými univerzitními pracovišti v ČR (např. s Ústavem řeckých a latinských studií a Katedrou divadelní 
vědy FF UK v Praze či Ústavem klasických studií FF MU v Brně), kde se také příležitostně podílejí na výuce. 
Kromě již zmíněného Slovníku středověké latiny Kabinet spolupracuje na řadě dalších mezinárodních pro-
jektů, jakými jsou například Clavis monumentorum litterarum. Regnum Bohemiae (koordinováno Akademickou 
unií v Bruselu), European Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama (koordinováno uni-
verzitou v Athénách) či Archive of Performances of Greek and Roman Drama (koordinuje univerzita v Oxfordu).

Kabinet pro klasická studia vydává dvě odborná periodika, Listy fi lologické (vycházející od roku 1874, dvě 
dvojčísla ročně) a mezinárodní časopis Eirene. Studia Graeca et Latina (vychází od roku 1960, jedno dvojčís-
lo ročně), jež jsou zařazena do významných mezinárodních citačních databází (ERIH Plus, JSTOR, SCO-
PUS, Web of Science).

Pro širší odbornou veřejnost pořádá pracoviště každoročně Den otevřených dveří a Letní školu klasických stu-
dií. Součástí Kabinetu je rovněž specializovaná knihovna přístupná veřejnosti, jejíž fond čítá na 60 000 svaz-
ků převážně z oborů klasické fi lologie, historie, teologie a příbuzných disciplín.

Webová prezentace kabinetu: http://www.ics.cas.cz/
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Pracovníci

zástupce vedoucího

PhDr. Zuzana Silagiová, CSc.

vědecký tajemník:

Mgr. Jakub Čechvala, Ph.D.

pracovníci oddělení

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
PhDr. Jiří Beneš
Mgr. Jana Desenská Ciglerová
Mgr. Daniela Čadková, Ph.D.
Mgr. Julie Černá, Ph.D.
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. 
Mgr. Petr Dolejš
Mgr. Zdeněk Dvořák
Mgr. Jan Dus, Th.D. 
(vedoucí Oddělení biblických studií)
Mgr. Radka Fialová
PhDr. Hana Florianová
PhDr. Josef Förster, Ph.D. 
(vedoucí Oddělení novolatinských studií)
doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.
Mgr. Alena Marta Hoffmanová
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Mgr. Barbora Kocánová, Ph.D.
Mgr. Matěj Novotný
Mgr. Pavel Nývlt, Ph.D. 
(vedoucí Oddělení středolatinské lexikografi e)
Bc. Vojtěch Pelc
Mgr. Ondřej Podavka

Jitka Podráská
Mgr. Eliška Poláčková
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. 
(vedoucí Oddělení antické kultury a její recepce)
Mgr. Václav Smyčka, Ph.D.
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (emeritus)
PhDr. Martin Svatoš, CSc.
Mgr. Hana Šedinová, Ph.D.
Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vršecká, Ph.D.
Mgr. ThLic. Jiří Žůrek, Th.D.   

vedoucí

PhDr. Petr Kitzler, Ph.D.
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Silagiová, Zuzana, Černá, Julie, Florianová, Hana, Ko-
cánová, Barbora, Martínková, Dana, Nývlt, Pavel, Še-
dinová, Hana, Vršecká, Kateřina. Latinitatis medii aevi 
lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých 
zemích: díl 23. Praha: Koniasch Latin Press, 2016. 104 
s. ISBN 978–80–87773–40–6.

Slovník registruje a vykládá slovní zásobu latinsky psa-
ných bohemikálních pramenů z období 1000–1500. 
Je založen na bohatém materiálu, excerpovaném z li-
teratury různých žánrů, a to nejen z vydaných, ale 
i rukopisných pramenů. Je důležitou pomůckou pro 
medievisty různých oborů. Výklad hesel je podáván 
latinsky a česky.

Bažant, Jan, Čadková, Daniela, Čechvala, Jakub, Ko-
nývková, Tereza, Novotný, Matěj, Poláčková, Eliška, 
Stehlíková, Eva. Ve stínu hellénského slunce: obrazy anti-
ky v moderní české kultuře. Praha: Filosofi a, 2016. 455 s. 

Publikace mapuje recepci antiky v českém veřejném 
diskurzu od druhé poloviny 19. století do současnos-
ti. Styčným bodem všech studií je snaha odhalit tuto 
recipovanou antiku jako kulturní konstrukt a ukázat, 
jakými způsoby byl obraz antiky v minulosti i dnes 
zneužíván, deformován a manipulován. Kniha tedy 
mimo jiné přispívá k pochopení obecných principů 
manipulace v médiích a ve veřejném prostoru a stra-
tegie „přepisování“ či „přeznačování“ minulosti pod-
le aktuálních dobových kritérií.

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2016

F

Jakub Čechvala
Eliška Poláčková et al.

VE STÍNU 
HELLÉNSKÉHO 
SLUNCE
OBRAZY ANTIKY 
V MODERNÍ 
ČESKÉ KULTUŘE  
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Desenská Ciglerová, Jana, Förster, Josef, Kvapil, J., 
Matl, Jiří, Petrbok, Václav, Podavka, Ondřej, Polako-
vič, Daniel, Pumprla, Václav, Svatoš, Martin, Žůrek, 
Jiří, Hádek, Karel (eds.). Joannes Petrus Cerroni. Spiso-
vatelé Království českého. Díl 1, A-B. 1. Praha: Filosofi a, 
2016. 497 s. ISBN 978–80–7007–448–0.

Edice zpřístupňuje dva počáteční svazky rukopisného 
slovníku učenců Scriptores Regni Bohemiae sepsaného 
na konci 18. a počátkem 19. století moravským zem-
ským úředníkem, historikem a sběratelem Johannem 
Peterem Cerronim (1753–1826). Slovník chtěl formou 
bio-bibliografi ckých medailonů spisovatelů naroze-
ných nebo působících v Českém království postih-
nout dějiny vzdělanosti Čech v souladu s konceptem 
historia litteraria od počátků vzdělanosti až po Cerro-
niho současnost.

Bartoň, Josef. Translation Tradition as a Source of 
Errors and Clichés in Modern Czech Translations of 
the New Testament. In Dušek, J., Roskovec, J. (eds.). 
The process of authority: the dynamics in transmission and 
reception of canonical texts. Berlin: De Gruyter, 2016, 
s. 337–348. Deuterocanonical and cognate literature 
studies, 27. ISBN 978–11–037694–4.

Dus, Jan A. Papers or Principles? Ignatius of Antioch 
on the Authority of the Old Testament. In Dušek, J., 
Roskovec, J. (eds.). The process of authority: the dynamics 
in transmission and reception of canonical texts. Berlin: 
De Gruyter, 2016, s. 151–163. Deuterocanonical and 
cognate literature studies, 27. ISBN 978–3-11–037694–4.

Fialová, Radka. „Scripture“ and the „Memoires of 
the Apostels“: Justin Martyr and his Bible. In Dušek, 
J., Roskovec, J. (eds.). The process of authority: the dyna-
mics in transmission and reception of canonical texts. Ber-
lin: De Gruyter, 2016, s. 165–178. Deuterocanonical 
and cognate literature studies, 27.

 

JOANNES PETRUS 

CERRONI
SCRIPTORES 

REGNI BOHEMIAE
TOMUS I.: A−B

JOH A N N PET ER 

CERRONI
SPISOVATELÉ 

KR ÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

DÍL I.: A−B
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Beneš, Jiří. J. A. Comenius on Translation and Inter-
pretation of the Bible. In Goris, W., Meyer, M. A., 
Urbánek, V. (eds.). Gewalt sei ferne den Dingen! Contem-
porary Perspectives on the Works of John Amos Comeni-
us. Wiesbaden: Springer VS, 2016, s. 159–168.

Dus, Jan A. Die Apostolischen Väter. In Gnadenle-
hre in Schrift und Patristik. Freiburg: Herder, 2016, 
s. 174–188. Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. 3, 
Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, 
Gnadenlehre. Faszikel 5a 1. Teil. 

Kitzler, Petr. Tertullian. In Gnadenlehre in Schrift und 
Patristik. Freiburg: Herder, 2016, s. 265–281. Handbuch 
der Dogmengeschichte. Bd. 3, Christologie, Soterio-
logie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnadenlehre. Faszi-
kel 5a 1. Teil. 

Kocánová, Barbora. Questio astronomicalis Zdeňka 
z Labouně: kritická edice. Listy fi lologické. 2016, roč. 
139, č. 1/2, s. 123–165. 

Patoka, J., Kocánová, Barbora; Kalous, L. Crayfi sh 
in Czech cultural space: the longest documented re-
lationship between humans and crayfi sh in Europe. 
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. 2016, 
roč. 417, č. 5, s.1–9.

Smyčka, Václav. A patriotic ‘Picture Gallery’ or a Uni-
versal ‘Tree of Knowledge’? Metaphors of Knowledge 
in the Historia Litteraria Works. Listy fi lologické. 2016, 
roč. 139, č. 1/2, s. 25–49. 

Šedinová, Hana. Aristotle’s carp as Claretus’ bird co-
mor? Tracing the origin of one medieval term. Acta 
Universitatis Carolinae. Philologica. 2016, č. 2, s. 111–123.   

Další informace o činnosti oddělení v roce 2016

V průběhu roku 2016 došlo ve vedení Kabinetu pro 
klasická studia FLÚ AV ČR k následujícím změnám: 
vedoucím se stal nově: PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., kte-
rý nahradil PhDr. Jiřího Beneše. Dále došlo ke změně 
v názvu dvou oddělení (badatelských týmů), nově tak 
v rámci KKS působí Oddělení antické kultury a její re-
cepce (dříve Oddělení antických tradic v české kultu-
ře) a Oddělení novolatinských studií (dříve Oddělení 
dokumentace a výzkumu kulturního dědictví v čes-
kých zemích do r. 1800). Další změny proběhly ve ve-
dení tří oddělení (badatelských týmů), kde byli jme-
nováni noví vedoucí: PhDr. Josef Förster, Ph.D. (nově 
vedoucí Oddělení novolatinských studií); Mgr. Pavel 
Nývlt, Ph.D. (nově vedoucí Oddělení středolatinské 

lexikografi e); Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. (nově ve-
doucí Oddělení antické kultury a její recepce).

V roce 2016 byl časopis Eirene. Studia Graeca et Lati-
na vydávaný Kabinetem pro klasická studia (viz rovněž 
část 6.4) nově zařazen a indexován ve Web of Scien-
ce a Arts and Humanities Citation Index fi rmy Thom-
son Reuters. Zařazení časopisu je zpětně od roku 2014.

Granty a projekty řešené v rámci oddělení

Také v roce 2016 pokračovalo na půdě Kabinetu pro 
klasická studia řešení dvou větších projektů podpo-
řených GA ČR. 
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— Oddělení novolatinských studií vstoupilo pod ve-
dením dr. Martina Svatoše do posledního roku řeše-
ní projektu Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho 
doby I (GA ČR č. P406/12/2254), který zpřístupňuje 
v tištěné i elektronické verzi latinský slovník spisova-
telů Scriptores regni Bohemiae sepsaný moravským učen-
cem Johannem Petrem Cerronim a určuje jeho místo 
mezi díly o dějinách vzdělanosti (historia litteraria). Na 
konci roku 2016 byl v nakladatelství Filosofi a publi-
kován první svazek Cerroniho biografi ckého slovní-
ku zahrnující písmena A–B. 
— Pracovníci Oddělení biblických studií pokračova-
li v práci na svých dílčích projektech v rámci centra 
excelence č. P401/12/G168 Historie a interpretace Bib-
le, přičemž v roce 2016 publikovali své studie vzešlé 
ze synergické mezinárodní konference uspořádané 
v roce 2014 v nakladatelství De Gruyter v publikaci 
s názvem The Process of Authority. The Dynamics in Tran-
smission and Reception of Canonical Texts.
V roce 2016 se KKS zapojil (příp. pokračoval) třemi 
projekty ve výzkumném programu Strategie AV21:
— Paměť v digitálním věku: Oddělení středolatinské le-
xikografi e, projekt Digitální kartotéka Slovníku středo-
věké latiny v českých zemích

— Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací: Jan Bažant, 
projekt Perseus a Medusa (monografi e pro nakladatel-
ství Academia) a Oddělení antické kultury a její re-
cepce: s projektem uspořádání Letní školy klasických 
studí „Vstaň a pojď s námi! Vita Caroli. Písemnictví, 
vzdělanost a umění doby Karla IV.“

Účast na vysokoškolském vzdělávání 
a vzdělávání veřejnosti 

Pracovníci oddělení se rovněž podíleli na uskutečňo-
vání pregraduálního vzdělávání a doktorských pro-
gramech (a vedení  absolventských prací ) ve spoluprá-
ci s následujícími vysokými školami a univerzitami 
(výčet kurzů je pouze ilustrativní):

— Architectural Institute of Prague (kurzy History of 
Architecture)
— Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy (kurzy Di-
vadelní scénář jako intertext; Proměny antického dra-
matu; Úvod do neolatinistiky
— 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (kurz Od-
borná lékařská terminologie)
— Univerzita Hradec Králové (kurz Středověká latina 
pro archiváře)

Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti (úplný 
výčet viz 4.3) lze uvést mj.:
— organizace Letní školy klasických studií na téma „Vstaň 
a pojď s námi! Vita Caroli. Písemnictví, vzdělanost 
a umění doby Karla IV.“
— přednáška J. Bartoně „Český biblický překlad v mi-
nulosti a dnes“ ve Slánské akademii volného času
— přednášky „Prostor řeckého divadla“ (J. Čechva-
la), „Eurípidova Médeia, aneb když dva dělají totéž...“ 
(A. Sarkissian), „Po dešti vyrůstá tráva a po víně moud-
rá hlava... Raně novověké památníky jako svědectví své 
doby“ (M. Vaculínová), „Náboženské drama českého 
středověku: od liturgie k divadlu, od obřadu k fraš-
ce“ (K. Vršecká), „Od Plauta k Donutilovi, aneb Ot-
rok v římské komedii“ (E. Poláčková), „Karel IV. pod 
ochranou Medusy“ (J. Bažant), „Proč hrát řeckou tra-
gédii?“ (A. Sarkissian) v rámci Týdne vědy a techniky



P
ře

d
st

av
e
n
í č

in
n
o
st

i j
e
d
n
o
tl
iv

ýc
h
 ú

tv
ar

ů
 F

LÚ

124

   



      

P
ře

d
st

av
e
n
í č

in
n
o
st

i j
e
d
n
o
tl
iv

ýc
h
 ú

tv
ar

ů
 F

LÚ

125

P. Nývlt přednáší na téma digitalizace Slovníku středověké latiny, Praha, listopad 2016
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Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR vás zve 

na prezentaci dvou knižních publikací 
vydaných v rámci grantového projektu GA ČR 

„Johann Peter Cerroni a kultura jeho doby v Čechách I“, 

na níž budou představeny kolektivní monografie 

Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století 
(Praha, Filosofia 2015). 

a úvodní svazek edice monumentálního díla 

Johanna Petera Cerroniho: Scriptores Regni Bohemiae I: Tomus I.: A-B 

(Praha, Filosofia 2016). 

Prezentace se koná ve středu 14. prosince 2016 od 15 hod. 
v přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR, 

Na Florenci 3/1420, Praha 1 (vchod C, 3. patro).

S projektem, jeho záměrem a dosavadními výsledky vás za řešitele projektu 

seznámí: Martin Svatoš, Václav Smyčka, Ondřej Podavka, 

Jiří Matl, Václav Petrbok a Josef Förster.

Při prezentaci bude možné oba svazky zakoupit.

DVA NOVÉ SVAZKY O  KONCEPTU 

HISTORIA LITTERARIA

H I S TOR I A
LITTER ARIA
V ČESKÝCH ZEMÍCH 
OD 17. DO POČÁTKU 

19. STOLETÍ
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Prezentace u příležitosti vydání 
dvou svazků v rámci projektu 

Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby I.
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9:00–9:10 

Zahájení  

PhDr. Petr Kitzler, Ph.D.

PŘEDNÁŠKY

9:15–10:30  

Eurípidova Médeia aneb Když dva dělají 
totéž…

Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.

Je Médeia hra pro misogyny? Může být Iáson 

sympatický? Existuje nějaký praktický důvod, 

proč byly v Řecku ženské hrdinky hrány muži? 

Cože, Médeia na letišti? A ještě mnoho dalšího… 

Na případu jedné řecké tragédie ve dvou režijních 

koncepcích.

10:45–11:30

Náboženské drama českého středověku: 
od liturgie k divadlu, od obřadu k frašce

Mgr. Kateřina Vršecká, Ph.D.

Přednáška představí drama českého středověku 

z pohledu dvou základních, vzájemně se 

prolínajících principů, mezi nimiž středověké 

bohemikální texty 12.–15. století oscilují: princip 

liturgický, sakrální, a princip ludický, profánní.   

F

Týden vědy a techniky AV ČR 2016

11:45–13:00 

Prostor řeckého divadla

Mgr. Jakub Čechvala, Ph.D.

Přednáška bude zaměřena na dlouho opomíjený 

prostorový a divadelní aspekt řecké tragédie. 

Nastíní prostorová specifi ka řeckého divadla 

pátého století, jak se vyvíjely naše představy 

o nich, a představí praktický vliv prostorového 

uspořádání na herecké provedení tragédií.

13:15–14:30

Po dešti vyrůstá tráva a po víně moudrá 
hlava…
Raně novověké památníky jako svědectví 
své doby 

Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.

O lidech, kteří v raném novověku památníky 

vlastnili, a o těch, kteří do nich psali a malovali, 

i o různých citátech, průpovídkách, básních 

a malovaných výjevech bude řeč v tomto 

příspěvku.

14:45–16:00 

Od Plauta k Donutilovi aneb Otrok 
v římské komedii

Mgr. Eliška Poláčková

Co mají společného otrok Truffaldino, prostořeký 

a vychytralý hrdina hry „Sluha dvou pánů“, a otrok 

Pseudolus římského dramatika Tita Maccia Plauta? 

Přednáška představí základní rysy dramatického 

typu otroka v plautovské komedii i nakládání s ním 

v moderní dramatické tradici.

EXKURZE
(Sraz na Hradčanském náměstí 

u brány do 1. hradního nádvoří) 

16:30 

Masarykův Pražský hrad a císařský 
palác na Palatinu 

Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.

Při přestavbě Pražského hradu ve dvacátých 

letech minulého století použil Josip Plečnik 

nejprestižnější architektonický typ, který znal, 

antický císařský palác na Palatinu v Římě. 

Z velkorysého projektu však byla realizována 

jenom malá část. Exkurze seznámí účastníky 

právě s původním Plečnikovým plánem 

i jeho výslednou podobou, a to v kontextu 

návaznosti na klasické dědictví v architektuře.

Kabinet pro klasická studia     Filosofi ckého ústavu AV ČR 

Den otevřených dveří             2. 11. 2016

Přednášky se konají v zasedací místnosti Ústvu pro 

českou literaturu, Na Florenci 3, Praha 1, vchod C, 

3. patro. Kontakt pro ohlášení početnějších skupin 

zájemců: Dr. Jakub Čechvala, cechvala@ics.cas.cz.
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Zahájení P. Kitzlera

Odborné přednášky v rámci 
Dne otevřených dveří 
Kabinetu pro klasická studia
Praha, listopad 2016
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K. Vršecká J. Čechvala

K. Vršecká
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A. Sarkissian

M. Vaculínová a P. Kitzler

E. Poláčková

M. Vaculínová

J. Čechvala
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2.3 Společná pracoviště s vysokými školami

2.3.1 Centrum pro teoretická studia (CTS) – Archiv Jana Patočky

Stručná charakteristika útvaru

CTS je společ né  pracoviš tě  Akademie vě d Č R a Univerzity Karlovy v Praze. Usiluje o vzá jemné  porozumě -
ní  a sbliž ová ní  vě dců  z nejrů zně jš í ch vě dní ch oborů . Č á stí  CTS, která  patř í  pod FLÚ, je Archiv Jana Pa-
toč ky. Č innost Archivu spoč í vá  ve studiu a interpretaci fi losofi cké ho odkazu dí la Jana Patoč ky, v publikaci 
jeho souborné ho dí la a ve shromaž ď ová ní  rukopisů  a dokumentů  tý kají cí ch se jeho ž ivota a prá ce. Archiv 
Jana Patoč ky založ ili Ivan Chvatí k a Pavel Kouba v lednu 1990 v rá mci Filosofi cké ho ú stavu Č eskoslovens-
ké  akademie vě d jako specializované  oddě lení . Toto oddě lení  má  koř eny v roce 1977, kdy se Patoč kovi ž á ci 
postarali o zajiš tě ní  a ulož ení  Patoč kový ch rukopisů  na bezpeč né  mí sto př ed StB a zač ali vydá vat samizda-
tový  Archivní  soubor Patoč kový ch prací. Do listopadu roku 1989 bylo vydá no 27 svazků . Za tento vydavatel-
ský  poč in byli Ivan Chvatí k, Radim Palouš , Pavel Kouba, Miroslav Petř í č ek a Jan Ví t v roce 1990 poctě ni 
Cenou Akademie vě d. Archiv se aktuálně soustředí na vydávání Sebraný ch spisů  Jana Patoč ky v nakladatelství  
OIKOYMENH a shromažďování rukopisů, obrazového materiálu a dalších dokumentů spojených s jeho ži-
votem a fenomenologickou epochou.

Webová  prezentace centra: http://www.ajp.cuni.cz/

Pracovníci

zástupce vedoucího

prof. PhDr. Pavel Kouba

pracovníci oddělení

Mgr. Jan Frei, Ph.D.
Mgr. Alexander Matoušek, Ph.D.
PhDr. Petr Meduna, Ph.D.
PhDr. Jitka Pelikánová
Ladislava Švandová
Darja Zoubková

vedoucí

Ing. Ivan Chvatík, dr. h. c.
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Chvatík, Ivan, Kouba, Pavel. Jan Patočka. Fenomeno-
logické spisy III/2. O zjevování. Praha: OIKOYMENH, 
2016. 817 s. Sebrané spisy Jana Patočky, 8/2. 

Svazek obsahuje dosud nepublikované studie, poznám-
ky a fragmenty z pozůstalosti z padesátých až sedm-
desátých let 20. století, které se týkají „asubjektiv-
ní fenomenologie“. Originální rukopisy jsou psány 
česky, německy a francouzsky. V tomto svazku jsou 
všechny texty přeloženy do češtiny. Některé z cizoja-
zyčných originálů byly již publikovány in: J. Patoč-
ka, Vom Erscheinen als solchem, Freiburg/München 
2000, resp. J. Patočka, Papiers phénoménologiques, 
Grenoble 1995. Cizojazyčné texty, které nebyly pub-
likovány v uvedených souborech, jsou v přítomném 
svazku uvedeny v Příloze.

Chvatík, Ivan, Williams, A., Učník, L. (eds.). The Phe-
nomenological Critique of Mathematization and the Ques-
tion of Responsibility. Cham: Springer, 2015. 223 s. Con-
tributions to phenomenology, 76. 

Svazek vychází z myšlenek E. Husserla a J. Patočky 
a provádí kritickou refl exi narůstající formalizace ve 
všech oblastech našeho života, což je relevantní hlav-
ně v naší době.

Ajvaz, Michal, Frei, Jan, Hudík, M., Chvatík, Ivan, 
Kouba, Pavel, Kůrka, P., Matoušek, Alexander, Pauk-
nerová, K., Storch, D., Strobachová, I., Trlifajová, K., 
Velický, B. Spor o pravdu. Praha: Filosofi a, 2016. 249 s. 

Frei, Jan, Švec, O. Překonání subjektivismu ve fenomeno-
logii. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. 223 s. 

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2016

SPOR
O

PRAVDU

FILOSOFIA
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Chvatík, Ivan. Heidegger. Původ uměleckého díla [Pře-
klad]. Praha: OIKOYMENH, 2016. 119 s. [Orig.: Hei-
deg ger, M. Gesamtausgabe 5: Holzwege. Frankfurt am 
Main: Klostermann, 1977. S. 1–74].

Chvatík, Ivan. Patočka’s Concept of the Solidarity of 
the Shaken and the Possibility of a Meaningful Exi-
stence. In Palouš, M. (ed.). The solidarity of the shaken: 
a debate on Jan Patočka’s philosophical legacy in today’s 
world. Prague: Václav Havel Library, 2016, s. 13–22. 

Chvatík, Ivan. Jan Patočka’s Studies on Masaryk. In 
Hagedorn, L., Dodd, J. (eds.). The new yearbook for pheno-
menology and phenomenological philosophy. XIV–2015, Re-
ligion, war and the crisis of modernity: a special issue 
dedicated to the philosophy of Jan Patoč ka. London: 
Routledge, 2015, s. 136–160. 

Chvatík, Ivan. Jaké je místo studia dějin fi losofi e v díle 
Jana Patočky. In Stojka, R., Škára, M. (eds.). Patoč-

ka a dejiny fi lozofi e. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ 
v Košiciach, 2015, s. 11–32. Acta Facultatis Philoso-
phicae Universitatis Šafarikianae, 75. [Patočka a dejiny 
fi lozofi e, Košice, 30.06.2015–01.07.2015, SK].

Chvatík, Ivan. Matematika jako průprava k dialek-
tickému poznání dobra: oprava tradičního překlada-
telského omylu. Aithér. 2015, roč. 7, č. 14, s. 56–67. 

Chvatík, Ivan, Stojka, R. Demokracia nie je prechád-
zka ružovou záhradou. Rozhovor s Ivanom Chvatí-
kom pri príležitosti 25. výročia založenia Archívu 
Jana Patočku. Filozofi a. 2015, roč. 70, č. 6, s. 472–478. 

Matoušek, Alexander (ed.). „Co je spravedlivé, kvasí a stá-
vá se silou..“: válečná cesta Ivana Matouška, důstojníka 
československé a francouzské kavalerie, 1939–1944. Praha: 
Triáda, 2016. 180 s. Delfín, 160. 
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Další informace o činnosti oddělení v roce 2016  

V roce 2016 Archiv Jana Patočky fi nalizoval vytištění 
svazku „O zjevování. Náčrty a zlomky k asubjektivní 
fenomenologii“ (Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 8/2: „Fe-
nomenologické spisy III/2“.). Pokračují přípravy dalších 
svazků Sebraných spisů Jana Patočky: Sv. 15: „Aristo-
teles, jeho předchůdci a dědicové“, Sv. 19: „Filosofi c-
ké deníky“, Sv. 17: „Příspěvky k dějinám fi losofi e“.

CTS – AJP organizoval transdisciplinární seminá-
ře na téma Událost a proces. Dále se věnoval práci na 
překladech přednášek Martina Heideggera a Aristo-
telovy Metafyziky.

Granty a projekty řešené v rámci oddělení

— V rámci programu Strategie AV21 pracuje AJP na 
digitalizaci a internetovém zpřístupnění zvukových 
záznamů přednášek a seminářů Jana Patočky ze sedm-
desátých let minulého století.
— Projekt NAKI (poskytovatel Ministerstvo kultury 
ČR) INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digi-
tal humanities (spoluřešitel I. Chvatík).
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Pracovníci

zástupce ředitele

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
Mgr. Pavel Soukup, Ph.D. 

vědecký tajemník

Mgr. Robert Novotný, Ph.D.

pracovníci oddělení

Mgr. Vojtěch Bažant
PhDr. Pavel Břicháček
Mgr. Dušan Coufal, Th.D.
doc. PhDr. Martin Čapský, Ph.D.
Mgr. Eva Doležalová, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.
Mgr. Adéla Ebersonová

2.3.2 Centrum medievistických studií (CMS)

Stručná charakteristika útvaru

Centrum medievistických studií je společným pracovištěm Akademie věd a Univerzity Karlovy v Praze. Or-
ganizuje a zajišťuje specializovaná doktorandská školení, přednášky a semináře. Dále organizuje meziobo-
rové medievistické diskuse, mezinárodní kolokvia a konference. Jejich výsledky publikuje ve vlastní neperi-
odické 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 spolupra-
cí a mezioborovým přístupem. Tematicky jsou zaměřeny na syntetizující nové pohledy na vybrané problé-
my historie středověké střední Evropy. Díky odbornému potenciálu, kterým CMS disponuje, jsou tyto práce 
založeny na nalézání průsečíků výpovědi různých medievistických disciplín a pramenů. V poslední době se 
CMS stále výrazněji prosazuje jako pracoviště koordinující společné ediční, konferenční a badatelské projek-
ty. 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 centra: http://cms.fl u.cas.cz

ředitel

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
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Mgr. Dušan Foltýn
Mgr. Jan Kremer
Mgr. Pavlína Libichová Cermanová, Ph.D.
Mgr. Pavlína Mašková
PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
PhDr. Martin Musílek, Ph.D.
Mgr. Martin Nodl, Ph.D.

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2016  

Šmahel, František: Alma mater Pragensis. Studie k po-
čátkům Univerzity Karlovy. Praha: Nakladatelství Ka-
rolinum 2016, 614 s.

Soubor 23 studií je shrnutím celoživotního bádání 
nejvýznamnějšího českého medievisty Františka Šma-
hela k problematice Univerzity Karlovy. První část se 
zabývá počátky univerzity, nejstaršími statuty, peče-
těmi a kolejemi. Druhá část pojednává o studijním 
řádu, zkouškách, promocích a výročních disputacích 
artistické fakulty. Poslední část je věnována restaura-
ci univerzity po husitských válkách, nejstarším kata-
logům kolejních knihoven a počátkům humanismu 
na univerzitě.

Open the Gates of Paradise. The Benedictins in the Heart 
of Europe 800–1300. Eds. D. Foltýn, J. Klípa, P. Maš-
ková, P. Sommer, V. Vlnas. Praha: Národní galerie 
v Praze, Filosofi cký ústav AV ČR v Praze, 2015, 491 s. 

Katalog výstavy, jež prezentovala prostřednictvím ex-
ponátů z oblastí užitého umění, architektury, kniž-
ní malby a sochařství vysokou duchovní a umělec-
kou kulturu benediktinského řádu ve střední Evropě 
v době raného a vrcholného středověku. Důraz byl 
též kladen na dějiny středoevropských států při zdů-
raznění nezastupitelné role benediktinského řádu bě-
hem této epochy.

Mgr. Jiří Petrášek
Jana Semelová
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Mgr. Martin Šorm
PhDr. Jana Zachová, CSc.
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Mgr. Václav Žůrek  
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Svátek, Jaroslav, Nejedlý, Martin, Loiseau, J. Bertrandon 
de la Broquière. Zámořská cesta: Burgundský zvěd 15. sto-
letí v muslimských zemích. Praha: Nakladatelství Lido-
vé noviny, 2016. 208 s. Středověk. 

Francouzský šlechtic Bertrandon de la Broquière pod-
nikl v letech 1432–1433 výzvědnou cestu do Palesti-
ny, Malé Asie a na Balkán ve službách burgundské-
ho vévody Filipa Dobrého. Bertrandonovo dílo je po-
zoruhodným dokumentem o poměrech na Blízkém 
východě, v osmanské říši, ale také dokladem vztahu 
křesťanského cestovatele s muslimským světem. Kni-
ha přináší kromě překladu Bertrandonova díla něko-
lik úvodních studií, které jej zasazují do historické-
ho, literárního a kulturního kontextu.

Doležalová, Eva, Sommer, Petr (eds.). Středověký ka-
leidoskop pro muže s hůlkou: věnováno Františku Šmahe-
lovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 2016. 733 s. 

Klápště, Jan (ed.). Agrarian technology in the medieval 
landscape. Turnhout: Brepols Publishers, 2016. 448 s. 
Ruralia, 10.

Nodl, Martin, Węcowski, Piotr (eds.): Právní kultura 
ve středověku. Praha: Filosofi a, 2016. 226 s. Colloquia 
mediaevalia Pragensia, 17. 

Bracha, Krzysztof, Nodl, Martin (eds.). Česko-polské 
kazatelské vztahy ve středověku. Praha: Filosofi a, 2016. 
150 s. Colloquia mediaevalia Pragensia, 16. 

Soukup, Pavel. Religion and Violence in the Hussite 
Wars. In The European Wars of Religion. An Interdiscipli-
nary Reassessment of Sources, Interpretations, and Myths, 
Wolfgang Palaver, Harriet Rudolph, Dietmar Regens-
burger (eds.). Farnham – Burlington: Ashgate, 2016, 
s. 19–44.

Šmahel, František: Ordo ostendendarum reliquiarum 
Crumlovii: Zkoumání pod drobnohledem. Studia Me-
diaevalia Bohemica. 2014, roč. 6, č. 2, s. 187–234.

Cermanová, Pavlína. Gog and Magog: Using concepts 
of Apocalyptic Enemies in the Hussite era. In Brandes, 
W., Schmieder, F., Voß, R. (eds.). Peoples of the Apoca-
lypse: Eschatological Beliefs and Political Scenarios. Berlin: 
de Gruyter, 2016, s. 239-256. Millennium-Studien, 63.  

Cermanová, Pavlína. The Long Life of the Joachimi-
te Prophecy Concerning Bohemia. In Potestà, G. L., 
Rainini, M. (eds.). Joachim posuit verba ista: gli pseudo-
epigrafi  di Gioacchino da Fiore dei secoli XIII e XIV. Roma: 
Viella, 2016, s. 155–169. Opere di Gioacchino da Fio-
re. Testi e strumenti, 27. 

Šmahel, František: Mistr Jakoubek ze Stříbra a tes ti-
monia Husovy mučednické smrti z let 1415–1417. Stu-
dia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 1, s. 313–323. 

Mašková, Pavlína; Wojtucki, D. L’archéologie des lieux 
d’exécution en République Tchèque et en Basse-Silésie 
(Pologne). Criminocorpus. 2016, č. 5, s. 1–20. 
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ropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací spoluorganizoval 
řadu akcí pro veřejnost. M. Musílek připravil výsta-
vu Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků, P. Cerma-
nová a V. Žůrek napsali námět i scénář a moderovali 
úspěšný televizní cyklus Sedm pečetí Karla IV., R. No-
votný připravil monotematické číslo časopisu Ději-
ny a současnost Ideální panovník? Dvě tváře Karla IV. 

Granty a projekty řešené v rámci oddělení

— V roce 2016 pokračovalo řešení projektu Kulturní 
kódy a jejich proměny v husitském období (program GA 
ČR č. GBP405/12/G148 na podporu projektů excelence 
v základním výzkumu, 2012–2018). Hlavním příjem-
cem je FLÚ (hl. řešitel František Šmahel), spolupříjemci 
ÚJČ AV ČR (řešitelka Alena Černá) a KTF UK (řešitel 
Jiří Kuthan). Za CMS se na projektu podíleli v rámci 
dílčích úvazků P. Cermanová, M. Nodl, R. Novotný, 
P. Soukup a J. Svátek. V roce 2016 vydali pracovníci 
CMS v rámci projektu čtyři knižní publikace; setká-
ní všech členů týmu se uskutečnilo 13. června 2016. 
— Projekt GA ČR č. 16-06083S Zrod českého města 
a žebravé řády je řešen pod vedením P. Sommera, dále 
se podílejí P. Břicháček, E. Doležalová, D. Foltýn 
a J. Kremer, P. Mašková a J. Žemlička. Rok 2016 byl 
úvodním rokem řešení. Probíhaly heuristické rešerše 
a revize archeologických a stavebněhistorických vý-
zkumů. Do tisku byla předána studie shrnující vý-
sledky archeologického výzkumu areálu někdejšího 
dominikánského konventu a generálního studia u sv. 
Klimenta na Starém Městě pražském. Ve spoluprá-
ci s Českou dominikánskou provincií se uskutečnila 
konference „U mosta slúžiti“. 
— V rámci prvního roku řešení grantu GA ČR 
č. 16-17351S Polemika o kalich na basilejském koncilu 
1432–1433 odevzdal jeho řešitel D. Coufal do tisku 
dvě studie. 

Další informace o činnosti oddělení v roce 2016   

V roce 2016 pokračovaly pravidelné aktivity Centra 
medievistických studií. Dne 8. března 2016 proběhlo 
v AKC 24. setkání doktorandů, ve dnech 2.–4. září 2016 
se na Sázavě uskutečnil 12. ročník Letní školy medievis-
tických studií, jíž se zúčastnilo se přibližně 75 mladých 
medievistů. Po celý rok probíhal seminář J. Zachové 
zaměřený na četbu středověkých latinských pramenů 
a konzultace pro diplomanty a doktorandy, na nichž 
se podíleli všichni zaměstnanci CMS. Uskutečnila se 
dvě plenární zasedání členů/Fellows CMS s přednáš-
kami. Dne 24. února 2016 byla zvolena nová Vědec-
ká rada CMS. 

Mezinárodní spolupráce probíhala mimo jiné 
v rámci evropské kooperační sítě COST Action IS 
1301 New Communities of Interpretation: Contexts, Stra-
tegies and Processes of Religious Transformation in Late Me-
dieval and Early Modern Europe. Ve dnech 14.–15. dubna 
2016 proběhl v CMS mezinárodní workshop Wyclif-
fi te and Hussite methodologies: Interpretation in dissenting 
communities. Navázána byla rovněž bližší kooperace 
s katedrou Mittelalterliche Geschichte II Humbold-
tovy univerzity v Berlíně, a to ve formě dvou bilate-
rálních seminářů v Praze a v Berlíně. Osmi setkáními 
pokračoval interní seminář CMS (jour fi xe), zaměře-
ný na diskusi a badatelské reportáže a koordinovaný 
P. Cermanovou. 

Během roku 2016 pokračovaly práce na interneto-
vém portálu Czech Medieval Sources Online, který spra-
vuje R. Novotný. Celkový počet pramenných edic do-
stupných zdarma na webových stránkách CMS dosáhl 
koncem roku počtu 640. Počet unikátních přístupů 
v roce 2016 byl 1 060 000. Do Knihovny CMS za rok 
2016 přibylo 423 knih a 346 svazků periodik, takže 
ke konci roku obsahovala 8296 zaevidovaných polo-
žek. 

V roce 2016 se CMS významně zapojilo do oslav 
výročí 700 let od narození Karla IV. P. Sommer jako 
koordinátor výzkumného programu Strategie AV21 Ev-
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— V březnu 2016 byl ukončen startovací grant Europe-
an Research Council The Origins of Vernacular Mode 
(řešitelka Pavlína Rychterová, hlavní příjemce Institut 
für Mittelalterforschung ÖAW ve Vídni, spolupříjemce 
FLÚ). 

Účast na vysokoškolském vzdělávání a vzdělávání veřejnosti 

Pracovníci oddělení se rovněž podíleli na uskutečňo-
vání pregraduálního vzdělávání a doktorských progra-
mech (a vedení  diplomový ch a disertač ní ch prací ) ve 
spolupráci s následujícími vysokými školami a univer-
zitami (výčet kurzů je pouze ilustrativní):
— Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy (kurzy Řeč 
proroctví: Apokalyptika a alchymie ve středověku; 
Czech and Central European History; Česko-fran-
couzský historický seminář; Archeologie středověku)
— Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 
(kurzy České a středoevropské dějiny; Dějiny zemí 
Koruny české ve středověku a raném novověku)
— Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (kur-
zy Základy latiny; Latina pro mírně pokročilé; Indi-
viduální a kolektivní identity v historicko-sociologic-
ké perspektivě; Jak se rodí kniha; Prague as a Living 
History)
— Univerzita Palackého v Olomouci (kurz Úvod do 
numismatiky)

Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti (úplný 
výčet viz 4.3) lze uvést mj.:
— organizace 12. Letní školy medievistických studií v Kláš-
teru Sázava
—  vystoupení v televizním pořadu Česká televize 
Historie.cs – „Konec Přemyslovců“ (J. Žemlička), „Zla-
to a stříbro v českých dějinách“ (J. Žemlička), „Jako 
ledňáček“ (R. Novotný)
— vystoupení v televizním pořadu Slovenská televize 
Večera s Havranom – „Stredovek v nás“ (M. Nodl)
— přednáška P. Cermanové „Karel IV. jako Poslední 
císař světa“ pro Univerzitu třetího věku Husitské teo-
logické fakulty Univerzity Karlovy
— přednáška D. Coufala „Jeroným Pražský. Bouřlivák 
na cestách“ pro Českobratrskou církev evangelickou
— přednáška R. Novotného „Primát víry či politiky? 
Šlechta v husitském století“ v rámci cyklu Rozumíme 
historii Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně 
/ Státní okresní archiv Zlín
— přednáška A. Ebersonové „Roudnická statuta. Stře-
dověká pravidla řeholního života“ pro Podřipské mu-
zeum v Roudnici nad Labem
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Letní škola medievistických studií v Kláš teře Sázava
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2.3.3 Centrum biblických studií (CBS)

Centrum biblický ch studií  je společ ný m pracoviš tě m a od 1. 1. 2005 vý zkumný m centrem Evangelické  
teologické  fakulty UK v Praze a Kabinetu pro klasická  studia FLÚ  AV Č R v Praze. Jeho poslá ní m je po-
kroč ilé  bá dá ní  a zajiš tě ní  doktorské ho a postgraduá lní ho studia v disciplí ná ch biblický ch vě d a v bá dá -
ní  o rané  cí rkvi do konce starově ku. V roce 2012 bylo v CBS zahá jeno a v roce 2016 pokrač ovalo ř eš ení  
projektu excelentní ho vý zkumu GA Č R Historie a interpretace bible (ř eš eno ve spoluprá ci s ETF UK Praha 
a CMTF UP Olomouc). Cí lem mezioborové ho projektu je př ispě t k objasně ní  procesu, v ně mž  se biblické  
texty, které  samy vznikaly pod vlivem dě jinný ch okolností , staly vý znamný m formují cí m vlivem př i vzni-
ku nový ch kulturní ch tradic. Projekt se profi luje ve tř ech perspektivá ch: vznik, transmise a interpretace 
biblický ch textů . Badatelé  rů zný ch zamě ř ení  budou analyzovat vybraná  té mata tý kají cí  se biblický ch tex-
tů , jejich kontextu a pů sobení  v č asové m období  od pozdní  doby bronzové  dodnes. Projekt př ispě je k po-
zná ní  dě jinný ch kontextů  biblický ch textů , neboť  v jeho rá mci budou zpracová ny edice a databá ze primá r-
ní ch historický ch pramenů  na meziná rodní  ú rovni, a do č eskojazyč né ho prostř edí  př inese dalš í  zá kladní  
referenč ní  ná stroje k pochopení  a vý kladu Bible (edice, komentá ř e, tematické  studie). Vý zkum a dalš í  ak-
tivity Centra biblický ch studií  jsou koordinová ny v rá mci Kabinetu pro klasická  studia (viz vý š e 2.2.10).
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2.4 Zapojení FLÚ do Strategie AV21

Strategie AV21 (http://av21.avcr.cz) je iniciativou, kte-
rou Akademie věd ČR zahájila v roce 2015 s cílem pod-
pořit špičkový výzkum zaměřený na problémy a vý-
zvy, kterým čelí současná společnost. Základem Stra-
tegie AV21 je soubor koordinovaných výzkumných 
programů využívající mezioborových a meziinstitucio-
nálních synergií s cílem identifi kovat problémy a vý-
zvy dnešní doby a koordinovat výzkumné úsilí praco-
višť Akademie věd směrem k jejich řešení. Filosofi cký 
ústav AV ČR se do Strategie AV21 hned od počátku 
významně zapojil. V roce 2016 se původních patnáct 
výzkumných programů rozrostlo o další tři na cel-

kových osmnáct (http://av21.avcr.cz/vyzkumne-pro-
gramy). Tři programy jsou koordinovány pracovníky 
FLÚ. Konkrétně jde o programy: 1) Formy a funkce ko-
munikace (koordinátor prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.); 
2) Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací (koordiná-
tor prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.); 3) Globální 
konfl ikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy 
(koordinátor doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.). Ně-
které vědecké týmy FLÚ se však v roce 2016 zapoji-
ly i do dalších programů Strategie AV21, která zůstá-
vá otevřenou interdisciplinární platformou, v jejímž 
rámci byla dosažena celá řada výsledků.

Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací

Koordinátor
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

Webová prezentace programu: http://av21.avcr.cz/vy-
zkumne-programy/11-evropa-a-stat-mezi-barbarstvim
-a-civilizaci

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 oscilaci mezi kladnou 
a zápornou podobou organizace, která společnost jed-
nou tyranizuje (barbarství), jindy přivádí k humanitě 
a kultuře (civilizace). Analý za role státu se jeví jako 
potřebná služba veřejnosti, která pro kvalifi kované 
rozhodování o svém postoji ke státu potřebuje do-
statek informací a argumentů. 

V roce 2016 se uskutečnilo celkem 54 akcí, z nichž 
velká část měla kulturně-vzdělávací charakter. Domi-
novaly mezi nimi zejména výstavní projekty pořáda-
né společně s politickými, kulturními a vzdělávacími 

institucemi, v roce 2016 spojené především s výro-
čím narození Karla IV. Za každou z těchto akcí stojí 
původní výzkum zachycující prameny a interpretace 
společenských jevů souvisejících se státem a s kultu-
rou jeho společnosti.

Jako nejvýznamnější akce je možné označit projekt 
Ohrožená architektura Mosulu, při němž šlo o studium 
historických sídelních celků dokumentujících vývoj 
osídlení Mezopotámie, jedné z kolébek společnosti 
státu ve světě. Cílem tohoto projektu je zároveň ne-
smírně důležitá prospekce a evidence iráckého kul-
turního dědictví jako základního předpokladu jeho 
ochrany. Výstava Dědictví Karla Velikého tvoří určitý 
pendant předchozímu projektu tím, že sleduje podo-
bu a kulturu západoevropského středověkého státu 
v rámci mezinárodního projektu Cradles of European 
Culture. A opět jinou perspektivu nabídl výstavní pro-
jekt Mezi kmeny a státem: raně středověká krajina Kouřim-
ska a Kolínska, který zmapoval výsledky dlouhodobé-
ho výzkumu středních Čech jako prostoru zrodu raně 
středověkého českého státu. Přínosný byl pohled syn-



Z
ap

o
je

n
í F

LÚ
 d

o
 S

tr
at

e
gi

e 
A

V
21

145

chronního srovnání různých forem současného stá-
tu naplňující podtéma výzkumného programu, kte-
rým je sledování polarity jevů barbarství a civilizace. 
Přesně do něj zapadají akce Demokracie v politické kul-
tuře Blízkého východu, Asie a Ruska – současnost a budouc-
nost, Ani vojna, ani mír. Velmoci, Československo a střed-
ní Evropa v sedmi dramatech na prahu 2. světové a stude-
né války nebo Idea moderního státu. Kategorie charak-
terizující vztahy v rámci společnosti sledoval projekt 
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzku-
mu a Vztah veřejného a soukromého. Oba korespondují 
s badatelstvím Filosofi ckého ústavu zaměřujícího se 
na otázky související s fi losofi ckým a transdisciplinár-
ním zkoumáním veřejného prostoru. 

Množství výjimečných studijních i prezentačních 
možností nabídlo 700. výročí narození Karla IV. Při 
jeho příležitosti byly předloženy výsledky výzkumu 
řady pracovišť AV zaměřených na karlovskou poli-
tiku, vzdělanost, umění i každodennost a na souvi-
sející kategorie hmotné kultury a pramenů (výstava 
Sedm věží Karla IV. pořádaná FLÚ a ÚDU, expozice 
Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost 
připravená ÚDU). Karlovské akce obnášely 18 položek, 
z nichž část finančně podpořilo MK ČR. Objevují se 
mezi nimi velké konferenční projekty, z nichž jeden 
probíhal v budově Senátu Parlamentu ČR, další se 
uskutečnil ve spolupráci s Univerzitou Karlovou za 
účasti vynikajících osobností evropské medievistiky.

Kabinet pro klasická studia

Kabinet pro klasická studia se do programu Evropa 
a stát: mezi barbarstvím a civilizací zapojil v roce 2016 
dvěma aktivitami. Prof. Jan Bažant z Oddělení antic-
ké kultury a její recepce připravil rozsáhlou odbor-
nou monografi i Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od 
počátku do dneška, jež vyjde v nakladatelství Academia. 
České obrazy, reliéfy a sochy inspirované antickými 
mýty jsou dnes pro většinu Čechů nesrozumitelné. 

Cílem této knihy je, aby znovu promluvily. Čtenář se 
seznámí s vývojem gramatiky a slovníku těchto zob-
razení od antiky až po současnost. Publikace není 
určena pouze odborníkům, její text je v podstatě ko-
mentářem k autentickým pramenům – textům a pře-
devším k pěti stům typickým zobrazením Perseova 
mýtu. Nejstarší zobrazené památky jsou z 2. tisíciletí 
př. Kr., nejmladší z roku 2013; pocházejí nejen z celé 
Evropy, ale i z Předního východu a Severní Ameri-
ky. Mezi vybranými obrazy a sochami jsou i všech-
na zobrazení, která vznikla v českých zemích. Proč 
právě mýtus o Perseovi? Od svého vzniku byl spjat 
s viděním a zobrazováním, na němž je naše dnešní 
kultura postavena.

Druhou aktivitou, jež byla v rámci tohoto pro-
gramu Strategie AV21 v rámci Kabinetu pro klasická 
studia uspořádána, byl 24. ročník tradiční Letní školy 
klasických studií, která se uskutečnila u příležitosti vý-
ročí Karla IV. v Třešti ve dnech 1.–5. 6. 2016 právě na 
téma „Vstaň a pojď s námi! (Vita Caroli)“.

Centrum medievistických studií (CMS)

Ředitel CMS prof. Petr Sommer je koordinátorem 
programu. V roce 2016 byla v rámci tohoto programu 
podpořena výstava Sedm věží Karla IV. – Karel IV. po-
hledem akademiků (1316–2016), která se konala u příle-
žitosti 700. výročí císařova narození v hlavní budo-
vě Akademie věd ČR od 6. 4. do 11. 5. 2016. S pod-
porou Strategie AV21 se rovněž ve dnech 11.–13. 2. 
2016 uskutečnil seminář Transformationsprozesse in der 
europäischen Zivilisation zwischen Antike, Mittelalter und 
Humanismus, jehož se zúčastnili badatelé Centra me-
dievistických studií a Humboldtovy univerzity v Ber-
líně a doktorandi z Berlína, Prahy a Ostravy. 



Z
ap

o
je

n
í F

LÚ
 d

o
 S

tr
at

e
gi

e 
A

V
21

146

Koordinátor
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.

Webová prezentace programu: http://komunikaceav21.
cz

Program se zaměřuje na zkoumání sociálních, kul-
turních a psychologických funkcí komunikace, na 
podmínky porozumění mezi jednotlivci i sociálními 
skupinami a na zdroje komunikačních selhání. Závaž-
nost těchto témat narůstá v situaci, kdy jsme svědky 
přehodnocování navyklých vzorců a norem komuni-
kačního chování, selhávání osvědčených komunikač-
ních strategií i zavedených metod předpovídání jejich 
úspěšnosti, šíření nových způsobů komunikační ma-
nipulace a oslabování vlivu tradičních médií masové 
komunikace. Předmětem výzkumu je společenský i in-
dividuální rozměr těchto procesů: úloha komunikace 
v utváření, upevňování i narušování společenských 
struktur a současně funkce komunikace ve formová-
ní osobnosti a vliv komunikačních selhání na vznik 
osobnostních poruch. Zvláštní pozornost se soustře-
dí na specifi ckou roli komunikace v politickém živo-
tě a ve fungování politických institucí, na povahu 
komunikace mezi vědeckými disciplínami i mezi vě-
dou a společností, na komunikativní funkce umění 
a společenské podmínky jejich naplnění. Každé z de-
seti výzkumných témat je koncipováno jako báze 
pro badatelskou spolupráci zástupců různých disci-
plín a akademických pracovišť (v programu je zapo-
jeno 15 ústavů AV). Výstupy mají podobu kolektiv-
ních monografi í, monotematických čísel odborných 
časopisů, mezioborových (zpravidla mezinárodních) 
konferencí, veřejných akcí pořádaných ve spolupráci 
s kulturními institucemi, expertíz aj. Vzhledem ke klí-
čové roli komunikace ve všech sférách společenského 
života lze očekávat, že výsledky výzkumu najdou re-

levantní společenské uplatnění a že jich budou moci 
(mimo jiné) využít: a) instituce regulující (potenciál-
ně konfl iktní) vztahy společenských skupin, včetně 
těch, jejichž účast na společenském dialogu je z růz-
ných důvodů limitována; b) instituce působící ve sfé-
ře výchovy a vzdělávání; c) instituce odpovědné za 
řízení vědeckého výzkumu, za vytváření podmínek 
pro jeho rozvoj a pro společenské uplatnění jeho vý-
sledků; d) instituce odpovědné za realizaci kulturní 
politiky státu a za vytváření podmínek pro uplatně-
ní umění ve veřejném životě.

Oddělení analytické fi losofi e

Současně s koordinací celého programu v něm členo-
vé oddělení garantují dvě výzkumná témata spojená 
s dlouhodobými badatelskými prioritami ve sféře fi lo-
sofi e mysli a kognitivní vědy a v oblasti filosofie vědy. 

Téma Kognice, komunikace, mysl, mozek (garantem Ju-
raj Hvorecký, Ph.D.) se zaměřuje na analýzu vztahů 
a procesů, v nichž se realizuje usuzování, reprezenta-
ce znalostí, porozumění jazykovému významu a volba 
komunikativních strategií. Jedním z jeho cílů je integ-
rovat prostředky, které na tomto poli nabízí současná 
fi losofi e mysli, fi losofi e jazyka, kognitivní věda a psy-
chologie. Empirickým východiskem výzkumu je vy-
hodnocování behaviorálních experimentů i využívání 
současných poznatků o neurofyziologické bázi kog-
nitivních procesů a komunikativního jednání. V roce 
2016 byl hlavním výstupem výzkumu Dětský test slovní 
zásoby (ve spolupráci s MŠMT). Interdisciplinární tým 
vedený psychology shromažďoval data pro připravova-
nou metodiku Dětského testu slovní zásoby, který se sta-
ne referenčním manuálem pro základní školy v gesci 
MŠMT při kvalitativním a kvantitativním zkoumání 
jazykové výbavy dětské části populace. 

Formy a funkce komunikace
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Téma Jazyk a metodologie přírodních věd (garant 
PhDr. Vladimír Havlík, CSc.) se soustředí na aktu-
ální změny v konceptuálních základech a metodolo-
gickém aparátu vědeckého myšlení a na jejich vliv na 
jazyk vědy a na formy komunikace uvnitř disciplín, 
v mezioborovém měřítku i ve vztahu mezi vědou 
a společností. Výzkum je založen na interdisciplinární 
spolupráci mezi fi losofy vědy a zástupci přírodověd-
ných disciplín. Důraz se klade i na praktické aktivity 
zaměřené na zpřístupnění výsledků badatelské práce 
širší veřejnosti. V roce 2016 byl hlavním výstupem Vi-
deoserver FLÚ, který vytváří platformu pro zveřejňo-
vání a archivaci akcí pořádaných Filosofi ckým ústa-
vem v rámci jeho badatelského a vědecko-organizač-
ního programu: zájemcům z různých oborů i z širší 
veřejnosti zpřístupňuje zejména přednášky, konferen-
ce, sympozia a workshopy probíhající na půdě ústa-
vu. V rámci výzkumného programu vznikla (na bázi 
nakladatelství Filosofi a) také edice Dnešní svět, jejímž 
hlavním odborným garantem je Tomáš Hříbek, Ph.D. 
Zaměřuje se na překlady titulů, v nichž se význam-
ní myslitelé současnosti obracejí k širší veřejnosti se 
svým pohledem na otázky, které hrají klíčovou roli 
v aktuálních společenských diskusích. V roce 2016 
v této edici vyšly tituly Peter Singer – Darwinovská le-
vice (nakl. Filosofi a) a Michael Dummett – O přistěho-
valectví a uprchlících (nakl. Filosofi a). Další pracovníci 
oddělení hrají aktivní roli ve výzkumném tématu Umě-
ní jako forma komunikace, jehož garantem je doc. To-
máš Winter z Ústavu dějin umění. 

Oddělení logiky

Oddělení je do programu zapojeno výzkumným pro-
jektem Usuzování, porozumění a jejich formální modely 
(koordinátor O. Majer).

Oddělení morální a politické fi losofi e – 
Centrum globálních studií

Doc. Marek Hrubec vede v rámci programu pracov-
ní skupinu Formy, nástroje a rizika veřejné komunikace. 
Tato skupina řeší projekt Veřejná komunikace v období 
globálních společenských přeměn: interkulturní dimenze – for-
my, rizika, příležitosti. Výzkum se zaměřuje na formy, 
možnosti a potenciální selhání veřejné komunikace 
v kontextu aktuálních společenských proměn a jejich 
globálních i lokálních determinant. Předmětem ana-
lýzy jsou sociální, politické, právní a kulturní para-
metry komunikace, včetně možností a limitů inter-
kulturního dialogu. Metodologickou bází výzkumu 
jsou mezioborová spolupráce zahrnující fi losofi i, so-
ciologii, historiografi i, právní vědu a orientální studia.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální 
dějiny raného novověku

Oddělení je zapojeno do výzkumného tématu Histo-
rické podoby a proměny komunikace, výzkumný projekt 
Komunikace v raném novověku: formy, struktury, média.

Oddělení současné kontinentální fi losofi e

Členové oddělení (Kouba, Koubová, Nitsche, Pokorný, 
Urban) pokračovali v účasti na řešení výzkumného 
projektu Role komunikace a sociální interakce ve vývoji 
osobnosti ve spolupráci s Psychologickým a Sociolo-
gickým ústavem AV ČR (prof. Blatný). Předmětem 
výzkumu je komunikace a další typy sociálních inte-
rakcí jako faktory, které stimulují nebo naopak limi-
tují optimální vývoj lidské osobnosti a naplnění je-
jího potenciálu. Pozornost je věnována i normativní 
funkci a historické podmíněnosti samotného pojmu 
optimálního vývoje a lidského potenciálu. Složení ba-
datelského týmu umožňuje integraci psychologického, 



Z
ap

o
je

n
í F

LÚ
 d

o
 S

tr
at

e
gi

e 
A

V
21

148

sociologického, fi losofi ckého a historického přístupu. 
Tým OSKF v rámci projektu uspořádal tři workshopy 
(z toho dva s mezinárodní účastí): Perception, Enacti-
on, and Social Interaction (23.–25. 2. 2016), End of Phe-
nomenology and Speculative Realism (22.–23. 11. 2016) 
a Optimální vývoj a zdařilý život: osobnostní a sociální 
předpoklady (26–27. 9. 2016).

Kabinet pro studium vědy, techniky 
a společnosti

Oddělení je zapojeno do výzkumného tématu Věda 
jako forma komunikace. Výzkum se soustředí na analýzu 
forem a nástrojů komunikace uplatňujících se v me-
zioborové spolupráci, v institucionálním zabezpeče-
ní a řízení vědeckého výzkumu a v interakci mezi vě-
dou a společností. Zvláštní pozornost je věnována za-
pojení českého výzkumu do evropského a světového 

kontextu a využívání výsledků vědy v každodenním 
životě. Mezioborovou bází výzkumu je spolupráce 
fi losofů, sociologů, historiků a zástupců přírodních 
věd. Oddělení se také podílí na výzkumném projektu 
Věda v české společnosti (paradigmata, instituce, komparace).

Centrum medievistických studií (CMS)

CMS je do programu zapojeno s tématem Komunika-
ce ve středověku: symboly – slova – obrazy, jehož výzkum 
koordinuje dr. Robert Novotný. Ve dnech 2.–4. září 
2016 se za podpory Strategie AV21 uskutečnila na 
Sázavě Letní škola medievistických studií. Úvodní před-
nášky se ujala Milena Bartlová, následoval tematický 
blok „Zmatení jazyků ve středověku“ a po něm blok 
paralelních seminářů, na závěr pak „Otevřená scéna“ 
s příspěvky doktorandů.

Globální konfl ikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy

Koordinátor
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (projekt je koordi-
nován Sociologickým ústavem AV ČR)

Webová prezentace programu: 
http://globalnikonfl ikty.cz

Výzkumný program se zaměřuje na zkoumání vý-
znamných globálních konfl iktů a kulturních a spole-
čenských proměn vzhledem ke vzájemným interakcím 
globálních a lokálních dynamik v současném a histo-
rickém vývoji kultur a společností, především v Evro-
pě, USA, Africe, na Blízkém východě, v jižní, střed-

ní a východní Asii a v Jižní Americe, zejména vzhle-
dem k interakcím s lokálním vývojem v České repub-
lice. Vzhledem ke zvýšenému vlivu transnacionálních 
a globálních proměn na lokální, regionální a národ-
ní společenství a společnosti je záměrem programu 
studium vybraných relevantních globálních a lokál-
ních vzájemných vztahů na různých rovinách kultur 
a společností v jejich historickém vývoji. Výzkumný 
tým přispívá analýzami ve čtyřech tematických ob-
lastech, které mapují významné kulturní a společen-
ské výzvy, s nimiž je důležité se vyrovnat ve 21. sto-
letí. Výzkumný program byl etablován v roce 2016.



Z
ap

o
je

n
í F

LÚ
 d

o
 S

tr
at

e
gi

e 
A

V
21

149

Koordinátor: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. 
(CERGE-EI)

Webová prezentace programu: http://av21.avcr.cz/
vyzkumne-programy/13-efektivni-verejne-politiky-a-
soucasna-spolecnost

Cílem programu je napomáhat nejen akademické, ale 
i širší veřejnosti v porozumění složité a dynamicky se 
rozvíjející společnosti v 21. století. Interdisciplinární 
výzkumy hledají odpovědi na otázky zásadního vý-
znamu pro fungování současné společnosti a veřej-
ných politik jako například: Do jaké míry daně a dáv-
ky pokřivují ekonomické chování a způsobují neefek-
tivnosti? Posunují poznatky současné fyziky, evoluč-
ních 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 ekonomika a jak moc brzdí korupce podni-
kání? Jaká jsou pro a proti veřejné podpory vlastnic-
ké a nájemní formy bydlení? Dokáže sociální a byto-
vá politika reagovat na lokální a globální krize? Jaké 
formy mají výnosy ze vzdělání, jak jsou vysoké a jak 
vzdělanost ovlivňuje zaměstnanost, dlouhodobý eko-
nomický a sociální rozvoj? Jaké dopady má minimál-
ní 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 spo-
lečnosti pohromadě a které je rozdělují?

Oddělení analytické fi losofi e

Člen oddělení Tomáš Hříbek, PhD. je je členem 
řešitelského týmu výzkumného tématu Současná eti-
ka. Jedním z jeho cílů je zprostředkování diskusí mezi 
fi losofy, sociology, právníky, politology, zástupci lé-
kařských věd, teology a představiteli dalších disciplín 
o aktuálních etických otázkách současnosti. Hlavní 
výstup v roce 2016: kolektivní monografi e Práva zví-
řat: fi losofi cko-právní perspektiva (ed. D. Černý, A. Dole-
žal, T. Doležal, T. Hříbek). Kniha je koncipována jako 
mezioborový příspěvek do aktuálních diskusí na toto 
téma a na zpřístupnění jejich výsledků širší veřejnosti.

Oddělení analytické fi losofi e – Oddělení pro 
studium antického a středověkého myšlení – 
Oddělení pro studium novověké racionality

Oddělení se na programu podílejí výzkumným pro-
jektem Svoboda a odpovědnost a jejich důsledky pro spo-
lečnost. Projekt, na kterém participují fi losofové a teo-
retikové práva, se zaměřuje na problematiku svobo-
dy vůle a morální a trestní odpovědnosti za jednání.

Efektivní veřejné politiky a současná společnost
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Koordinátor: PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
(Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Webová prezentace programu: https://www.mua.cas.
cz/pamet-v-digitalnim-veku-751

Lidská paměť, individuální i kolektivní, patří ke klíčo-
vým vědeckým tématům humanitních, společensko-
vědných i přírodovědných oborů. Při jejím zkoumání 
lze v nebývalé míře uplatnit interdisciplinární meto-
dy a ústavy Akademie věd zde díky svému vědecké-
mu potenciálu mohou vytvořit jedinečné badatelské 
ohnisko. K zaznamenání a analýze paměťových pro-
cesů zatím u nás chybí interdisciplinární platforma, 
která by se komplexně zabývala výzkumem indivi-
duální i kolektivní paměti a poskytovala tak prostor 
pro refl exi obecných otázek jejího fungování, utváře-
ní a zpětného přenosu do myšlení jedinců a společ-
nosti. Výzkum paměti v jejích sociokulturních, psy-
chologických či kognitivních podobách je ovšem jen 
jednou stranou této mince. Neméně důležitou stra-
nou jsou i otázky a problémy spojené se zaznamená-
váním a zpřístupňováním paměti a paměťové kultu-
ry společnosti. S tímto cílem souvisí budování odpo-
vídajících výzkumných infrastruktur.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální 
dějiny raného novověku

V rámci programu Paměť v digitálním věku oddělení 
participuje na výzkumném tématu Digital Humanities 
– zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digi-
tálním věku. V roce 2016 se členové oddělení podíleli 
především na přípravě projektových žádostí pro pod-
poru badatelské infrastruktury.

Oddělení pro studium moderní české fi losofi e

V roce 2016 se Oddělení pro studium moderní české 
fi losofi e podílelo na řešení projektu Filosofi cké myšlení 
v českých zemích v letech 1800–1989 v rámci výzkumné-
ho programu Paměť v digitálním věku. Cílem aktivity 
bylo skloubit práci s archivními dokumenty a biblio-
grafi emi za účelem jejich uchování a doplnění na jed-
né straně a interpretační a kulturně-vzdělávací činnost 
na straně druhé. Proběhla digitalizace a inventarizace 
rozsáhlé korespondence českého fi losofa a historika 
Roberta Kalivody. Současně probíhala práce na redak-
ci a doplnění nedokončené bibliografi e společensko-
vědního myšlení v českých zemích, dochované v po-
zůstalosti Karla Uriánka.

Kabinet pro klasická studia

Oddělení středolatinské lexikografi e KKS se zapoji-
lo do výzkumného programu Paměť v digitálním věku 
projektem Digitální kartotéka Slovníku středověké latiny 
v českých zemích. Cílem je usnadnit širší odborné ve-
řejnosti přístup ke kartotéce, která slouží jako základ 
prací na Slovníku středověké latiny. Kartotéka vzni-
ká od 30. let minulého století, obsahuje zhruba osm 
set tisíc excerpt a podává ucelený obraz o šíři a růz-
norodosti vyjadřovacích prostředků latinského písem-
nictví českého středověku. Po přípravných pracích 
probíhajících v roce 2015 byla v roce 2016 vytvořena 
a zpřístupněna elektronická databáze obsahující znač-
nou část kartotéky (písmena A–Ci, Pi–Z). Databáze 
je umístěna na adrese: http://kartoteka_lb.ics.cas.cz/. 

Paměť v digitálním věku
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Centrum pro teoretická studia (CTS) – Archiv 
Jana Patočky

Archiv Jana Patočky se do programu zapojil projektem 
Digitalizace a zveřejnění audiozáznamů přednášek a semi-
nářů Jana Patočky v rámci dlouhodobého zpracování 
Patočkovy fi losofi cké pozůstalosti a jejího zpřístup-
nění v modu digital humanities.
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2.5 Domácí a zahraniční ocenění zaměstnanců FLÚ

1.
Oceněný: Jan Čížek
Cena: Čestné uznání rektora UP autorům odborných 
knih za rok 2016
Oceněná činnost: Autorství monografi e The Concepti-
on of Man in the Works of John Amos Comenius
Ocenění udělil: Rektor Univerzity Palackého v Olo-
mouci

2.
Oceněný: Marek Hrubec
Cena: Členství v European Academy of Sciences and 
Arts, se sídlem v Rakousku
Oceněná činnost: Vědecká a vedoucí činnost v ob-
lasti globálních studí a morální a politické fi losofi e
Ocenění udělil: European Academy of Sciences and 
Arts, Rakousko

3.
Oceněný: Ota Pavlíček
Cena: Prémie Otto Wichterleho
Oceněná činnost: Vynikající výsledky v rozvoji vě-
deckého poznání
Ocenění udělil: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., 
předseda AV ČR

4.
Oceněný: Filip Vostal
Cena: Program PPLZ – mimořádně úspěšný projekt
Oceněná činnost: Projekt v programu podpory per-
spektivních lidských zdrojů
Ocenění udělil: Komise programu PPLZ, AV ČR, v.v.i.

5.
Oceněný: Filip Vostal
Cena: Prémie Otto Wichterleho
Oceněná činnost: Vynikající výsledky v rozvoji vě-
deckého poznání
Ocenění udělil: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., 
předseda AV ČR

6.
Oceněný: Josef Žemlička
Cena: Cena Vlastimila Kybala
Oceněná činnost: Dlouholetá práci v oblasti kultury
Ocenění udělil: Městské muzeum Slaný a město Slaný

7.
Oceněný: Josef Žemlička
Cena: Čestná oborová medaile Františka Palackého 
Oceněná činnost: Zvláště záslužná činnost a vynika-
jící výsledky vědecké práce
Ocenění udělil: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., 
předseda AV ČR

Nositel Akademické prémie 
L. Kvasz (vpravo) 

s předsedou AV ČR J. Drahošem 
a dalším laureátem tohoto prestižního ocenění    
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Slavnostní udílení titulu DSc. K. Novotnému a L. Kvaszovi z FLÚ
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Slavnostní udílení Prémie Otto Wichterleho F. Vostalovi a O. Pavlíčkovi z FLÚ







III. 
Mezinárodní vědecká spolupráce
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Mezinárodní spolupráce je významná pro činnost 
a rozvoj všech vědeckých útvarů FLÚ. Uskutečňuje se 
zejména ve třech hlavních oblastech: (1) příprava spo-
lečných publikací se zahraničními partnery, (2) účast 
v mezinárodních projektech (např. lze zmínit aktivi-
ty Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnos-
ti a jeho pravidelnou účast v evropských rámcových 
programech), (3) příprava a organizace mezinárod-
ních vědeckých akcí (v roce 2016 uspořádal FLÚ cel-
kem 38 větších konferencí či workshopů s mezinárod-
ní účastí, viz níže 3.2) či dalších přednášek význam-
ných osobností evropské či světové vědy. 

Vědečtí pracovníci FLÚ pravidelně vystupují s re-
feráty na zahraničních vědeckých konferencích (v ně-
kterých případech i jako zvaní referující). Jsou rovněž 
zváni k přednáškám i delším přednáškovým pobytům 
na zahraniční univerzity. Někteří pracovníci ústavu 
využívají díky úspěšnému získávání pobytových sti-
pendií (zejména v rámci doktorských i postdoktor-
ských programů) možnosti pracovat s předními zahra-
ničními badateli na zahraničních pracovištích. FLÚ 
i jeho pracovníci se také aktivně zapojují do činnosti 
mezinárodních vědeckých společností, pracují v růz-
ných zahraničních komisích a redakčních radách za-
hraničních vědeckých časopisů. 

O zakotvení badatelské činnosti ústavu v meziná-
rodním kontextu svědčí kromě množství bilaterálních 

dohod se zahraničními institucemi (v roce 2016 se jed-
nalo o 30 dohod především s institucemi v Německu, 
Polsku, Rakousku, na Slovensku atd.; jejich seznam 
viz níže 3.4) také skutečnost, že FLÚ navštěvují četní 
zahraniční badatelé (v roce 2016 navštívilo FLÚ více 
než 60 zahraniční vědců (výběr význačných návštěv 
viz 3.3), mnozí další se zúčastnili mezinárodních akcí 
pořádaných či spolupořádaných FLÚ). V této souvis-
losti je třeba zmínit i pravidelně vypisované konkur-
zy na pobyty hostujících zahraničních badatelů ve 
FLÚ. Ústav obvykle několikrát do roka poskytuje také 
badatelské zázemí zahraničním bohemistům na zákla-
dě projektů podávaných v rámci schématu Fellowship 
Josefa Dobrovského Akademie věd ČR – v roce 2016 
realizovali díky této podpoře badatelský pobyt ve 
FLÚ čtyři badatelé, Dr. Giuseppe Bianco (Institut de 
Recherches Philosophiques de Lyon), Mag. Christina 
Traxler (Institute of Historical Theology, University 
of Vienna), Michal Rauszer, Ph.D. (Institute of Eth-
nology and Cultural Anthropology) a dr. Andrei Bu-
cha (Institut pohraniční služby Běloruské republiky).

Za nejvýznamnější výsledky mezinárodní spoluprá-
ce lze považovat publikování knih a studií v zahra-
ničních nakladatelstvích či statí v zahraničních vě-
deckých časopisech, které jsou výběrově uvedeny jed-
nak v přehledu činnosti jednotlivých oddělení, jed-
nak společně s ostatními publikacemi v Příloze č. 1.
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3.1 Projekty řešené v rámci mezinárodních vědeckých programů a spolupráce

COST Action 
Re-assembling the Republic of Letters, za FLÚ řeší Oddě-
lení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného 
novověku pod vedením V. Urbánka 

DG Research EC 7. Rámcový program EU 
Res-AGorA – Responsible Research and Innovation in a Dis-
tributed Anticipatory Governance Frame. A Constructive 
Socio-normative Approach, spoluřešitelem FLÚ AV ČR, 
Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti pod 
vedením A. Filáčka ve spolupráci s vídeňským Insti-
tut für Höhere Studien.

ERC Starting Independent Researcher Grant 
The Origins of the Vernacular Mode, hlavní řešitelka 
P. Rychterová, spoluřešitelem CMS ve spolupráci s In-
stitut für Mittelalterforschung Wien.

The International Visegrad Fund 
Noc fi losofi e, hlavní řešitel dr. Maršálek.

Union Académique Internationale 
Dictionnaire du Latin medieval, hl. řešitelem se po dr. Si-
lagiové stal dr. Nývlt.



3.2 Akce s mezinárodní účastí pořádané nebo spolupořádané FLÚ 
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— 1. pražsko-berlínské setkání medievistů / 1st Berlin-Prague 
Medieval Meeting. 11.–13. 2. 2016 CMS, Praha. Počet 
účastníků: 32/19. (Centrum medievistických studií)
— 11. Pražské interpretační kolokvium: Chaos a forma: bec-
kettovské ohlasy v literatuře, divadle a výtvarném umění 
/ The XI. Prague Interpretation Colloquium: Chaos and 
Form: Echoes of Beckett in Literature, Theatre and the Arts. 
11.–13.4.2016 Filosofi cký ústav AV ČR. Počet účastní-
ků: 17/12. (Oddělení analytické fi losofi e)
— 2. pražsko-berlínské setkání medievistů / 2nd Berlin-Pra-
gue Medieval Meeting. 19.–21. 5. 2016 Humboldtova uni-
verzita, Berlín. Počet účastníků: 30/16. (Centrum 
medievistických studií)
— 5. lacanovský worskhop / 5th Lacanian Worskhop. 29. 9. 
2016 Filosofi cký ústav AV ČR. Počet účastníků: 20/3. 
(Oddělení současné kontinentální fi losofi e) 
— Co dnes znamená materialismus? Mezinárodní sympozium 
o Alainovi Badiou, materialismu a dialektice / What Does 
the Word Materialism Mean Today? International Sympo-
sium on Alain Badiou, Materialism, and Dialectics. 5. 9. 
2016 Akademické konferenční centrum. Počet účast-
níků: 8/5. (Oddělení současné kontinentální fi losofi e)
— Filosofi e a sociální vědy / Philosophy and Social Sciences. 
13. 14. 4. 2016 Vila Lanna. Počet účastníků: 170/135. 
(Centrum globálních studií)
— Fines – Limes – Termini. Hranice mezi fi losofi ckou kate-
gorií, sociální interakcí a kartografi ckým zápisem / Fines 
– Limes – Termini. A border between a philosophical cate-
gory, social interaction, and cartographic notation. 12.–13. 
10. 2016 Muzeum J. A. Komenského v Uherském Bro-
du. Počet účastníků: 45/8. (Oddělení pro komeniolo-
gii a intelektuální dějiny raného novověku)
— Globální konfl ikty a lokální souvislosti / Conference Glo-
bal Confl icts and Local Interactions. 7.–9. 11. 2016 Aka-

demické konferenční centrum. Počet účastníků: 72/3. 
(Centrum globálních studií)
— Hravá komunikace: pole hry mezi teorií a praxí / Playful 
Communication: Entering the Ludic Field Between Theo-
ry and Practice. 16.–18. 9. 2016 Praha. Počet účastníků: 
23/9. (Oddělení současné kontinentální fi losofi e)
— Humeova věda o lidské přirozenosti. Perspektivy inter-
pretace / Hume’s Science of Human Nature: Perspectives of 
Interpretation. 31. 8.–3. 9.2016 Akademické konferenč-
ní centrum. Počet účastníků: 19/5. (Oddělení pro stu-
dium novověké racionality)
— Ideologie po konci ideologií / Ideology after the End of 
Ideologies. 15. 6. 2016 Vila Lanna, Praha. Počet účast-
níků: 10/6. (Oddělení současné kontinentální fi loso-
fi e, Oddělení pro studium moderní české fi losofi e) 
— Jeroným Pražský. Pozdně středověká univerzitní vzděla-
nost a intelektuálové v kultuře latinského Západu / Jero-
me of Prague. Late Mediaeval University Scholarship and 
Intellectuals in Culture of the Latin West. 9.–10. 11. 2016 
Tábor, Hotel Palcát. Počet účastníků: 15/5. (Centrum 
medievistických studií)
— Klasické a současné pojmy mysli / Classical and Contem-
porary Concepts of Mind. 31. 10–1. 11. 2016 Filosofi cký 
ústav AV ČR. Počet účastníků: 12/6. (Oddělení sou-
časné kontinentální fi losofi e)
— Konec fenomenologie a spekulativní realismus / The end 
of phenomenology and speculative realism. 22.–23. 11. 2016 
Filosofi cký ústav AV ČR. Počet účastníků: 8/2. (Od-
dělení současné kontinentální fi losofi e)  
— Logica / Logica. 20.–24. 6. 2016 MCDO Hejnice. Po-
čet účastníků: 51/27. (Oddělení logiky)  
— Marxismus, humanismus, revizionismus v Československu 
a Polsku / Marxism, Humanism, Revisionism in Czecho-
slovakia and Poland. 17. 12. 2016 Varšava. Počet účast-

Výpis akcí konferenčního typu s mezinárodní účastí, které vědecké útvary FLÚ organizovaly nebo spolu-
organizovaly v roce 2016 (název česky/anglicky, popř. v jiném jazyku; datum a místo konání; počet účastní-
ků/z toho ze zahraničí):   
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níků: 9/6. (Oddělení pro studium moderní české fi lo-
sofi e) 
— Moc a občanství / Power and Civility. 30. 11. 2016 
AV ČR. Počet účastníků: 35/9. (Centrum globálních 
studií) 
— Numismatica centroeuropaea. Středoevropské numisma-
tické dny I. / Numismatica centroeuropaea. Central Europe-
an Numismatic Days I. 19.–22. 9. 2016 Kutná Hora, Da-
čického dům. Počet účastníků: 55/25. (Centrum me-
dievistických studií) 
— O psaní. K poslední otázce Émila Benvenista / On wri-
ting. The last question of Émile Benveniste. 22. 11. 2016 
Filosofi cký ústav AV ČR. Počet účastníků: 8/4. (Od-
dělení analytické fi losofi e) 
— Páté kolokvium o modalitách dobra / 5th Colloquium on 
the Modalities of the Good. 14.–16. 7. 2016 Akademické 
konferenční centrum. Počet účastníků: 38/15. (Oddě-
lení pro studium novověké racionality) 
— Pedro Hurtado de Mendoza (1578–1641): Systém, zdroje 
a vliv / Pedro Hurtado de Mendoza (1578–1641): System, 
Sources and Infl uence. 25.–27. 11. 2016 Teologická fakul-
ta Jihočeské univerzity. Počet účastníků: 60/30. (Oddě-
lení pro studium antického a středověkého myšlení) 
— Philosophie, Geschichte, Politik. Europa und die Sorge 
für die Seele / Philosophy, History, Politics. Europe and the 
Care for Soul. 31. 3.–1. 4. 2016 Akademické konferenční 
centrum. Počet účastníků: 10/4. (CTS – Archiv Jana 
Patočky) 
— Překonávání globálních hrozeb: posílení interkulturního 
dialogu, stability a míru / Overcoming Global Threats: En-
hancing Intercultural Dialogue, Stability and Peace. 13.–14. 
4. 2016 AV ČR. Počet účastníků: 150/84. (Centrum 
globálních studií) 
— Problematika vnímání mezi středověkou a novověkou / 
Issues of Perception between Medieval. 6.–7. 10. 2016 FF 
Ostravské univerzity. Počet účastníků: 15/4. (Odděle-
ní pro studium antického a středověkého myšlení) 
— Proč záleží na pravidlech / Why Rules Matter. 2.–4. 11. 
2016 Vila Lanna, Praha. Počet účastníků: 50/29. (Od-
dělení logiky) 

— SEGA – Úvodní workshop / SEGA – Project Kickoff 
Workshop. 18.–21. 9. 2016 Filosofi cký ústav AV ČR. 
Počet účastníků: 14/8. (Oddělení logiky) 
— Skryté rytmy sociálního života / Hidden Rhythms of So-
cial Life. 17. 5. 2016 Filosofi cký ústav AV ČR. Počet 
účastníků: 15/5. (Kabinet pro studium vědy, techni-
ky a společnosti) 
— Slovensko-české sympozium o analytické fi losofi i / Slovak
-Czech Symposium on Analytic Philosophy. 14.–16. 9. 2016 
Vila Lanna, Praha. Počet účastníků: 37/8. (Oddělení 
logiky)
— Studium svobodných umění ve středověkých Čechách / Stu-
dying the Arts in Medieval Bohemia. 8.–9. 12. 2016 Filo-
sofi cký ústav AV ČR. Počet účastníků: 35/12. (Oddě-
lení pro studium antického a středověkého myšlení)
— Symposium Česká reformace a náboženská praxe XII / 
The Bohemian Reformation and Religious Practice XII. 
15.–17. 6. 2016. Počet účastníků: 30/9. (Oddělení pro 
studium antického a středověkého myšlení)
— Transformace, degradace, mizení vědeckých předmětů / 
Transformation, Degradation, Disappearance. 14.–15. 6. 
2016 Akademické konferenční centrum. Počet účastní-
ků: 40/10. (Kabinet pro stadium vědy, techniky a spo-
lečnosti) 
— U mosta slúžiti. Mezinárodní vědecká konference k 800. 
výročí založení řádu kazatelů – dominikánů / To Serve at 
the Bridge. International Scientifi c Conference to Mark the 
800th Anniversary of the Foundation of the order of Prea-
chers – Dominicans. 29.–30. 9. 2016 Refektář dominikán-
ského kláštera sv. Jiljí v Praze. Počet účastníků: 19/5. 
(Centrum medievistických studií) 
— Umělecký výzkum – tázání po metodě / Artistic Research 
– Is There a Method? 7.–9. 4. 2016 Praha. Počet účastní-
ků: 38/24. (Oddělení současné kontinentální fi losofi e)
— Viklefi stická a husitská metodologie: Interpretace v disi-
dentských společenstvích / Wycliffi te and Hussite methodo-
logies: Interpretation in dissenting communities. 14.–15. 4. 
2016 CMS, Praha, CMS. Počet účastníků: 10/7. (Cen-
trum medievistických studií)
— Vnímání, vyjednávání a sociální interakce / Perception, 
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Enaction and Social Interaction. 23.–25. 2. 2016 Filo-
sofi cký ústav AV ČR. Počet účastníků: 15/2. (Oddě-
lení současné kontinentální fi losofi e) 
— Vznik strukturalismu a formalismu / The Emergence of 
Structuralism and Formalism. 24.–26. 6. 2016 KTF UK, 
Praha. Počet účastníků: 26/20. (Oddělení pro studi-
um antického a středověkého myšlení) 
— Workshop Ernsta Macha – Současné pohledy na redukci-
onismus / Ernst Mach Workshop – Contemporary Perspecti-
ves on Reductionism. 30. 6.–1. 7. 2016 Filosofi cký ústav 
AV ČR. Počet účastníků: 14/12. (Oddělení analytické 
fi losofi e) 
— Život a prostředí ve filosofii Jana Patočky / Life and 
Environment in the Philosophy of Jan Patočka. 4.–6. 11. 
2016 Akademické konferenční centrum. Počet účast-
níků: 14/7. (Oddělení současné kontinentální fi loso-
fi e) 
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3.3 Nejvýznamnější zahraniční návštěvy ve FLÚ

jméno pracoviště stát obor

Gavin Arnall University of Michigan Spojené státy 
americké

estetika, politika, fi losofi e

Siyaves Azeri Artuklu University Turecko marxistická a feministická 
fi losofi e

Marina Bakalova Bulgarian Academy 
of Sciences

Bulharsko fi losofi e mysli, epistemologie

Ettiene Balibar Kingston University Velká Británie dějiny fi losofi e, politická 
fi losofi e

Brice Bantegnie Institut Jean Nicod Francie kognitivní věda, fi losofi e mysli

Jean-Godefroy Bidima Tulane University Spojené státy 
americké

kontinentální fi losofi e, africká 
fi losofi e

Adrian Blau King’s College London Velká Británie Hobbes, anglosaská politická 
teorie

Mark Carrigan University of Warvick Velká Británie digitální sociologie

Abel Lassalle Casanave Universidade Federal 
da Bahia

Brazílie fi losofi e matematiky, fi losofi e 
logiky

Olivier Clain Université Laval Kanada sociologie vědy, sociální fi losofi e

Maeve Cooke Dublin College University Irsko kritická teorie, politická fi losofi e

Jean-Claude Coquet Université Paris VIII Francie lingvistika, sémiotika

Philippe Descola College de France Francie antropologie, fi losofi e

Irene Fenoglio École normale supériéure Francie lingvistika, textová studia

Raúl Fornet-Betancourt Universität Bremen Německo morální a politická fi losofi e

Rainer Forst Goethe-Universität Německo politická fi losofi e

Tom Froese Universidad Nacional 
Autónoma de México

Mexiko symbolická mysl, teorie vnímání

Michał Głowala Uniwersytet Wrocławski Polsko antická a středověká fi losofi e

Stanley Gontarski Florida State University Spojené státy 
americké

performativní teorie, 
modernismus

Holger Gutschmidt Georg-August-Universität 
Göttingen

Německo Hegel, německý idealismus

Ladislav Hohoš Univerzita Komenského Slovensko politická fi losofi e

John Holmwood University of Nottingham Velká Británie fi losofi e sociálních věd, 
sociologie

Amir Horowitz Open University of Israel Izrael fi losofi e mysli, kognitivní věda
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jméno pracoviště stát obor

Anne Hudson University of Oxford Velká Británie středoanglická literatura, 
lollardská studia

Claude Imbert École normale supériéure Francie logika, dějiny fi losofi e

Nasharudin Mat Isa Global Movement of 
Moderates Foundation

Malajsie fi losof, aktivista

Anselm Jappe Academia di Belle Arti di 
Sassari

Itálie estetika, kritická teorie

Burhan Koroğlu University in Istanbul Turecko islámská fi losofi e

Asma Lamrabet Studies and Research Center 
on Women’s Issues

Maroko feminismus, genderová studia

María Pía Lara Universidad Autónoma 
Metropolitana

Mexiko politická fi losofi e

Øjvind Larsen Copenhagen Business School Dánsko ekonomická fi losofi e, sociální 
vědy

Jerrold Levinson University of Maryland Spojené státy 
americké

estetika, metafyzika, etika

Gregor McLennan University of Bristol Velká Británie sociologie, marxismus

Marcin Milkowski PAN Warsaw Polsko fi losofi e mysli

Peter Milne University of Stirling Velká Británie fi losofi e logiky, racionalita

Nick Nesbitt Princeton University Spojené státy 
americké

postkolonialismus, 
kritická teorie

Alyssa Ney UC Davis Spojené státy 
americké

metafyzika, fi losofi e fyziky

Dominique Poirel IRHT CNRS Paris Francie intelektuální dějiny, fi lologie

Moishe Postone University of Chicago Spojené státy 
americké

politická ekonomie, marxistická 
fi losofi e

Michael Rauszer Institut Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk

Polsko surrealismus, kulturní identita

Olivier Roy Universität Bayreuth Německo fi losofi e matematiky, fi losofi e 
logiky

Frank Ruda Bard College Berlin Německo německý idealismus, současná 
francouzská fi losofi e

Recep Senturk Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
University

Turecko civilizační studia, fi losofi e



N
e
jv

ýz
n
am

n
ě
jš

í z
ah

ra
n
ič

n
í n

áv
št

ě
vy

 v
e 

FL
Ú

166

jméno pracoviště stát obor

Orly R. Shenker Hebrew University 
of Jerusalem

Izrael historie a fi losofi e vědy

Bill Scheuerman Indiana University Spojené státy 
americké

globální studia, fi losofi e práva

Dirk Schlimm McGill University Kanada dějiny a fi losofi e matematiky

Stéfan Sinclair McGill University Kanada digitální humanitní vědy

Dagmar Smreková Slovenská akademie věd Slovensko fi losofi e, existencialismus

Tom Sparrow Slippery Rock 
University

Spojené státy 
americké

spekulativní realismus, 
kontinentální fi losofi e

Martin Tabakov Bulgarian Academy 
of Sciences

Bulharsko logika

Shogo Tanaka Tokai University Japonsko fi losofi e mysli, fenomenologie

Anar Valiyev ADA University Ázerbájdžán politologie, morální fi losofi e

Antonio Vargas Humboldt-Universität 
zu Berlin 

Německo neoplatonismus, fi losofi e času

Olga Weijers IRHT CNRS Paris Francie literární žánry, dějiny fi losofi e

Nicolas Fernando de Warren KU Leuven Belgie kontinentální fi losofi e, 
fenomenologie

James Woodbridge University of Nevada, 
Las Vegas

Spojené státy 
americké

fi losofi e jazyka, logika



3.4 Aktuální meziústavní dvoustranné dohody
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— Instytut Filozofi i a Socjologii Polskiej Akademii 
Nauk, Warszawa, Polsko, oblast spolupráce: raně no-
vověké myšlenkové proudy, středověké aristotelské ko-
mentáře v Čechách

— Filosofi cký ústav SAV, Slovensko, oblast spoluprá-
ce: sympozia o analytické fi losofi i

— Kansas State University, Department of Philoso-
phy, USA, oblast spolupráce: teorie interpretace

— University of Stockholm, Department of Literatu-
re and History of Ideas, Švédsko, oblast spolupráce: 
teorie interpretace

— University of Stockholm, Department of Philoso-
phy, Švédsko, oblast spolupráce: teorie interpretace

— University of Valencia, Department of Philosophy, 
Španělsko, oblast spolupráce: teorie interpretace

— University of Bologna, Department of Philosophy, 
Itálie, oblast spolupráce: teorie interpretace

— Institut des Textes et Manuscrits Modernes (École 
normale supérieure – CNRS), Francie, oblast spolu-
práce: fi losofi e jazyka, lingvistika

— The Research Group for Philosophy of Physics, 
Institute of Philosophy, Research Centre for the Hu-
manities, Hungarian Academy of Sciences (vedoucí 
Dr. Gábor Hofer-Szabó), Maďarsko, oblast spoluprá-
ce: epistemologie, fi losofi e vědy

— The Department of Epistemology, Institute of Phi-
losophy, Jagiellonian University in Kraków, Polsko, 
oblast spolupráce: epistemologie, fi losofi e vědy

— Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Phi-
losophie, Německo, oblast spolupráce: Hegel a němec-
ký idealismus

— Univerzita Pavla Josefa Šafárika, Košice – katedra 
fi lozofi e a dejín fi lozofi e, Slovensko, oblast spoluprá-
ce: Heidegger, klasická německá fi losofi e

— Bulharská akademie věd, Üstav pro studium spo-
lečností a poznání, Bulharsko, oblast spolupráce: Phi-
losophical Foundations of Logic

— Inštitút fi lozofi e a etiky Filozofi cké fakulty Prešov-
ské univerzity, Slovensko, Slovensko, oblast spoluprá-
ce: fi losofi cké otázky bioetiky

— Institut für Technikfolgenabschätzung und Syste-
manalyse, ITAS und Karlsruher Institut für Techno-
logie, KIT, Německo, oblast spolupráce: inovační kul-
tury a výzkum rizik nových technologií

— Thomas-Institut, Universität zu Köln, Kolín n. R., 
Německo, oblast spolupráce: středověký aristotelis-
mus, kritická edice komentáře k Sentencím Duranda 
ze Saint-Pourçain

— Institut de recherche et d’histoire des textes, CNR, 
Pa říž, Francie, oblast spolupráce: středověké teologické 
a fi losofi cké rukopisy, zejména sentenční komentáře

— Warburg Institute, Londýn, Velká Británie, oblast 
spolupráce: středověká přírodní fi losofi e

— Centrul de Filosofi e Antică şi Medievală, Univer-
sitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunsko, oblast 
spolupráce: středověký aristotelismus, zejména ve střed-
ní Evropě
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— Grabmann-Institut, Ludwig-Maximilians-Univer-
sität, Mnichov, Německo, oblast spolupráce: středo-
věké teologické myšlení

— Institut für griechische und lateinische Philologie, 
Freie Universität, Berlin, Německo, oblast spolupráce: 
edice středověkých fi losofi ckých textů, druhá scholas-
tika

— Forschungsstelle für vergleichende Ordensgeschich-
te, TU Dresden, Německo, oblast spolupráce: fi losofi c-
ké a teologické myšlení středověkých řádových auto-
rů a škol

— Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden, 
Universität Trier, Německo, oblast spolupráce: stře-
dověké dějiny Židů v prostoru Římské říše

— Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Německo, ob-
last spolupráce: církevní dějiny středověku – dějiny 
benediktinského řádu

— Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskie-
go w Kielcach, Polsko, oblast spolupráce: spolupráce 
na projektech ke středověkým evropským dějinám

— Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Pol-
sko, oblast spolupráce: pregraduální a postgraduální 
univerzitní vzdělávání v oboru středověkých dějin

— Instytut Historii im. Taderusza Manteuffl a, Wars-
zawa, Polsko, oblast spolupráce: spolupráce na pro-
jektech věnovaných dějinám pozdního středověku







IV. 
Vzdělávací činnost a popularizace vědy





4.1 Účast pracoviště na sekundárním vzdělávání
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Středoškolským studentům je určeno několik pravidelných akcí. Jsou to Den otevřených dveří na FLÚ a v Ka-
binetu pro klasická studia FLÚ. Naši pracovníci se jako každoročně zúčastnili rovněž Týdne vědy a techniky 
AV ČR s přednáškami určenými středoškolskému 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 latinskou kulturu. Uplat-
nění nachází především v předmětech, jako jsou latina, řečtina, český jazyk, dějepis, občanská nauka, vý-
tvarná výchova či hudební výchova. V roce 2016 proběhl XXIV. ročník pod názvem „Vstaň a pojď s námi! 
(Vita Caroli)“, který se konal ve dnech 1.–5. července 2016 v Konferenčním středisku AV ČR v Třešti. Téma-
tem bylo tentokrát písemnictví, vzdělanost a umění doby Karla IV., jejich návaznost na antické vzory a je-
jich obraz v pozdější historiografi i. Letní školy jsou hojně navštěvovány (přijíždějí 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. 

Dr. Kryštof Boháček (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení) díky zapojení do progra-
mu Otevřená věda, jehož prostřednictvím umožňuje Akademie věd ČR středoškolským studentům pracovat 
na projektech se školiteli z řad badatelů AV ČR, navázal spolupráci s pedagogy Gymnázia Mimoň, kde před-
nášel o antické fi losofi i. Do budoucna je možné spolupráci rozšířit např. konzultacemi či hodnocením stu-
dentských prací.

K. Boháček přednáší studentům gymnázia v Mimoni
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K. Boháček a studenti 
gymnázia v Mimoni



4.2 Účast pracoviště na terciárním vzdělávání
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FLÚ považuje spolupráci s vysokými školami a jejich 
pracovišti za významnou součást svého poslání. Spo-
lupráce se rozvíjí v oblasti výzkumu, vzdělávání i při 
zajišťování dobrých podmínek pro bádání v jednot-
livých oborech. Tyto služby slouží pracovištím vyso-
kých škol, ale rovněž jednotlivým českým i zahranič-
ním badatelům a studentům: jedná se zejména o vy-
užití knihovny, poskytování vědeckovýzkumných in-
formačních zdrojů, databází a dalších badatelských 
pomůcek, ediční činnost a vydávání odborných peri-
odik, koordinace a organizační zajištění významných 
badatelských a konferenčních projektů apod. Velmi dů-
ležitou oblastí spolupráce s vysokými školami je usku-
tečňování společně akreditovaných doktorských stu-
dijních programů (viz výše oddíl 2.1), což studentům 
při doktorském studiu umožňuje využívat badatelské 
infrastruktury Filosofi ckého ústavu a spolupracovat 
se školiteli z řad jeho zaměstnanců. V této souvislos-
ti je třeba zmínit především dlouhodobou spolupráci 
s Ústavem fi losofi e a religionistiky a s Ústavem řec-
kých a latinských studií Filozofi cké fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Praze a s Katedrou fi lozofi e Filozofi cké 
fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Pracovníci FLÚ byli také často zváni k pedagogic-
kému působení v bakalářských, magisterských i dok-
torských studijních programech na vysokých školách 
v celé České republice i v zahraničí: na devíti fakul-
tách Univerzity Karlovy, na Divadelní i Filmové a te-
levizní fakultě AMU, na Akademii výtvarných umění, 
Českém vysokém učení technickém, na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové a dalších pěti pražských vyso-
kých školách. Pracovníci dále působí na Masaryko-
vě univerzitě v Brně, na Univerzitě Palackého v Olo-
mouci, Ostravské univerzitě v Ostravě, Západočeské 
univerzitě v Plzni, Jihočeské univerzitě v Českých Bu-
dějovicích, Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad La-
bem, Univerzitě v Hradci Králové, Technické univer-
zitě v Liberci a na Univerzitě v Pardubicích. Ze za-
hraničních univerzit lze zmínit například výuku na 

Faculty of Philosophy, Pontifi cal University of Saint 
Thomas Aquinas v Římě nebo na Universität Zürich. 
Pracovníci byli také činní v různých vysokoškolských 
komisích, vedli bakalářské, magisterské nebo doktor-
ské práce, podíleli se na oponentských řízeních a vy-
pracovávali posudky a odborná vyjádření. Výběrově 
jsou jednotlivé fakulty, na nichž pracovníci vyučova-
li, a vyučované předměty uvedeny u přehledu činnos-
ti jednotlivých oddělení.



P
o
p
u
la

ri
za

čn
í č

in
n
o
st

 

176

4.3 Popularizační činnost 

Popularizace vědy ve FLÚ probíhá různorodým způ-
sobem. Jsou pořádány přednášky a prezentace pub-
likací pro akademickou i širší veřejnost, pracovníci 
ústavu publikují popularizační stati v tisku a vystu-
pují ve sdělovacích prostředcích. Nedílnou součástí 
této činnosti je každoroční Den otevřených dveří, který 
je určen především středoškolským studentům.

V rámci FLÚ je jako poradní orgán ředitele ustavena 
Rada pro popularizaci. Někteří její členové jsou rovněž 
členy Rady pro popularizaci AV ČR (dr. J. Hvorecký). 
Rada má též užší čtyřčlenné předsednictvo (dr. Ra-
dim Hladík, dr. J. Hvorecký (předseda), dr. P. Kitzler, 
ing. J. Kollmann). V roce 2016 se uskutečnila dvě zase-
dání Rady pro popularizaci (duben a říjen), předsed-
nictvo rady se scházelo s cca měsíční frekvencí nebo 
podle potřeby. Rada projednávala především tato té-
mata: 1) příprava Dne otevřených dveří FLÚ a Týdne 
vědy a techniky 2016 s důrazem na včasnou a přesně 
cílenou propagaci; 2) příprava účasti FLÚ na Veletrhu 
vědy; 3) diskuse konceptu a příprava akce Odpoledne 
s Filosofi ckým ústavem – Filosofi cká kavárna; 4) spuště-
ní stránek http://stream.fl u.cas.cz sloužících prezen-
taci záznamů z konferencí, přednášek aj. pořádaných 
v areálu Jilská; 5) podoba a pravidla užití služebních 
mailových adres pracovníků ústavu; 6) nominace na 
Cenu za popularizaci Filosofi ckého ústavu AV ČR 
za rok 2016.

FLÚ se poprvé zúčastnil popularizační akce Vele-
trh vědy, jejíž druhý ročník proběhl ve dnech 19.–21. 
května 2016 v areálu PVA EXPO v pražských Letňa-
nech. Populárně naučnou akci přístupnou nejširší ve-
řejnosti pořádá Akademie věd ČR, návštěvnost v roce 
2016 přesáhla 14 tisíc lidí. FLÚ na stánku prezento-
val publikace a některé projekty (on-line databáze 
benediktinských klášterů a databáze korespondence 
J. A. Komenského), na stánku se konaly též krátké se-
mináře („Komenský v síti aneb jak se korespondova-
lo v 17. století“, „Jak myslet jako Sherlock Holmes?“) 
a promítal nový dokument o Janu Patočkovi. 

FLÚ (společně s Masarykovou univerzitou v Brně) 

se stal v roce 2016 opět spolupořadatelem nyní již ju-
bilejního desátého ročníku Evropského festivalu fi loso-
fi e (3.–12. 6. 2016) ve Velkém Meziříčí, tentokrát s té-
matem „Svoboda a násilí“. Tato akce má přiblížit fi -
losofi i a spřízněné obory širší veřejnosti. V roce 2016 
se festivalu zúčastnilo rekordních 5 tisíc návštěvníků. 
V jeho rámci vystoupilo šest pracovníků FLÚ (doc. Petr 
Hlaváček, dr. Petr Dvořák, doc. Tomáš Marvan, 
dr. Ondřej Lánský, doc. Marek Hrubec, dr. Martin 
Brabec). Více informací o této akci lze získat na 
internetové adrese www.festivalfilosofie.cz.

Zcela mimořádnou akcí se v roce 2016 stala Noc fi -
losofi e, kterou spolu s FLÚ pořádaly FF UK, CEFRES, 
Francouzský institut v Praze a Národní galerie v Pra-
ze s podporou Mezinárodního visegrádského fondu, 
Francouzského institutu v Paříži a dalších institucí. 
Noc fi losofi e nabídla 16. června mezi 19. a 3. hodinou 
více než dvěma tisícům návštěvníků v Praze (FF UK 
a Veletržní palác) nepřerušenou řadu 20minutových 
přednášek a větších panelových diskusí 55 světově vý-
znamných fi losofů z Francie a Visegrádské skupiny na 
téma „Obrazy, věda a politika“. Připraveny byly také 
fi lmové projekce, koncerty, výstavy a veřejná čtení. 
Akce se zúčastnilo šest pracovníků FLÚ (dr. Jan Bier-
hanzl, doc. Josef Fulka, prof. Petr Koťátko, dr. Petr 
Kouba, dr. Jan Maršálek, dr. Petr Urban).

Kabinet pro klasická studia FLÚ pořádal ve dnech 
1.–5. 7. 2016 v konferenčním středisku AV v Třešti již 
dvacátý čtvrtý ročník Letní školy klasických studií s té-
matem „Vstaň a pojď s námi! (Vita Caroli)“. Škola 
s akreditací MŠMT je určena učitelům klasických 
jazyků, studentům a všem zájemcům o latinskou 
kulturu (v roce 2016 se školy celkem zúčastnilo kolem 
60 posluchačů). Do své nabídky kurzů ji zařadila 
také některá vysokoškolská pracoviště: Katedra 
divadelní vědy FF UK a katedry klasických jazyků na 
filosofických fakultách v Praze, Brně a Olomouci. Své 
přednášky a komentovaná čtení latinských a řeckých 
textů si do programu připravilo pět pracovníků KKS 
FLÚ (prof. Jan Bažant, dr. Zuzana Silagiová, dr. Martin 
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Svatoš, dr. Kateřina Vršecká, dr. Jiří Žůrek). Bližší 
informace o této akci (stejně jako archiv předešlých 
ročníků) lze nalézt na internetové adrese http://www.
ics.cas.cz/pro-verejnost/letni-skola-kks-archiv. 

Jako každý rok se FLÚ na počátku listopadu zú-
častnil největšího vědeckého festivalu v ČR Týden vědy 
a techniky (TVT), v jehož rámci pořádá také Den ote-
vřených dveří FLÚ. V roce 2016 vystoupilo na TVT 
s přednáškami pro širokou veřejnost a studenty střed-
ních a vysokých škol šest pracovníků ústavu (prof. Jan 
Bažant, dr. Hana Fořtová, dr. Tomáš Hříbek, dr. Jiří 
Chotaš, dr. Tomáš Koblížek, dr. Alena Sarkissian). 
Programy dnů otevřených dveří na obou pracovištích 
ústavu (Jilská, Na Florenci) obsahovaly přednášky, se-
mináře a exkurze, vystoupilo na nich patnáct pracov-
níků ústavu a navštívilo je celkem 180 lidí, převážně 
studentů středních škol.

Na veřejnost z řad především studentů vysokých 
škol a akademických pracovníků je zaměřen cyklus 
Odpoledne s Filosofi ckým ůstavem – Filosofi cká kavárna, 
který probíhá od května 2016 s měsíční periodicitou 
v rámci akademického roku v komorním prostředí 
klubu Jazz Republic v areálu Jilská–Husova. Jedná se 
o cyklus moderovaných přednášek a prezentací pře-
devším badatelských témat, projektů a publikací pra-
covníků ústavu s následnou diskusí. Role průvodce 
a moderátora se ujal dr. Kryštof Boháček.

Samozřejmou součástí popularizační činnosti byly 
v roce 2016 také nejrůznější prezentace a křty publi-
kací pracovníků ústavu vydaných v ústavním nakla-
datelství Filosofi a a v jiných domácích a zahranič-
ních nakladatelstvích. Tyto prezentace určené širší 
veřejnosti se konají mimo prostory ústavu na ostat-
ních akademických institucích, v literárních kavár-
nách apod. Nakladatelství Filosofi a se též v květnu 
2016 opět zúčastnilo největšího českého knižního ve-
letrhu, jímž je pražský Svět knihy s návštěvností ně-
kolik desítek tisíc lidí.

V roce 2016 byla poprvé udělena Cena za popu-
larizaci Filosofi ckého ústavu AV ČR, která má za cíl 

systematicky podporovat popularizaci fi losofi e a pří-
buzných humanitních věd v širší veřenosti. Ředitel 
FLÚ AV ČR udělil cenu spojenou s peněžitou odmě-
nou třem pracovníkům ústavu: dr. Kryštofu Boháčko-
vi za projekt Filosofi cká kavárna – Odpoledne s Filosofi c-
kým ústavem, dr. Tomáši Hříbkovi za založení nové 
popularizační řady nakladatelství Filosofi a Dnešní svět 
(http://fi losofi a.fl u.cas.cz/index.php?id=publikace&e-
dice=18) a dr. Janu Maršálkovi za podíl na přípravách 
a realizaci mezinárodního projektu Noc fi losofi e (http://
nocfi lo.hypotheses.org/).

Nezanedbatelnou část popularizačních aktivit na-
šich pracovníků představuje přednášková činnost na 
pozvání nebo v rámci kulturních a vzdělávacích akcí 
a účast v diskusích s veřejností v celé České republice. 
Pracovníci FLÚ rovněž vystupovali v pořadech České 
televize, Českého rozhlasu, v pořadu DVTV aj. Pub-
likovali též stati v periodickém tisku i v kulturních 
přílohách nejvýznamnějších českých deníků. Níže je 
uveden seznam hlavních aktivit pracovníků FLÚ na 
poli popularizace vědy a vzdělávání veřejnosti.
— přednáška J. Čechvaly Prostor řeckého divadla v rámci 
Týdne vědy a techniky AV ČR, 1. 11. 2016
— přednáška A. Sarkissian Eurípidova Médeia, aneb když 
dva dělají totéž... v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, 
1. 11. 2016
— přednáška M. Vaculínové Po dešti vyrůstá tráva a po 
víně moudrá hlava... Raně novověké památníky jako svě-
dectví své doby v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, 
2. 11. 2016
— přednáška K. Vršecké Náboženské drama českého stře-
dověku: od liturgie k divadlu, od obřadu k frašce v rámci 
Týdne vědy a techniky AV ČR, 1. 11. 2016
— přednáška E. Poláčkové Od Plauta k Donutilovi, aneb 
Otrok v římské komedii v rámci Týdne vědy a techniky 
AV ČR, 1. 11. 2016
— odborná přednáška J. Bažanta Karel IV. pod ochra-
nou Medusy v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, 
2. 11. 2016
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— přednáška A. Sarkissian Proč hrát řeckou tragédii? 
v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, 9. 11. 2016
— přednáška A. Sarkissian Věc Faidra v rámci Týdne 
vědy a techniky AV ČR, 9. 11. 2016
— přednáška J. Bartoně Český biblický překlad v mi-
nulosti a dnes, Slánská akademie volného času, 9. 4. 
2016
— přednáška Komenský v síti aneb jak se korespondova-
lo v 17. století – prezentace databáze Komenského korespon-
dence a digitálních metod jejího zpracování (V. Urbánek, 
T. Havelka) v rámci Veletrhu vědy 2016, 19. 5. 2016
— video Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Ko-
menského zařazeno do televizního měsíčníku Video-
Journal z české vědy a vysíláno čtyřicetkrát v rámci 
vysílání TV Noe, Kinosvět, TV Praha a Regionální 
televize CZ
— výtvarná soutěž Komenský a my (T. Havelka), ZŠ 
Brandýs nad Orlicí, 18. 2. 2016, 16.–18. 3. 2016
— workshop Filmový esej a próza obrazů v rámci Festivalu 
dokumentárních fi lmů Jihlava, 30. 10. 2016
— stánek FLÚ v rámci Veletrhu vědy, 19.–21. 5. 2016
— přednáška Převrácené dějiny, ukradené obrazy a zfal-
šovaná paměť: performance (dramatizace textu) v rámci 
Noci filosofie, 16. 6. 2016
— divadlo Beckett Theatre Night, doprovodná akce ko-
lokvia Pražského interpretačního kolokvia, 13. 4. 2016
— veřejná projekce Samuel Beckett a Duncan Campbell 
v kině Ponrepo s úvodní přednáškou K. Císaře jako 
doprovodná akce kolokvia Pražského interpretační-
ho kolokvia, 13. 4. 2016
— článek T. Hříbka „Obnovování fi losofi e s Putna-
mem“, Lidové noviny, příloha Orientace, 26. 3. 2016
— článek T. Hříbka „Vylepšování/Enhancement/Aug-
mentation“ na blogu pro 1. Noc fi losofi e (https://nocfi -
lo.hypotheses.org/1256), 16. 6. 2016 
— článek T. Hříbka „Jak v této zemi lépe umírat“, Li-
dové noviny, příloha Orientace, 15. 10. 2016

— článek D. Černého, A. Doležala, T. Doležela a T. Hříb-
ka „Nad paragrafy o ,důstojné smrti‘“, Lidové noviny, 
11. 6. 2016
— článek D. Černého, A. Doležala, T. Doležela a T. Hříb-
ka „Česko na asistovanou smrt není připraveno“, Li-
dové noviny, 2016, 16. 6. 2016
— přednáška Nemorální umění? v rámci Týdne vědy 
a techniky, 11. 11. 2016
— přednáška Hegel a Michael Fried v rámci kolokvia 
Hegelovské interpretační tradice, 16. 12. 2016
— přednáška „Co je to tvůrčí akt? Gilles Deleuze o fi -
losofi i a umění“ v rámci Letní fi losofi cké školy, 23. 9. 
2016
— přednáška Konceptuální umění, archiv a historické 
a prio ri na Vysoké škole výtvarných umení v Bratisla-
vě, 9. 3. 2016
— přednáška J. Kovandy Od administrativní estetiky k in-
stitucionální kritice? v Národní galerii, 20.10 2016
— tři kulaté stoly na téma Pohyblivé obrazy, Galerie 
AMU, 2. 9. 2016
— přednáška Jazyk a poznávání světa, Hvězdárna a pla-
netárium Brno, 3. 3. 2016 
— přednáška Logická analýza přirozeného jazyka v rámci 
Dne otevřených dveří FLÚ AV ČR, 7. 11. 2016
— článek „LOGICA – třicet let mezinárodní konfe-
rence“ (http://abicko.avcr.cz/2016/10/08/logika.html), 
Akademický Bulletin, č. říjen–listopad–prosinec 2016
— rozhovor s Robertem Brandomem „Hodnotu sou-
časné myšlenky zjistíme za dvacet třicet let“, Lidové 
noviny, příloha Orientace, 10. 12. 2016
— festival Identita v umění (spoluorganizátorka Alice 
Koubová), Divadlo Alfréd ve Dvoře, 18.–20. 3. 2016
— přednáška Josefa Fulky La surdité comme un proble-
me philosophique, Filozofi cká fakulta UK Praha, 19. 6. 
2016
— přednáška Petra Kouby Co je osvícenství? v rámci 
Týdne vědy a techniky, 1. 11. 2016
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— vystoupení Jana Bierhanzla v dokumentárním fi l-
mu ČT Život na safari o art brut environmentu v Bis-
kupické safari, 15. 10. 2016
— přednáška Michaela Hausera Adornova fi losofi e ne-
identity a její význam pro současnost, Filozofi cká fakulta 
MU v Brně, 8. 11. 2016
— přednáška Michaela Hausera Post-Fascism in Europe? 
A Round Table with Philosopher G. M. Tamás, SOK-Sdru-
žení pro levicovou teorii, Praha, 7. 12. 2016
— křest knihy Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy 
současnosti, Tranzitdisplay, Praha, 2. 11. 2016
— přednáška Michaela Hausera Dialog o evropské inte-
graci, DiEM 25 Jižní Čechy, České Budějovice, 20. 10. 
2016
— rozhovor Michaela Hausera „Proč česká společnost 
nedůvěřuje církvím?“ v pořadu České televize Křesťan-
ský magazín, 7. 2. 2016
— rozhovor Michaela Hausera „Postmoderna a její 
konce?“ v pořadu Českého rozhlasu – Vltava, 28. 5. 
2016, repríza na vyžádání diváků 12. 6. 2016
— přednáška Infrastruktury současného vědění, Galerie 
Rudolfi num, 2. 6. 2016
— přednáška Personifi kace jako forma života, Plato Ost-
rava, 24. 11. 2016
— spoluorganizace akce Noc fi losofi e – první vydání 
Noci fi losofi e v Praze nabídlo široké veřejnosti sé-
rii dvacetiminutových přednášek a několik panelo-
vých diskusí na téma „Obrazy, vědy a politika“. Po-
zvání k aktivní účasti na pražské Noci fi losofi e přijalo 
více než pět desítek francouzských a středoevropských 
(Visegrádská skupina) fi losofů a fi losofek, kteří do 
dvou lokací Noci přilákali na 2000 posluchačů. Praha, 
16.–17. 6. 2016
— Filosofi cká kavárna: První sezení klinické fi losofi e. 
S Markem Hrubcem o konfl iktech. Klub Jazz Re-
public, 5. 5. 2016
— Filosofi cká kavárna: Několik postpublikačních refl exí. 
S Filipem Vostalem na téma Accelerating Academia: 

The Changing Structure of Academic Time. Klub Jazz 
Republic, 8. 9. 2016 
— Filosofi cká kavárna: Nová publikační strategie. S Ja-
mesem Hillem a redakčním kruhem Filosofi ckého ča-
sopisu. Klub Jazz Republic, 6. 10. 2016
— Filosofi cká kavárna: Druhé sezení klinické fi losofi e. 
S Marinou Barabášovou a Jiřím Chotašem o Evropě 
a universitě. Klub Jazz Republic, 8. 12. 2016
— prezentace stáže Homér a hledání svého já v kontex-
tu evropského lidství: duše, tělo, já (lektor + dva stážisté) 
v rámci Veletrhu vědy 2016
— výstavní projekt Sedm věží. Karel IV. pohledem aka-
demiků, Galerie Věda a umění, 6. 4. – 11. 5. 2016
— výstavní projekt Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí 
od mediálně proslulého archeologického výzkumu, Městské 
muzeum v Čelákovicích, 11. 11. 2016 – 26. 2. 2017
— námět, scénář, moderace televizního dokumentu 
Sedm pečetí Karla IV. (Pavlína Cermanová, Václav Žů-
rek) pro Českou televizi, vysílání během května a červ-
na 2016
— přednáška Jana Kremera Představení výzkumu středo-
věkých korunovací v rámci Dne otevřených dveří Filo-
sofi ckého ústavu AV ČR, 8. 11. 2016
— příprava tematického čísla časopisu Dějiny a součas-
nost 10/2016 „Hledání komického středověku“ (Voj-
těch Bažant, Martin Šorm)
— příprava tematického čísla časopisu Dějiny a součas-
nost 4/2016 „Ideální panovník? Dvě tváře Karla IV.“ 
(Robert Novotný, podíl rovněž Václav Žůrek a Pavlí-
na Cermanová)
— výstava Mramor se jí studený – seznámení českého pu-
blika s uměleckou a literární aktivitou belgické avant-
gardy ve spolupráci s Archives et Musée de la Littéra-
ture Bibliothèque Royale. Praha 5.–25. 10. 2016, Praha
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10. jubilejní ročník 
Evropského festivalu fi losofi e 

ve Velkém Meziříčí
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Den otevřených dveří v Kabinetu pro klasická studia 
a v Archivu J. Patočky, FLÚ 

Účastníci Letní školy 
medievistických studií 
v Klášteře Sázava

M. Hrubec a K. Boháček zahajují 
cyklus Filosofi ckých kaváren v FLÚ
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O. Lánský v pořadu Souvislosti J. Pokorného, ČT 2 J. Grim Feinberg v diskusním televizním pořadu RTVS 
Večer s Havranom (Akú Ameriku potrebuje Európa?)

E. Kohák v pořadu DVTV M. Veselovského
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J. Pánek zve na 10. ročník Evropského festivalu fi losofi e 
ve Studiu 6 ČT

J. Maršálek a O. Švec (FF UK) prezentují pražskou 
Noc fi losofi e ve Studiu 6 ČT

M. Nodl v rozhovoru s D. Drtinovou v DVTV 
o své nové knize Středověk v nás
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Přednášející a publikum mezinárodní 
akce Noc fi losofi e organizované ve spolupráci 
s CEFRES a FF UK v Praze
s podporou The International Visegrad Fund
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Přenášející, publikum a doprovodný program
 Noci fi losofi e





V. 
Spolupráce se státní a veřejnou správou, 

odborné expertizy
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Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. (Kabinet pro klasická studia) působil jako člen expertního panelu Rady pro vý-
zkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky.

Doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D. (Oddělení analytické fi losofi e) působil jako člen komise Rady hlavního města 
Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění.

Doc. Karel Novotný, Ph.D., DSc. (Oddělení současné kontinentální fi losofi e) působil jako člen oborového 
verifi kačního a hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky.

Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D. (Kabinet pro klasická studia) působila jako členka oborového verifi kačního 
a hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky. 

Filip Vostal, Ph.D. (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti) ve spoluautorství s Lukášem Palečkem 
se podíleli na tvorbě strategického dokumentu „Iniciativiva průmysl 4.0“ pro Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu České republiky, který Vláda ČR schválila na svém zasedání dne 24. srpna 2016. 





VI. 
Výzkumné infrastruktury a odborné služby





6.1 Knihovnicko-informační služby
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6.1.1 Knihovna Filosofického ústavu

Zaměstnanci knihovny se soustředili na rozvíjení kni-
hovního fondu a zkvalitnění služeb při jeho zpřístup-
ňování. Zároveň se pokračovalo v katalogizaci evido-
vaných darů. 

Zpracováno bylo celkem 1 862 nových přírůst-
ků. Z evidovaných darů bylo zkatalogizováno cel-
kem 1 196 knihovních jednotek (Varia, K. Cramer, 
ISSR, K. Kosík, L. Tondl). Rozsah fondu k 31. 12. 
2016 činil 54 163 knihovních jednotek. Zakoupili jsme 
139 českých a 28 zahraničních odborných monogra-
fi í (cca 82 200 Kč). Předplaceno bylo celkem 33 obo-
rových titulů periodik, z toho 31 titulů bylo hrazeno 
z rozpočtu Knihovny FLÚ (cca 304 700 Kč) a 2 titu-
ly z prostředků KVTS (cca 19 300 Kč). V roce 2016 
bylo v knihovně registrováno celkem 592 uživatelů 
a vypůjčilo se více než 2 440 knihovních dokumen-
tů. V rámci meziknihovní výpůjční služby jsme klad-
ně vyřídili 294 požadavků. Na počítačích určených 
pro veřejnost bylo evidováno 464 návštěv.

Knihovna rozšířila přístup k elektronickým infor-
mačním zdrojům v databázích: EBSCO eBook Aca-
demic Collection, ve které je možné vyhledávat plné 
texty zahraničních odborných publikací. Do databá-
ze byly nově přidány zkušební verze eBook Acade-
mic Collection Trial, Business Source Ultimate, Aca-
demic Search Ultimate. 

Pokračovalo se ve skenování obsahů nově katalo-
gizovaných knih. Celkem bylo zhotoveno 1 615 ske-
nů. Všechny obsahy jsou fulltextově prohledatelné po-
mocí databáze „Vyhledávání v obsazích knih“, která 
je přístupná prostřednictvím internetových stránek 
Knihovny FLÚ.

V roce 2016 jsme zpracovali dar ISSR (Internatio-
nal Society for Science and Religion) a Varia. Pokra-
čovalo se v katalogizaci rozsáhlejších darů z pozů-
stalostí osobních knihoven prof. Konrada Cramera 
a prof. Karla Kosíka. Knihovna získala dar z knihov-
ny doktora Ivana Dubského a prof. Ladislava Tondla. 

Průběžně se pokračuje v redakci a doplňování sou-
borných spisů významných pramenných autorů (To-
máš Akvinský, Aristotelés, Heidegger, Masaryk, Plútar-
chos, Platón). Do příruční knihovny byl zakoupen 
nejaktuálnější výkladový slovník anglického jazyka 
(Oxford Dictionary of English) a pokračovalo se v do-
plňování řady The Oxford handbook publikací „The 
Oxford handbook of German philosophy in the ni-
neteenth century“.

V galerijním prostoru Klubu knihovny byly uspo-
řádány 3 výstavy (velkoformátové fotografi e Víta V. 
Pavlíka, obrazy Petra Dolejšího a kompozice Anato-
la Ruraca). Knihovna již tradičně připravila akce pro 
čtenáře (Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven).

V databázovém systému ASEP bylo v roce 2016 
(sběr 2017) zapsáno celkem 409 výsledků, z toho 276 
s exportem do RIV.

Vernisáž výstavy pořádané v Knihovně FLÚ
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Studovna Knihovny FLÚ
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V roce 2016 se hlavní činnosti knihovníků a exter-
ních pracovníků soustředily na katalogizování nových 
knih a nezpracovaného fondu knihovny do elektro-
nického katalogu Aleph a opravy již konvertovaných 
a dosud nezveřejněných záznamů. Zároveň se pokra-
čovalo na přípravě konverze dat z katalogu T-Series 
(Tinlib) do katalogu Aleph. Probíhaly kontroly rejst-
říků, hesel a kódů v jednotlivých polích a podpolích.

Externí pracovníci pracovali na katalogizaci knih 
do systému Aleph a na revizi časopisů (v depozitá-
ři Florenc i ve fondech knihovny), které se násled-
ně zapisovaly do Souborného katalogu ČR – Seriá-
ly i do interního Seznamu časopisů, který je dostup-
ný na webové stránce knihovny (http://www.ics.cas.
cz/knihovna). Počátkem roku knihovníci zaslali do 
Knihovny AV ČR „Dotazník se statistickými údaji“ 
a provedli aktualizaci „živých“ periodik do Soubor-
ného katalogu ČR – Seriály.

Celkový počet knihovních jednotek evidovaných 
ve fondu k 31. 12. 2016 je 58 320.

Celkem bylo zakoupeno 165 knihovních jednotek 
v hodnotě 203.567 Kč (z prostředků knihovny a dvou 
center excelence GA ČR: „Johann Peter Cerroni a his-
toria litteraria jeho doby I“ a „Historie a interpretace 
Bible“). Darem a recenzními výtisky přibylo do fon-
du 87 KJ, výměnou 47 KJ. Knihovna Kabinetu pro 
klasická studia aktuálně odebírá 77 časopiseckých ti-
tulů (67 výměna, 8 nákup, 2 dar). Knihovna vyměňu-
je časopisy Eirene a Listy fi lologické se 17 tuzemskými 
a 48 zahraničními institucemi. Dle rozhodnutí vedení 
KKS prodej časopisů vydaných od roku 2016 zajišťu-
jí výhradně výkonní redaktoři obou periodik, zatím-
co knihovna zajišťuje pouze výměny a dary. Prode-
jem, výměnou a dary bylo v roce 2016 distribuováno 
270 publikací a CD-ROMů.

Za rok 2016 bylo poskytnuto 509 placených ko-
pií, které byly nahlášeny do knihovny FLÚ pro hlá-
šení společnosti DILIA. V knihovně bylo ke konci 

roku 2016 registrováno aktuálně 307 čtenářů, z toho 
32 nově registrovaných. V rámci meziknihovní a me-
zinárodní meziknihovní výpůjční služby zaměstnan-
ci vyřídili 277 požadavků (224 MVS, 53 MMVS). Ab-
senčně bylo vypůjčeno 420 knihovních jednotek (pre-
zenční nejsou evidovány). 

Mnoho času bylo věnováno běžným pracím spoje-
ným s chodem knihovny (požadavky badatelů, MVS, 
MMVS, objednávky knih z prostředků knihovny 
a dvou grantů, uspořádání fondu ve studovně a de-
pozitáři Florenc, do depozitáře Jenštejn pracovníci 
převezli část nákladu knih vydaných v KKS). Prů-
běžně knihovna shromažďovala zaměstnanecká díla 
pracovníků KKS.

V prosinci 2016 Knihovna KKS podala žádost o do-
taci na katalogizaci nezpracovaného fondu knihovny 
– RETROKON – program „VISK 5“ na Ministerstvo 
kultury ČR, která bohužel nebyla podpořena.

6.1.2 Knihovna Kabinetu pro klasická studia
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Studovna Knihovny Kabinetu pro klasická studia
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Pracovníci FLÚ se kromě jiného věnují i tvorbě a do-
plňování odborných digitálních databází, pokrývají-
cích široké spektrum disciplín od klasických a medie-
vistických studií, přes komeniologii až po bibliogra-
fi cké databáze věnované významným českým fi loso-
fům (Jan Patočka). Databáze jsou zdarma přístupné 
na internetu.

Antická inspirace ve výtvarném umění
Databáze mapuje řecko-římské dědictví v českých ze-
mích od počátku až do současnosti. Obsahem data-
báze jsou umělecká díla inspirovaná klasickou tradi-
cí, která byla vytvořena v českých zemích nebo pro 
zde sídlící objednavatele.

http://pamatky.olympos.cz

Antika v nápisné kultuře
Databáze dokumentuje klasické dědictví v epigrafi cké 
kultuře v českých zemích od prvních nápisných do-
kumentů až do současnosti. Nápis je defi nován jako 
text na trvalých materiálech (kámen, kov, keramika 
atd.) a na gobelínech.

http://napisy.olympos.cz

Bibliografi e Jana Patočky
Bibliografi e AJP zahrnuje veškeré publikované texty 
Jana Patočky od prvního časopiseckého článku z roku 
1928 až dodneška. Její součástí je rovněž komplet-
ní soupis sekundární literatury o Patočkově fi losofi i.

http://www.ajp.cuni.cz/index.php/Bibliografi e

Bohuslai Balbini Bohemia docta
Faksimile 1. a 2. dílu – Tractatus Imus, Tractatus IIus 
– Balbínova spisu Bohemia docta s možností vyhle-
dávání podle jmen.

http://www.clavmon.cz/bbbd

Czech medieval sources on-line
Databáze edic k dějinám českého středověku se sou-
středí především na díla vydaná v období, na která se 

nevztahují autorská práva. K březnu 2015 bylo takto 
publikováno celkem 580 edic.

http://cms.fl u.cas.cz/cz/badatele/
sources-on-line.html

Černý klíč (Clavis nigra)
Databáze vícehlasých skladeb z bohemikálních pra-
menů 15.–16. stol. v černé menzurální notaci.

http://www.clavmon.cz/clavis_nigra/index.htm

Fontes rerum Regni Bohemiae
Elektronická edice latinských kronik.

http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB

Hymnorum thesaurus Bohemicus
Databáze obsahuje rozpis českých duchovních písní 
z cca šedesáti historických kancionálů vydávaných 
v průběhu 16.–18. století, což pokrývá prakticky celou 
kancionálovou dobovou produkci. Zahrnuje 21 221 
záznamů jednotlivých písní.

http://www.clavmon.cz/htb

Inscenace antického dramatu
Databáze obsahuje základní informace o českých in-
scenacích antických divadelních her profesionálních, 
poloprofesionálních i amatérských činoherních a lout-
kových divadel od roku 1889 do současnosti, včetně 
údajů o hostování zahraničních společností od roku 
1960 a údajů o inscenacích České televize a České-
ho rozhlasu.

http://db.olympos.cz

Knihopis Digital
Databáze prvotisků a starých tisků tištěných v čes-
kém jazyce, jinak též retrospektivní bibliografi e čes-
kých tisků od počátku knihtisku do r. 1800.

http://www.knihopis.cz
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Korespondence Jana Amose Komenského. 
Korespondence Philippa Jacoba Sachse 
z Löwenheimu. Korespondence Amanda Polana 
z Polansdorfu
Katalog korespondence J. A. Komenského, vzniklý 
v rámci mezinárodní databáze raně novověké uče-
necké korespondence Early Modern Letters Online 
(http://emlo.bodleian.ox.ac.uk), obsahuje 566 dopi-
sů z let 1622–1670. Katalog korespondence Philip-
pa Sachse von Löwenheim obsahuje 143 dopisů z let 
1648–1672. Katalog korespondence Amanda Polana 
z Polansdorfu obsahuje 293 dopisů z let 1584–1610.

http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/forms/advanced?-
col_cat=Comenius%2C+Jan+Amos

http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/forms/
advanced?col_cat=Sachs+von+L%C3%

B6wenheim%2C+Philipp+Jakob

LIMUP. Databáze obsahu liturgických rukopisů 
utrakvistické provenience 15.–16. století
Databáze obsahuje bibliografi cké údaje o 1198 bo-
hemikálních liturgických rukopisech z období 
12.–18. století.

http://www.clavmon.cz/limup

Repertorium jazykově českých prvotisků
Databáze literárních památek (jazykově českých prvo-
tisků) obsahující stručnou charakteristiku, bibliografi i 
a faksimile titulního listu a všech ilustrací.

http://www.clavmon.cz/clavis/sttisky/
repertorium/index.html

Repertorium operum antihussiticorum 
(Repertorium protihusitských děl)
Databáze obsahuje údaje o teologických traktátech 
sepsaných v 15. století a namířených polemicky pro-
ti husitskému učení. Databáze soustřeďuje informa-
ce o rukopisném dochování traktátů, jejich edicích 
a bibliografi i.

http://www.antihus.eu/

Slovník českých a slovenských knihtiskařů
Databáze obsahuje informace o všech knihtiskařích, 
kteří někdy působili na teritoriu vymezeném někdej-
ším Československem. Zahrnuti jsou všichni tiskaři 
od počátku knihtisku až do roku 1860.

http://www.clavmon.cz/chyyba

Slovník středověké latiny v českých zemích
Elektronický verzi Slovníku středověké latiny v čes-
kých zemích, pokrývající zatím písmena A–H, tj. úsek 
zahrnující první dva díly Slovníku, vydávané v letech 
1977–1992 nakladatelstvím Academia.

http://lb.ics.cas.cz

Digitalizovaný kartotéční lístek 
Slovníku středověké latiny v českých zemích
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Bažant, Vojtěch – Vejrychová, Věra. Kacíři, barbaři, 
nepřátelé. Praha: Filosofi a, 2016. 
ISBN 978-80-7007-456-5. 304 s.

Autoři této knihy se zaměřili na problematiku vní-
mání rozdílnosti a stereotypizace ve 14. a 15. stole-
tí, přičemž hlavní důraz kladli na prostor českých 
zemí a jejich středoevropské okolí. Shromážděné stu-
die zkoumají sociokulturní fenomény, které působily 
jako impulz pro defi nování druhého (např. hereze), 
stejně jako topické a žánrové prostředky, jež do utvá-
ření tohoto obrazu vstupovaly. Rozmanitost analyzo-
vaných textů (teologické spisy, polemická literatura, 
cestopisy a geografi cká pojednání, kroniky, rytířské 
biografi e, veršované skladby) umožnila sledovat for-
my medializace představ o druhých i jejich proměny 
v závislosti na kontextu. Ústřední témata publikace – 
náboženská, etnická a politická odlišnost – jsou tak 
zkoumány jako dobově podmíněné jevy; obecnější 
mechanismy jejich utváření a předávání však mohou 
působit překvapivě aktuálně.

Bracha, Krzysztof – Nodl, Martin, eds. 
Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku. 
Praha: Filosofi a, 2016. ISBN 978-80-7007-451-0. 
152 s.

Tato kolektivní monografi e zahrnuje jedenáct studií 
českých a polských medievistů. Autoři se v nich věnu-
jí recepci kazatelských příruček a jednotlivých kázání 
ve středoevropském prostoru 14. a 15. století. V cen-
tru jejich zájmu stojí kazatelé jako veřejní intelektuá-
lové, kteří předkládali svébytné myšlenkové koncep-
ty, jež byly součástí kázání a jejichž prostřednictvím 
ovlivňovali soudobé společenské představy a přispívali 
k formování specifi cké pozdně středověké zbožnosti.

V roce 2016 vyšly v nakladatelství Filosofi a následující tituly (v abecedním pořadí): 

Odlišnost a stereotypy 

v pozdním středověku

Kacíři, 
barbaři, 
nepřátelé
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Cerroni, Johann Peter. Spisovatelé Království 
českého. Praha: Filosofi a, 2016. 
ISBN 978-80-7007-448-0. 498 s.

Edice zpřístupňuje dva počáteční svazky rukopisného 
slovníku učenců Scriptores Regni Bohemiae, sepsaného 
na konci 18. a počátkem 19. století moravským zem-
ským úředníkem, historikem a sběratelem Johannem 
Peterem Cerronim (1753 – 1826). Slovník si klade za 
cíl formou bio-bibliografi ckých medailonů spisovate-
lů narozených nebo působících v Českém království 
postihnout dějiny vzdělanosti Čech v souladu s kon-
ceptem historia litteraria od počátků vzdělanosti až po 
Cerroniho současnost. První svazek edice Cerroniho 
slovníku učenců zpřístupňuje dva počáteční díly prá-
ce. Na zpracování hesel se podíleli latinisté, germa-
nisté, bohemisté a hebraista, kteří edici opatřili tex-
tově-kritickým aparátem a výkladovými poznámka-
mi a přeložili latinské biogramy učenců do češtiny.

David, Zdeněk V. – Holeton, David R., eds. 
The Bohemian Reformation and Religious 
Practice 10. Praha: Filosofi a, 2015. 
ISBN 978-80-7007-446-6. 388 s.

Collegium Europaeum Filozofi cké fakulty UK v Pra-
ze a Filosofi cký ústav AV ČR připravilo již 10. sva-
zek ediční řady The Bohemian Reformation and Re-
ligious Practice. Tento svazek vychází jako 2. zvlášt-
ní číslo Filosofi ckého časopisu za rok 2015. Publikace 
představuje jeden z příspěvků k 600. výročí mučed-
nické smrti Mistra Jana Husa. Nalezneme v ní stu-
die badatelů a badatelek působících v České repub-
lice, Maďarsku, Rakousku, Francii, USA a Austrálii, 
které jsou zaměřeny na Husovu osobnost a dílo, na 
jeho přátele a oponenty i na refl exi husovské tradice, 
a to vše v širokém teologickém, fi losofi ckém, církev-
ně-politickém a kulturním kontextu.

 

JOANNES PETRUS 

CERRONI
SCRIPTORES 

REGNI BOHEMIAE
TOMUS I.: A−B

JOH A N N PET ER 

CERRONI
SPISOVATELÉ 

KR ÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

DÍL I.: A−B

The Bohemian 
Reformation 
and Religious 
Practice 10
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Dummett, Michael. O přistěhovalectví 
a uprchlících. Praha: Filosofi a, 2016. 
ISBN 978-80-7007-462-6. 194 s.

Sir Michael Dummett se v knize srozumitelnou for-
mou vyrovnává s typickými argumenty odpůrců imi-
grace (uprchlíci jako kulturní a ekonomická hrozba, 
přelidnění atd.) a nabízí přístup založený na povin-
nosti státu pomáhat druhým v nouzi, právu na úto-
čiště a zachování lidské důstojnosti potřebných. Byť 
Dummett neupírá státům právo odmítat cizince, uka-
zuje na konkrétních příkladech, že uplatnění toho-
to práva je často motivováno rasismem a xenofobií, 
a že mnohdy porušuje Ženevskou úmluvu o uprchlí-
cích. Ukazuje též, jak se v Británii heslo „tvrdé poli-
tiky vůči přistěhovalcům“ odpoutalo od reality a sta-
lo se prostředkem, jímž se politické strany snaží zís-
kat hlasy voličů. Podle Dummetta je řešení přistěho-
valeckých a uprchlických vln nakonec možné jen na 
mezinárodní úrovni a předpokládá omezení sobectví 
zejména ze strany rozvinutých států.

Carens, Joseph H. Imigranti a právo na pobyt. 
Praha: Filosofi a, 2016. ISBN 978-80-7007-471-8. 85 s.

Praktické i teoretické přístupy k migraci jsou v sou-
časnosti často určovány jen v krátkodobém rámci vo-
lebních období. To by nás ovšem nemělo odvádět od 
dlouhodobějších úvah o právech migrantů. Kniha je 
založena primárně na textu Josepha Carense. Další 
autoři a autorky, jakými jsou Mae M. Ngaiová, Carol 
M. Swainová, Douglas S. Massey, Linda Bosniaková, 
Jean B. Elshtainová a T. Alexander Aleinikoff, pak na-
bízejí svá stanoviska na pozadí diskuze s ním. Vznik-
la tak publikace, která představuje různé názory na 
řešení postavení migrantů. Svojí dostupnou formou 
může zaujmout nejen experty, ale též širší veřejnost.

Imigranti 

      

 

F I L O S O F I A

E D I C E
F I L O S O F I E

V Ě D Y

F

MICHAEL 
DUMMETT
O PŘISTĚHOVALECTVÍ 
A UPRCHLÍCÍCH
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Čechvala, Jakub – Poláčková, Eliška, et al. 
Ve stínu hellénského slunce. Obrazy antiky 
v moderní české kultuře. Praha: Filosofi a, 2016. 
ISBN 978-80-7007-460-2. 460 s.

Publikace mapuje recepci antiky v českém veřejném 
diskurzu od 2. pol. 19. století do současnosti. Auto-
ři využívají různorodého oborového zázemí (fi lolo-
gie, dějiny estetiky, teatrologie, komparatistika), aby 
prozkoumali přítomnost prvků antické tradice v tak 
odlišných kulturně-historických jevech, jakými jsou 
inscenace antického dramatu, formování moderních 
vědeckých disciplín (konkrétně klasické archeologie) 
nebo sokolská cvičení. Styčným bodem všech studií je 
snaha odhalit recipovanou antiku jako kulturní kon-
strukt a ukázat, jakými způsoby byl obraz antiky zne-
užíván (i nevědomky), deformován a manipulován. 
Kniha tedy také přispívá k pochopení obecných prin-
cipů manipulace v médiích a ve veřejném prostoru 
a strategie „přepisování“ či „přeznačování“ minulosti.

Förster, Josef – Podavka, Ondřej – Svatoš, Martin, 
eds. Historia litteraria v českých zemích od 17. do 
počátku 19. století. Praha: Filosofi a, 2015. ISBN 
978-80-7007-444-2. 362 s.

Publikace pojednává o vývoji konceptu historia litte-
raria (dějiny vzdělanosti) v českých zemích a o jeho 
představitelích. Počátkem konceptu je návrh Franci-
se Bacona na vytvoření disciplíny, která by kumulo-
vala a uspořádala veškeré dosažené vědecké poznání, 
avšak módní vědou se historia litteraria stává až počát-
kem 18. století. Na jeho konci se celý koncept začal 
dostávat do krize. Paradoxně právě tehdy získává his-
toria litteraria v habsburské monarchii prestiž. V čes-
kých zemích byly základy konceptu položeny již prů-
kopnickou prací Bohuslava Balbína Bohemia docta, na 
niž později navazovala řada učenců. Největší prostor 
kniha věnuje pozoruhodnému historikovi vzdělanos-
ti a sběrateli Johannu Peteru Cerronimu.

F

Jakub Čechvala
Eliška Poláčková et al.

VE STÍNU 
HELLÉNSKÉHO 
SLUNCE
OBRAZY ANTIKY 
V MODERNÍ 
ČESKÉ KULTUŘE  

H I S TOR I A
LITTER ARIA
V ČESKÝCH ZEMÍCH 
OD 17. DO POČÁTKU 

19. STOLETÍ
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Held, Virginia. Etika péče. Osobní, politická 
a globální. Praha: Filosofi a, 2015. ISBN 
978-80-7007-447-3. 314 s.

Etika péče představuje nový a dynamicky se rozví-
jející směr morální fi losofi e. Zatímco tradiční etické 
systémy zaměřují svou pozornost především na činy 
a vlastnosti jednotlivců, etika péče vyzdvihuje morál-
ní význam vzájemných vztahů osob a skupin. Tato 
kniha představuje etiku péče jako svébytnou norma-
tivní teorii. Virginia Held, jedna z hlavních předsta-
vitelek tohoto etického směru, v ní objasňuje charak-
teristické znaky péče a vysvětluje, v čem se etika péče 
liší od tradičních etických koncepcí, jakými jsou kan-
tovská etika, utilitarismus a etika ctností.

Hill, James. Berkeleyho fi losofi e ducha. Praha: 
Filosofi a, 2016. ISBN 978-80-7007-464-0. 238 s.

George Berkeley je znám především svým idealismem 
a popřením možnosti hmotné substance. Neméně vý-
znamné je však jeho chápání mysli člověka jako by-
tostně aktivního jsoucna a jeho teorie sebeuvědomění. 
James Hill předkládá čtenářům originální pohled na 
Berkeleyho fi losofi i ducha. Dokládá, proč je tradiční 
empiristická interpretace Berkeleyho fi losofi e neudrži-
telná, v jakém smyslu bylo jeho pojetí mysli a intelek-
tuálních pojmů ve své době průkopnické a v čem zů-
stává aktuální ještě i dnes. Hillova kniha interpretuje 
celý rozsah Berkeleyho díla, včetně jeho teorie vidě-
ní a Berkeleyho málo známého pozdního spisu Siris.

F

Etika péče. Osobní, politická a globální

Virginia Held

F

James Hill  
BERK ELEYHO 
FILOSOFIE 
DUCHA
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Hlaváček, Petr – Liščák, Vladimír – Pospíšil, 
Ctirad V., et al. Fenomén františkánství 
v interakci s „jinakostí“. Praha: Filosofi a, 2016. 
ISBN 978-80-7007-469-5. 144 s.

Vědomé a odvážné geopolitické, náboženské, intelek-
tuální, ba i válečné stýkání se a potýkání s jinakostí 
představuje základní komponentu evropské a obecně 
západní identity. Právě v těchto časech Evropané a Zá-
paďané, tváří v tvář globalizujícímu se světu, ohledá-
vají své tradice, někdy s obavami či povrchně, jindy 
kriticky a s entuziasmem. Zvláštní kapitolu v dějinách 
evropských kontaktů s alteritou, tj. se státními či ná-
boženskými entitami v Africe, Asii a Americe, repre-
zentuje fenomén františkánství a jeho intelektuální 
dědictví. Tato kolektivní monografi e si klade za cíl 
některé tyto specifi cké projevy františkánské (křesťan-
ské, evropské, západní) existence připomenout a ino-
vativně poodkrýt.

Horyna, Břetislav. Synové Daidalovi, chráněnci 
vzduchu. Idea génia v Herderově fi losofi i dějin. 
Praha: Filosofi a, 2016. ISBN 978-80-7007-468-8. 85 s.

Studie analyzuje pojem génia ve fi losofi i dějin J. G. Her-
dera. Ztotožnění génia a básníka (fi losofa) předcháze-
la recepce antické tradice a modelu umělecké tvorby 
jako „nápodoby“. Koncem 18. století vykrystalizova-
la v německé fi losofi i dvě pojetí génia: první nava-
zovalo na racionalistickou tradici umění jako pozná-
ní a nápodoby přírody, druhá usilovala o odpoutání 
básnictví od přírodních daností a zákonitostí. Nešlo 
o defi nici pojmu, ale odhalení potencí principu génia 
pro argumentaci ve prospěch svéprávnosti tvořícího 
individua, originality tvůrce a nezastupitelnosti díla. 
Herder přenesl tyto charakteristiky z oblasti fi losofi e 
umění, literární teorie a kritiky do politické fi losofi e 
národa. Studii doplňuje překlad Herderových ód  Na 
génia Německa (An den Genius von Deutschland) a Gé-
nius budoucnosti (Der Genius der Zukunft).

Petr Hlavá�ek, Vladimír Liš�ák, Ctirad V. Pospíšil et al.

europaeana pragensia � – historia franciscana vi.

FENOMÉN 
FRANTIŠKÁNSTVÍ 
V INTERAKCI 
S „ JINAKOSTÍ“

SVAZEK 25

Břetislav Horyna
Synové 

Daidalovi,
chráněnci
vzduchu 

IDEA GÉNIA V HERDEROVĚ 
FILOSOFII DĚJIN 



N
ak

la
d
at

e
ls

tv
í F

ilo
so

fi 
a

205

Jemelka, Petr. Refl exe enviromentální 
pro ble ma tiky v dějinách české a slovenské fi losofi e. 
Praha: Filosofi a, 2016. ISBN 978-80-7007-459-6. 245 s.

Kniha je završením autorova dlouhodobého zájmu 
o vznik a vývoj české a slovenské environmentálně 
zaměřené fi losofi e. Vztah člověka a světa představuje 
problematiku bytostně fi losofi ckou, která nabývá na 
naléhavosti v kontextu globální krize životního pro-
středí. Kniha je pokusem poprvé uceleně představit 
českou a slovenskou environmentální fi losofi i v do-
bových i systematických souvislostech s důrazem na 
autory, kteří svým myšlením i volbou tématu doká-
zali překročit obvyklý dobový rámec. Je tak doplně-
ním obrazu dějin autentického českého a slovenské-
ho fi losofi ckého myšlení.

Kanda, Roman, a kol. Podzim postmodernismu. 
Teo retické výzvy současnosti. Praha: Filosofi a, 
2016. ISBN 978-80-7007-449-7. 316 s.

Kolektivní monografi e představuje současný stav čes-
ké diskuse o postmodernismu chápaného jako kul-
turní model, jenž zahrnuje aspekt fi losofi cký, polito-
logický, sociologický, estetický. Je určena čtenářům ze 
všech uvedených oborů, ale rovněž široké veřejnosti. 
Východiskem diskuse je kritická koncepce obsažená 
v knize Cesty z postmodernismu Michaela Hausera (vy-
šlo Praha: Filosofi a, 2012), přičemž většina textů na 
ni navazuje ať už rozvíjením jednotlivých koncepcí, 
nebo polemicky. Autoři ovšem zmíněné východisko 
často přesahují a nastiňují vlastní pojetí. Mezi přispě-
vateli jsou přední čeští teoretikové, jmenujme Václa-
va Bělohradského, Jiřího Pechara nebo Olega Sušu; 
dále politologové (Jaroslav Fiala), teoretici umění (Ja-
kub Stejskal) nebo historikové idejí (Martin Pokorný). 
Autoři se zaobírají tématy epistemologickými, polito-
logickými či estetickými. Ve všech těchto sférách se 
projevuje dynamika, ale i rozpory naší doby, která se 
(ještě) označuje jako postmoderní. 

Petr Jemelka 

REFLEXE 
ENVIRONMENTÁLNÍ 
PROBLEMATIKY 
V DĚJINÁCH ČESKÉ 
A SLOVENSKÉ 
FILOSOFIE

F

F

Roman Kanda a kol. 

PODZIM 
POSTMODERNISMU
Teoretické výzvy
současnosti
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Merleau-Ponty, Maurice. Smysl fi losofi ckého tázání. 
Dva texty k Viditelnému a neviditelnému. Praha: 
Filosofi a, 2016. ISBN 978-80-7007-458-9. 47 s.

Svazek obsahuje dva texty, které se historicky, obsaho-
vě i stylisticky úzce váží k autorově posmrtně vydané-
mu rukopisu Viditelné a neviditelné. Jedná se o důležitá 
a jediná souvislá autorova doplnění tohoto nedopsa-
ného projektu, který je považován za významné a ak-
tuální dílo, ale zároveň je pro svůj myšlenkový obsah 
i fragmentárnost obtížně interpretovatelný. Oba texty 
řeší metodologickou otázku celého projektu Viditel-
ného a neviditelného: jak se fi losofi cky tázat v dnešní 
době, aniž bychom se spokojili s nezřídka redukcio-
nistickými postoji evropské tradice, jako je refl exe na 
podstatu a hledání faktů. Recepce Merleau-Pontyho 
prochází v posledních letech velkou proměnou v sou-
vislosti se změnou vydavatelské i čtenářské perspek-
tivy. Z toho důvodu je překlad doplněn předmluvou 
vydavatele-překladatele Jana Haláka.

Novák, Vlastimil – Videman, Jan – Kouřil, Pavel 
– Richtera, Lukáš – Zmrzlý, Martin. Depot mincí 
a zlomkového stříbra z konce 10. století nalezený 
v Kojetíně–Popůvkách. Praha: Filosofi a, 2016. 
ISBN 978-80-7007-463-3. 208 s.

Depot zlomkového stříbra z Kojetína-Popůvek obsa-
huje 150 zlomků islámských mincí a jeden celý dir-
ham, 54 celých západoevropských denárů a 77 jejich 
zlomků, 2 celé a 16 zlomků stříbrných šperků. Pub-
likace přináší detailní katalog nálezu, včetně analýz 
kovů. Textová část z pohledu jednotlivých autorů de-
pot vřazuje do středoevropského kontextu a sleduje 
vazby na raně středověký dálkový obchod se stříbrem.

Maurice
Merleau-Ponty
Smysl 
fi losofi ckého 
tázání 
DVA TEXTY K VIDITELNÉMU 
A NEVIDITELNÉMU

SVAZEK 24

MONUMENTA NUMISMATICA
Svazek 3 / Volume 3

DEPOT MINCÍ A ZLOMKOVÉHO
STŘÍBRA Z KONCE 10. STOLETÍ
NALEZENÝ V KOJETÍNĚ -POPŮVKÁCH

HACKSILVER HOARD DATING BACK TO
THE END OF THE 10TH CENTURY AND FOUND
IN KOJETÍN-POPŮVKY, CZECH REPUBLIC

Vlastimil NOVÁK
Jan VIDEMAN
Pavel KOUŘIL
Lukáš RICHTERA
Martin ZMRZLÝ
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Singer, Peter. Darwinovská levice. Politika, 
evoluce a spolupráce. Praha: Filosofi a, 2016. 
ISBN 978-80-7007-454-1. 100 s.

V průkopnické a čtivé Darwinovské levici předkládá 
Peter Singer, patrně nejznámější fi losof současnosti, 
řadu argumentů, s jejichž pomocí dokazuje nutnost 
radikální revize, jíž musí projít politická levice, aby 
překonala svoje zastaralé chápání lidské přirozenosti. 
Na její cestě k dosažení společenských a politických 
cílů jí podle něj mohou posloužit právě poznatky mo-
derní evoluční teorie. Darwinovská levice, jak tvrdí 
Singer, bude i nadále na straně chudých a utlačova-
ných. Bude však lépe vybavena, aby porozuměla fun-
gování společenských a ekonomických změn a moh-
la reálně zlepšit situaci znevýhodněných.

Suša, Oleg – Sťahel, Richard. Environmentální 
devastace a sociální destrukce. Praha: Filosofi a, 
2016. ISBN 978-80-7007-452-7. 258 s.

Kniha si klade za cíl identifikovat hlavní aspekty en-
vironmentální devastace a sociální destrukce. Pokou-
ší se načrtnout možnosti jejich reflexe a východisek 
z těchto procesů. Publikace ukazuje, že 20. století bylo 
pro vývoj lidstva v mnohém přelomové. Bylo stoletím 
bezprecedentního rozvoje i destrukce, prudkého růs-
tu lidské populace, její životní úrovně, ale i stoletím 
obrovského rozsahu masového vraždění, vykořisťová-
ní a devastace životního prostředí. Globalizace mno-
hé tyto procesy od konce 20. století ještě více urych-
lila a znásobila jejich dopady na celoplanetární soci-
ální a životní prostředí. Zatímco většina analýz řeší 
sociál ní a ekologické otázky izolovaně, tato kniha ori-
ginálním způsobem vysvětluje vzájemnou podmíně-
nost a provázanost procesů sociální destrukce a envi-
ronmentální devastace. Je výsledkem spolupráce dvou 
významných autorů z České republiky a Slovenska.

PETER 
SINGER 
DARWINOVSKÁ 
LEVICE

F

Environmentální 
devastace 

destrukce

F I L O S O F I A

E D I C E
F I L O S O F I E

V Ě D Y
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Tamás, Gáspár Miklós. K fi losofi i socialismu. 
Praha: Filosofi a, 2016. ISBN 978-80-7007-453-4. 
242 s.

Gáspár M. Tamás je dnes znám jako marxista, avšak 
jeho marxistická teorie zůstává v českém prostředí 
neznámá. Vešel do povědomí veřejnosti jako býva-
lý disident a bývalý liberální postdisident, není však 
známo, jak režimy před a po roce 1989 vlastně ana-
lyzoval. Tento výbor si klade za úkol napravit právě 
zmiňovaný nedostatek a poprvé v českém jazyce zpří-
stupňuje šest fi losofi ckých esejů, v nichž se Tamás 
podrobně a do hloubky zabývá problémy minulosti 
a budoucnosti socialismu a kapitalismu. V prvních 
dvou esejích interpretuje středoevropské či východo-
evropské dějiny a odkaz socialistického hnutí, které 
tragicky vyústilo ve stalinský a poststalinský systém. 
Zároveň však ukazuje, že kritika historického socia-
lismu a jeho výtvoru, „státního kapitalismu“, vede ke 
kritice kapitalismu a jeho specifi cké podoby v „post-
komunistických“ zemích – podoby, která není až tak 
specifi cká a netypická, jak by se mohlo zdát. V ná-
sledujících čtyřech esejích se Tamás zabývá otázkami 
obecné sociální a politické fi losofi e.

Trlifajová, Kateřina – Frei, Jan, et al. Spor o pravdu. 
Praha: Filosofi a, 2016. ISBN 978-80-7007-461-9. 
251 s.

Jak se pravda skrytě „děje“ tam, kde se matematik, fy-
zik, archeolog, ekonom, biolog, fi losof, historik umění 
či tvůrce uměleckého díla zabývá obvyklými předmě-
ty své činnosti, aniž přitom o pravdě samé výslovně 
přemýšlí? Tato otázka vykrystalizovala z mezioboro-
vé rozpravy v Centru pro teoretická studia zaměře-
né zprvu na problém, nakolik lze přes hranice dis-
ciplín sdílet kritéria relevance, ověřitelnosti a vědec-
kosti, způsoby docházení k poznatkům a rozeznává-
ní poznatků jen zdánlivých, různá chápání poměru 
mezi fakty, rozuměním a interpretacemi. 

F emancipace a kritika    

K  filosofii socialismu

G. M. Tamás

SPOR
O

PRAVDU

FILOSOFIA
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Urban, Petr. Jak rozumíme druhým? Studie 
o sociálním rozumění a sdílení světa nejen 
u člověka. Praha: Filosofi a, 2016. 
ISBN 978-80-7007-457-2. 60 s.

Kniha je příspěvkem k aktuálním debatám o sociál-
ním poznání a sdílené intencionalitě u lidí a některých 
dalších živočichů. Petr Urban propojuje fi losofi ckou 
perspektivu se současnými poznatky na poli psycho-
logie a výzkumu chování zvířat. Na pozadí kritiky 
pojetí sociálního rozumění jako připisování mentál-
ních stavů druhým bytostem objasňuje autor bezpro-
střední povahu sociálního rozumění, roli tělesného 
výrazu a příbuznost sdílení světa u lidí a ostatních 
živých tvorů.

Urbánek, Vladimír – Storchová, Lucie, eds. 
Acta Co me niana 28. Praha: Filosofi a, 2014. 
ISBN 978-80-7007-445-9. 201 s.

Nový svazek přináší kromě recenzní rubriky šest stu-
dií, které se týkají intelektuálních dějin 16. – 18. stole-
tí. Vedle diskusí humanistických učenců o biblickém 
překladu se zabývají logikou Petra Crockaerta, kon-
ceptualizací přírody v pansofi ckém díle J. A. Komen-
ského, představami učenců 17. století o analogickém 
pohybu mořských vod a tělesných tekutin, výkladem 
knihy Genesis u Valentina Weigla či vlivem rosenkru-
ciánství a učení Jakoba Böhma na koloniální projek-
ty pietistických osadníků v Pensylvánii.

Petr Urban
Jak rozumíme 
druhým? 
STUDIE O SOCIÁLNÍM 
 ROZUMĚNÍ A SDÍLENÍ 
SVĚTA NEJEN U ČLOVĚKA

SVAZEK 23

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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Węcowski, Piotr – Nodl, Martin. Právní kultura 
středověku. Praha: Filosofi a, 2016. 
ISBN 978-80-7007-450-3. 228 s.

Tato kolektivní monografi e zahrnuje studie třinác-
ti českých a polských medievistů, věnované nejrůz-
nějším podobám právní kultury Českého a Polského 
království od 10. do 15. století. Autoři zde ozřejmují 
dobové proměny pojímání práva a postupné prosa-
zování se psaného práva ve vztahu k právu zvykové-
mu. Důraz kladou i na vztah právních norem a reál-
ného každodenního života, především v podobě ře-
šení právních sporů, respektive na postupně stále šir-
ší uplatnění se právnicky vzdělaných osob při řešení 
nejrůznějších konfl iktů.
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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 Filosofi a, 
nakladatelství Filosofi ckého ústavu AV ČR, v. v. i., jed-
nou ročně v rozsahu kolem 350 stran. Acta Comeniana 
jsou otevřena příspěvkům komeniologickým a rovněž 
studiím z dějin fi losofi e, vědy a vědění, literatury, po-
litického a náboženského myšlení raného novověku. 
Zvláštní, nikoli však výlučná pozornost je věnována 
dějinám střední Evropy. Časopis se neuzavírá žád-
ným metodologickým přístupům a vítá jak materiá-
lové, tak interpretativní studie. Acta Comeniana tisk-
nou příspěvky v angličtině, němčině a francouzštině 
a redakce je schopná zajistit kvalitní překlad českých 
textů do jednoho z těchto jazyků. Všechny příspěvky 
s výjimkou recenzí podléhají anonymnímu recenzní-
mu řízení a jsou posuzovány dvěma odborníky. Acta 
Comeniana jsou indexována v následujících vědeckých 
databázích: SCOPUS (Elsevier), ERIH plus (European 
Reference Index for the Humanities),  Ulrich’s Perio-
dical Directory, CEJSH (The Central European Jour-
nal of Social Sciences and Humanities).

Acta Comeniana 29, 2015 (vyšlo 2016), 250 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 
fi losofi cké tradice 
(http://journal.aither.eu)

Aithér je odborný elektronický časopis. Jedná se o re-
cenzovaný časopis zařazený do databáze ERIH Plus. 
Je vydáván Filozofi ckou fakultou Univerzity Palac-
kého v Olomouci ve spolupráci s Filosofi ckým ústa-
vem Akademie věd ČR. Vznikl při Oddělení pro dě-
jiny starší české a evropské fi losofi e (dnes Oddělení 
pro studium antického a středověkého myšlení) Filo-
sofi ckého ústavu. Aither vychází dvakrát ročně. Kaž-
dé čtvrté číslo je mezinárodní (International Issue) 
a jsou v něm publikovány cizojazyčné články (přede-
vším v angličtině, ale i v němčině a francouzštině). 
Jeho jednotlivá čísla jsou volně přístupná na webové 
stránce časopisu.

Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské fi losofi cké 
tradice 15, 2016, 110 s. & International Issue no. IV, 
112 s. ISSN 1803-7860 (Online), 1803-7879 (Print).

Č A SOPIS PRO STUDIUM ŘECKÉ A LATINSKÉ 

FILOSOFICKÉ TR ADICE
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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 ročně jako dvojčíslo, 
přičemž publikuje příspěvky v angličtině, němčině, 
francouzštině a italštině, které jsou většinou členěny 
do tematických sekcí literatura a klasická fi lologie; fi -
losofi e; historie a historiografi e; archeologie; patristi-
ka. Je zařazen do následujících bibliografi ckých a ci-
tačních databází: L’année philologique; The Central 
European Journal of Social Sciences and Humani-
ties (CEJSH); EBSCO; European Reference Index for 
Humanities (ERIH Plus); Modern Language Associa-
tion International Bibliography; Scopus; Web of Sci-
ence (Thomson Reuters). Ročník 2016 obsahuje jed-
nak čtvrté pokračování tematické sekce Papyrologica 
(mezinárodní zkratka P. Eirene), která přináší publi-
kaci 50 papyrů především z Prahy, Vídně a Floren-
cie, jednak sekci Varia Classica, v níž je publikováno 
deset odborných článků, dvě rozsáhlé recenzní eseje 
a další recenze odborné literatury.

Eirene. Studia Graeca et Latina LII, 2016, č. 1–2; 550 s. 
ISSN 0046-1628.

EIRENE
S T U D I A
G R A E C A

E T  
L A T I NA 

Cen 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

LII / 2016 / I–II

PAPYROLOGICA IV
VARIA CLASSICA
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Filosofi cký časopis 
(http://fi lcasop.fl u.cas.cz) 

Filosofi cký časopis (vychází od roku 1953) je recenzo-
vaným odborným periodikem, které nabízí vážným 
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 se důsledně otevírá pluralitě odbor-
ných fi losofi ckých názorů. Jakožto národní akade-
mický časopis, který ve svých každoročních šesti pra-
videlných číslech vychází v českém a částečně i slo-
venském jazyce, by měl Filosofi cký časopis pokud mož-
no reprezentovat nejen celé fi losofi cké spektrum, ale 
i všechny oblasti České republiky. Filosofi cký časopis je 
pojímán především jako služba fi losofi cké obci, je ote-
vřen příspěvkům a námětům ze všech fi losofi ckých 
pracovišť. Časopis je evidován v citačních databázích 
SCOPUS, ERIH Plus, Web of Science

Filosofi cký časopis 64, 2016, č. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 984 s. 
ISSN 0015-1831.
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Listy fi lologické – Folia philologica 
(http://www.ics.cas.cz/casopisy/listy-fi lologicke)

Vědecký časopis pro klasická, středověká a neo-latin-
ská 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 stře-
dověké a raně novověké střední Evropě (lingvistika – li-
teratura – kulturní historie – fi losofi e atd.) a také histo-
rii českého jazyka a literatury, přičemž žádné z těchto 
oblastí není dávána přednost. Časopis rovněž přináší 
aktuální recenze zahraniční i české odborné literatu-
ry a překladů. Listy fi lologické přijímají příspěvky na-
psané v češtině, slovenštině, angličtině, francouzštině, 
němčině, italštině a latině. Vychází dvakrát ročně (dvě 
dvojčísla). Listy fi lologické jsou indexovány v následu-
jících mezinárodních vědeckých databázích: L’Année 
Philologique; Academic Search Complete (EBSCO); 
Arts and Humanities Citation Index (Thomson Reu-
ters); BHA Bibliography of the History of Art; CEJSH 
(The Central European Journal of Social Sciences and 
Humanities); Current Abstracts (EBSCO); Dietrich’s 
Index Philosophicus; ERIH Plus (European Reference 
Index for the Humanities); Humanities International 
Complete (EBSCO); IBZ (International Bibliography 
of Periodical Literature in the Humanities and Social 
Sciences); IBR (International Bibliography of Book Re-
views of Scholarly Literature in the Humanities and 
Social Sciences); JSTOR; Linguistics Abstracts; MLA 
International Bibliography; Numismatic Literature; 
Russian Academy of Sciences Bibliographies; SCO-
PUS (Elsevier); Ulrich’s Perio dical Directory; Web of 
Science (Thomson Reuters).

Listy fi lologické 139, 2016, č. 1–2, 3–4; 533 s. 
ISSN 0024-4457.

LISTY 
FILOLOGICKÉ

FOLIA 
PH I LOLOGICA

139 / 2016 / 3–4
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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 oblas-
ti ontologie, teorie poznání, fi losofi e jazyka, fi losofi e 
mysli a analytické teorie činnosti uveřejňují příspěv-
ky věnované fi losofi ckým problémům matematiky, lo-
giky, přírodních i společenských věd a příležitostně 
také analytické práce z oblasti sémiotiky, etiky, esteti-
ky, sociální fi losofi e, z dějin fi losofi e a logiky. V men-
ší míře jsou zastoupeny technické, ale fi losofi cky za-
jímavé články z fi losofi cké logiky a metodologie věd. 
Je evidován v následujících mezinárodních citačních 
databázích: Arts & Humanities Citation Index, Cu-
rrent Contents/Arts & Humanities, CSA Linguistics 
and Language Behavior Abstracts, Scopus, The Cen-
tral European Journal of Social Sciences and Huma-
nities, Philosopher’s Index.

Organon F 22, 2016, č. 1, 2, 3, 4; 568 s. 
ISSN 1335-0668.

VOLUME XXIII 
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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 středověku, 
na mezioborovou diskusi a na informace o aktuální 
středoevropské odborné literatuře. Od svého vzniku 
je časopis recenzovaný. Je otevřen rozmanitým pří-
stupům, zabývajícím se rozličnými aspekty středově-
kých dějin s důrazem na střední Evropu z pohledu 
různých medievistických disciplín (historie, archeo-
logie, dějiny umění, pomocné vědy historické a dal-
ší). V tomto smyslu poskytne časopis potřebnou spo-
lečnou platformu pro stýkání různých přístupů ke 
středověkým dějinám. Významným přínosem nové-
ho periodika by měla být snaha o pravidelné a v ši-
rokém záběru mnohaoborové zmapování významné 
medievistické produkce; tyto rubriky mají ambici po-
krýt bohemikální produkci a výběrově referovat také 
o inspirativních dílech zahraničních.

Studia Mediaevalia Bohemica 7, 2015, č. 1, 2 (vyšlo 
2016); 374 s. ISSN 1804-0977.

Studia Mediaevalia
Bohemica

�/ ����  číslo �
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Teorie vědy / Theory of Science 
(http://teorievedy.fl u.cas.cz)

Teorie vědy / Theory of Science se od roku 1969 soustavně 
věnuje integrálnímu výzkumu vědy a techniky. Časo-
pis je zaměřen na zkoumání fi losofi ckých a metodolo-
gických základů vědeckého poznání, sleduje vzájem-
né vztahy vědy, techniky a společnosti, problematiku 
historického vývoje vědy a vědění a interdisciplinár-
ní vztahy mezi různými obory. Teorie vědy / Theory of 
Science je recenzovaný vědecký časopis zařazený do 
několika prestižních akademických databází (Scopus, 
ERIH Plus, EBSCO, CEJSH). Od roku 2010 je časo-
pis přístupný všem čtenářům online.

Teorie vědy / Theory of Science 38, 2016, č. 1, 2, 3, 4; 
485 s. ISSN 1210-0250 (Print), ISSN 1804-6347 (On-
line).
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VII. 
Finanční informace o skutečnostech, které jsou 
významné z hlediska posouzení hospodářského 

postavení instituce a mohou mít vliv na její vývoj





7.1 Údaje o majetku
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Stav hospodářských prostředků (majetku) podle druhů, rozmístění, popřípadě funkčního určení prostředků 
(AKTIVA) a podle krytí, zdrojů, z nichž byly opatřeny (PASIVA), je uveden ve Zprávě nezávislého audito-
ra o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016 (Rozvaha k 31. 12. 2016 a Příloha k řád-
né účetní závěrce), která je k dispozici ke stažení na webových stránkách FLÚ (www.fl u.cas.cz) v sek-
ci Dokumenty.

7.1.1 Informace o vybavení v. v. i. nemovitým majetkem

FLÚ vlastnil v roce 2016 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 nemovitostí.

Hodnota vloženého spoluvlastnického podílu na nemovitém majetku činila 65 411 tis. Kč (1/3 spoluvlast-
nického podílu z celkové hodnoty). V roce 2016 byl nemovitý majetek na základě schváleného záměru zhod-
nocen o 184 tis Kč o tyto provedené práce (1/3 spoluvlastnického podílu z celkové výše): 

1. Projekt zateplení kanceláří 20 tis. Kč 
2. Studie využitelnosti půdy 32 tis. Kč
3. Instalace a vnitřní rozvody ke klimatizaci Jilská 132 tis. Kč
       
na celkovou výši 77 946 tis. Kč (1/3 spoluvlastnického podílu z celkové pořizovací 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 adrese Praha 1, 
Jilská 1, v kat. území Staré Město.

Zůstatková cena nemovitého majetku k 31. 12. 2016 je 71 053 tis. Kč, což je 71,1 % z aktiv celkem a 95,6 % 
z dlouhodobého majetku celkem. Z nemovitých věcí vlastní pozemky v celkové hodnotě 33 588 tis. Kč.
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7.1.2 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 následujícím organizacím:
– Golem Club – klub podnikatelů, od 1. 2. 2016 Keystone Production s. r. o.,
– 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 pořádá-
ní konferencí, ústavních akcí, seminářů a workshopů.

7.1.3 Účetní metoda odpisování

FLÚ uplatňuje rovnoměrné odpisování.

7.1.4 Věcná břemena spojená s nemovitostmi

Dne 3. března 2009 byl povolen vklad do katastru nemovitostí na zřízení věcného břemene společnosti Praž-
ská energetika, a. s. (PRE).

7.1.5 Pohledávky a závazky

FLÚ měl k 31. 12. 2016:

celkové pohledávky ve výši   651 tis. Kč
z toho odběratelé    272 tis. Kč 
z toho po lhůtě splatnosti  33 tis. Kč 

celkové závazky ve výši   9 785 tis. Kč
z toho dodavatelé     543 tis. Kč



7.2 Hodnocení a analýza dalších údajů o hospodaření FLÚ
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Základní přehled o hospodaření FLÚ, výši dotací, tržeb a ostatních výnosů a výši nákladů v základním čle-
nění (materiálové, služby, mzdové, odpisy atd.) a výši hospodářského výsledku je uveden v dokumentu Zprá-
va nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016 (Výsledovka k 31. 12. 
2016), který je k dispozici ke stažení na webových stránkách FLÚ (www.fl u.cas.cz) v sekci Dokumenty.

FLÚ svoji hlavní činnost provozuje za vyrovnaného hospodaření. Jako vyrovnaný byl sestaven rozpočet 
a skutečný výsledek hospodaření je také vyrovnaný, náklady byly ve výši 121 184 tis. Kč a výnosy ve stejné 
výši 121 184 tis. Kč, tj. výsledek hospodaření za rok 2016 je ve výši 0 Kč. 

7.2.1 Výnosy

Rozhodující položkou výnosů (91 %) jsou přijaté pro-
vozní dotace. FLÚ obdržel dotace na svou činnnost 
z institucionálních zdrojů 81 732 tis. Kč (na podporu 
výzkumné organizace 66 669 tis. Kč a dotaci na čin-
nost 15 063 tis. Kč), dále z mimorozpočtových zdro-
jů ve výši 28 022 tis. Kč , zahrnující granty z Granto-
vé agentury ČR (27 789 tis. Kč) a projekty ostatních 
resortů (233 tis. Kč). Ze zahraničí bylo na projekty 
poskytnuto 789 tis. Kč.

Hlavní činnost ústavu byla ze 67 % fi nancována 
institucionální dotací na podporu výzkumné organi-
zace a dotací na činnost (včetně 4 programů Strategie 

AV21, 7 mzdových podpor postdoktorandům, 2 pro-
jektů mezinárodní spolupráce, 1 regionální spoluprá-
ce, 4 Fellowship Josefa Dobrovského, 2 Fellowship 
J. E. Purkyně), z 24 % mimorozpočtovou dotací 
poskytnutou na řešení projektů (celkem se jednalo 
o 25 projektů z ČR a 4 projekty ze zahraničí) a z 9 % 
ostatními výnosy (tržby z konferencí, prodej publikací 
a časopisů, tržby z pronájmu, aktivace zboží, zúčtová-
ní odpisů a zúčtování fondů, úroky a ostatní příjmy). 
Oproti roku 2015 vzrostl podíl mimorozpočtového 
fi nancování na celkových výnosech o 2 %.
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Struktura fi nancování hlavní činnosti dle zdroje je znázorněna na následujícím grafu:

Struktura fi nancování výzkumného záměru, projektů a grantů dle poskytovatelů je znázorněná 
na následujícím grafu:

Struktura financování dle poskytovatelů v roce 2016
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9 % všech výnosů tvoří ostatní výnosy. Jejich struktura je uvedena v následujícím grafu.

7.2.2 Náklady 

FLÚ vynaložil na hlavní činnost ústavu náklady v celkové výši 121 184 tis. Kč, z toho věcné náklady činily 
24 %, tj. 28 685 tis. Kč a osobní náklady (mzdové včetně zákonného pojištění, FKSP a ostatních zákonných 
sociálních nákladů) 76 %, tj. 92 499 tis. Kč. Oproti roku 2015 došlo ke snížení nákladů za spotřebu ener-
gie, plynu a vody o 62 tis. Kč a u nákladů na reprezentaci o 358 tis. Kč. V roce 2016 se realizovala schvále-
ná akce nákladné údržby cca ve stejném fi nančním rozsahu jako v předcházejícím roce, a to oprava povr-
chů chodeb Jilská 3 za 2 435 844 Kč. Filosofi cký ústav k jejímu 1/3 fi nancování použil stavební odpisy ve 
výši 811 948 Kč. Ke zvýšení věcných nákladů pak došlo u nákladů za cestovné (o 564 tis. Kč) a u ostatních 
služeb (o 693 tis. Kč).
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Osobní náklady se oproti roku 2015 celkově zvýšily o 7 810 tis. Kč, tj. o 9,2 %, přičemž nárůst mzdových 
prostředků byl ze 60 % z institucionálních zdrojů a ze 40 % z mimorozpočtových zdrojů. Struktura jednot-
livých druhů nákladů za rok 2016 je uvedena v následujícím grafu:

7.2.3 Rozbor čerpání mzdových prostředků

Základní přehledy čerpání mzdových prostředků jsou uvedeny v Příloze č. 3: Tabulkový přehled mzdových 
prostředků (viz s. 276).

Průměrný měsíční výdělek zaměstnanců FLÚ (tj. výdělek zahrnující všechny zdroje – institucionální, 
účelové i mimorozpočtové) byl 33 316 Kč. Oproti roku 2015 se vykazovaný průměrný měsíční výdělek zvý-
šil o 1 837 Kč, tj. v průměru o 5,8 %. Mzdové prostředky byly ze 72,3 % kryty z institucionálních zdrojů, 
ze 7,3 % z institucionálních – účelově vázaných zdrojů a z 20,4 % z mimorozpočtových a ostatních zdrojů.

Ústav měl k 31. 12. 2016 222 pracovníků. Při přepočtu fyzického počtu pracovníků na pracovní úvazek 
činil průměrný počet zaměstnanců 160,56. 

Pracovníci jsou zařazeni dle Vnitřního mzdového předpisu do kategorií (V – vědecká, O – ostatní) a tarif-
ních tříd. Z celkového počtu 222 pracovníků činil k 31. 12. 2016 podíl atestovaných pracovníků dle karier-
ního řádu 81 % (180 pracovníků) a 19 % ostatních pracovníků.

 

Spotřeba materiálu; 3 810; 3 % 
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Spotřeba – plyn, voda; 593; 0 % 

Prodej zboží; 274; 0% 
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Náklady dle druhů v roce 2016  
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Podrobné zastoupení pracovníků v jednotlivých kategoriích znázorňuje následující graf.

Jak ukazuje následující graf, rozložení zaměstnanců FLÚ je v zásadě z pohledu věkové struktury vyváže-
né. Nejpočetněji zastoupenou věkovou kategorii tvoří zaměstnanci ve věku 31–40 let (54 zaměstnanců) 
a 41–50 let (57 zaměstnanců). Z hlediska poměru pohlaví mezi zaměstnanci výrazně převažují muži (ženy se 
na celkovém počtu zaměstnanců podílejí 28,8 %).

Kategorie zaměstnanců v roce 2016
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Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví v roce 2016
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7.3 Náklady na zahraniční spolupráci

7.3.1 Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty 
spolufinancované z rozpočtu EU a ostatních zemí

V roce 2016 bylo v rámci projektu Res-Agora čerpáno 275 tis. Kč, z fondu EU bylo na ERC grant P. Richte-
rové čerpáno 287 tis. Kč, z Visegradského fondu na fi nancování Noci fi losofi e 146 tis. Kč a 81 tis. Kč bylo 
čerpáno od Union académique internationale na digitalizaci slovníku středověké latiny.

7.3.2 Výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích

Ve sledovaném roce bylo za účast na konferencích vydáno 105 tis. Kč a na pořádání konferencí 1 699 tis. 
Kč, přičemž konference byly fi nancovány cca z 99 % z mimorozpočtových či účelově přijatých prostředků.

7.3.3 Náklady na zahraniční služební cesty a zhodnocení jejich přínosů pro činnost

Na cestovné do zahraničí bylo ve sledovaném období vydáno 3 038 tis. Kč, přičemž z 83 % bylo hrazeno 
z mimorozpočtových či účelově přijatých zdrojů, jak specifi kuje následující tabulka: 

Přehled čerpání prostředků na zahraniční cestovné dle zdrojů v roce 2016 tis. Kč %

institucionální prostředky 511 16,8

institucionální protředky - na činnost (Strategie AV21,…) 315 10,4

mimorozpočtové protředky 2212 72,8

Celkem 3038 100

Zahraniční cesty sloužily především k prezentaci badatelských výsledků FLÚ na mezinárodních vědeckých 
fórech a k navazování nových pracovních kontaktů, jež se pozitivně promítly do činnosti FLÚ. Díky rozvo-
ji mezinárodní spolupráce mohl FLÚ navázat spolupráci s několika novými zahraničními pracovišti a uspo-
řádat řadu oborově významných akcí s mezinárodní účastí.
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Počty realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů fi nancovaných ze státního rozpočtu i jiných 
zdrojů v roce 2016 a vývoj tohoto ukazatele od roku 2006:

Období 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Výzkumný záměr, Program výzkumné 
činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Výzkumný program Strategie AV21 4 3          

GA ČR 23 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 0 1 1 1 1

Projekty MŠMT 0 2 2 2 0 3 3 3 3 3 2

Projekty MK 2 1 1 1 1 1      

Institucionální projekty mezin. spolupráce 2 1 4 4 4 3 4 4    

Ostatní institucionální projekty 14 15 8      1 1 1

Zahraniční projekty 4 5 6 7 7 6 3 1 2 3  

Celkem 50 46 42 34 37 42 43 39 31 27 17
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7.5 Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště

V roce 2017 bude FLÚ svou hlavní činnost rozvíjet s podporou 4 výzkumných programů Strategie AV21, 
25 grantových projektů GA ČR, 1 projektu z MK a v neposlední řadě také 2 projektů fi nancovaných ze za-
hraničních zdrojů. 

V areálu dále proběhne nákladná údržba – „Výměna oken v čelní fasádě budovy Jilská 1 areálu AV ČR Jil-
ská-Husova“ ve výši 132 tis. Kč (1/3 podíl nákladů na tuto akci) a na „Zateplení vybraných místností budo-
vy Jilská 1 a Husova 4 areálu AV ČR Jilská- Husova“ ve výši 131 tis. Kč ( 1/3 podíl nákladů na tuto akci). 

Celková výše institucionální podpory bez dotace na nákladnou údržbu pro rok 2017 činí 77 079 tis. Kč. 
Oproti roku 2016 bylo FLÚ poskytnuto o 9 585 tis. Kč více, respektive bez příspěvku na zajištění činnosti 
(dotace na reprodukci majetku a nájemné) o 9 333 tis. Kč více. 

Tyto prostředky budou použity na:
– podporu ediční činnosti ve specializovaných edicích OIKOYMENH 990 tis. Kč;
– podporu CMS 1 900 tis. Kč;
– vnitřní defi cit v oblasti věcných a mzdových nákladů. 

Rozpočet FLÚ na rok 2017 je tvořen podrozpočty všech útvarů FLÚ, které byly sestaveny na základě čer-
pání jednotlivých nákladových položek z institucionálních zdrojů v roce 2016 a dle platové inventury k 1. 1. 
2017 s promítnutím zvýšení mezd a zvýšením příspěvku na věcné výdaje.

Díky převodu části institucionální dotace ve výši 3 333 tis. Kč do Fondu účelově určených prostředků na 
podporu Dlouhodobého koncepčního rozvoje, získaným prostředkům na režii z projektové činnosti ve výši 
cca 5 051 tis. Kč, se předpokládá, stejně jako v minulých letech, vyrovnané čerpání rozpočtu (výnosů 
a nákladů). Přestože FLÚ získal pro rok 2017 více prostředků na projektovou činnost než v roce 2016, 
bude i nadále hlavní činnost ústavu v roce 2017 fi nancována převažující měrou cca 70 % z instituci-
onální dotace. Za předpokladu stejné výše institucionální dotace jako v roce 2017 bude stejný podíl 
(70%) fi nancování hlavní činnosti i v roce 2018. Rozpočet v roce 2019 může být negativně ovlivněn 
ukončením tří velkých projektů excelence, hlavní činnost by pak byla fi nancována z 85 % z institucio-
nální dotace – viz následující grafy:
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VIII. 
Další informace dle zákona





8.1 Další činnosti
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FLÚ v roce 2016 nevykonával žádnou další a jinou činnost.
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8.2  Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření a zpráva, 

jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků uložená v předchozím roce

V roce 2016 byl Evropským dvorem auditorů proveden audit 2. stupně, týkající se 3. fi nanční periody pro-
jektu OVERMODE, ERC grant agreement No. 263672 s následujícím výsledkem „... the fi nancial audit on 
the above mentioned grant agreement, carried out by the European Court of Auditors has been closed. The 
audit has not resulted in fi nancial adjustments. [Finanční audit výše uvedené smlouvy o poskytnutí grantu, 
který provedl Evropský auditorský dvůr, byl ukončen. Audit neměl za následek žádné úpravy ve fi nancích].“

Dále byla Všeobecnou zdravotní pojišťovnou provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období od 4/2013 do 7/2016, bez zjištění 
nedostatků a kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení na úhradu pojistného a včasnost této úhrady 
v období od 1. 5. 2013 do 31. 5. 2016, bez zjištění nedostatků.



8.3 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
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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, které provádějí za úplatu 
i jeho ekologickou likvidaci. V objektu je umožněno pro všechny jeho uživatele třídění papíru.
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8.4 Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 

Ústav dodržel plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. Povinný počet byl naplněn zaměst-
náváním 8 osob a odběrem výrobků od fi rem, které zaměstnávají více než 50 % zdravotně znevýhodněných 
zaměstnanců.

Základní personální údaje jsou uvedeny v příloze č. 4 (viz s. 279).



8.5 Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

o svobodném přístupu k informacím
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V roce 2016 Filosofi cký ústav obdržel jednu ofi ciální žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb.
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V Praze dne 5. června 2017                                     PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., ředitel







IX. 
Přílohy k výroční zprávě Filosofického ústavu 

AV ČR, v. v. i. za rok 2016





Příloha č. 1 / Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2016
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Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2016 (podle databáze ASEP – uváděny jsou pou-
ze výsledky odesílané z této databáze do RIV)

Vysvětlivky použitých zkratek (druh výsledku):

 ■  B  monografi e
 ● C konferenční příspěvek (zahraniční konference)

 ◖  E elektronický dokument
 ☼  J článek v odborném periodiku
 ○ K konferenční příspěvek (tuzemská konference)
 ◨  M část monografi e
 △  O ostatní
 ▼  U uspořádání akce

 △ Arazim, Pavel (ed.); Dančák, M. (ed.). The logica yearbook 2014. London: College Publications, 2015. 
341 s. ISBN 978–1-84890–177–3. Druh výsledku O

 △ Arazim, Pavel (ed.); Dančák, M. (ed.). The logica yearbook 2015. London: College Publications, 2016. 
221 s. ISBN 978–1-84890–213–8. Druh výsledku O

 ◨ Balík, Vojtěch. John Amos Comenius’ Use of Authoritates in Theory and Practice. In Goris, W.; Meyer, 
M. A.; Urbánek, V. (ed.). Gewalt sei ferne den Dingen! Contemporary Perspectives on the Works of John Amos 
Comenius. Wiesbaden: Springer VS, 2016, s. 323–333. ISBN 978–3-658–08260–4. Druh výsledku M

 ☼ Balon, Jan. Privatizovaná univerzita: o jedné další „velké transformaci“ vzdělávání. Teorie vědy. 2015, 
roč. 37, č. 4, s. 453–463. ISSN 1210–0250. Druh výsledku J

 ▼ Barabas, Marina; Cowley, Ch. Colloquium on the Modalities of the Good /5./. Prague, 
14.07.2016–16.07.2016. Druh výsledku U

 ◨ Bartoň, Josef. Translation Tradition as a Source of Errors and Clichés in Modern Czech Translations 
of the New Testament. In Dušek, J.; Roskovec, J. (ed.). The process of authority: the dynamics in transmission 
and reception of canonical texts. Berlin: De Gruyter, 2016, s. 337–348. Deuterocanonical and cognate 
literature studies, 27. ISBN 978–3-11–037694–4. Druh výsledku M
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 ◨ Bažant, Jan. Klasická archeologie a české národní obrození (1872–1923). In Ve stínu hellénského slunce: 
obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofi a, 2016, s. 131–180. ISBN 978–80–7007–460–2. Druh 
výsledku M

 ☼ Bažant, Jan. Non vidi nec fas. Afrodita Knidská v antické textové a obrazové tradici. Sambucus: práce 
z klasickej fi lológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. 2016, č. 11, s. 28–40. ISSN 2453–7284. Druh 
výsledku J

 ☼ Bažant, Jan. Perseus as Alter Ego of Ferdinand I. Studia Hercynia. 2016, roč. 20, č. 1, s. 127–150. 
ISSN 1212–5865. Druh výsledku J

 ☼ Bažant, Jan. St. George at Prague Castle and Perseus: an Impossible Encounter? Studia Hercynia. 2015, 
roč. 19, 1/2, s. 189–201. ISSN 1212–5865. Druh výsledku J

 ◨ Bažant, Vojtěch. Příběhy stadického krále: několik pohledů na jednu událost. In Doležalová, E.; 
Sommer, P. (ed.). Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu 
jubileu. Praha: Lidové noviny, 2016, s. 13–25. ISBN 978–80–7422–355–6. Druh výsledku M

 ▼ Bednář, Miloslav. Idea dějin a Palacký jako myslitel. Praha, 20160623. Druh výsledku U

 ☼ Beneš, Jiří. Biblické a patristické zdroje Husova Kázání o pokoji a Komenského irénismu. Studia 
Comeniana et historica. 2015, roč. 45, 93/94, s. 33–45. ISSN 0323–2220. Druh výsledku J

 ◨ Beneš, Jiří. J. A. Comenius on Translation and Interpretation of the Bible. In Goris, W.; Meyer, M. A.; 
Urbánek, V. (ed.). Gewalt sei ferne den Dingen! Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. 
Wiesbaden: Springer VS, 2016, s. 159–168. ISBN 978–3-658–08260–4. Druh výsledku M

 ◨ Bierhanzl, Jan. Ethique, folie et exclusion: Le dernier Levinas et le premier Foucault. In 
Cohen-Levinas, D.; Schnell, A. (ed.). Relire Autrement qu’être ou au-delà de l’essence d’Emmanuel Levinas. 
Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 2016, s. 187–198. Problèmes et controverses. 
ISBN 978–2-7116–2724–0. Druh výsledku M

 ☼ Bierhanzl, Jan. Reve et action: Bloch, Heidegger et Levinas. Ostium – internetový časopis pre humanitné 
vedy. 2016, roč. 12, č. 3, s. 1–6. ISSN 1336–6556. Druh výsledku J

 ☼ Bílková, M.; Majer, Ondrej; Peliš, Michal. Epistemic logics for sceptical agents. Journal of Logic and 
Computation. 2016, roč. 26, č. 6, s. 1815–1841. ISSN 0955–792X. Druh výsledku J

 ◖ Blažek, Pavel. Bartholomew of Bruges. [textový soubor]. Basel: Springer, 2016. E. http://link.springer.
com/referenceworkentry/10.1007/978–3-319–02848–4_24–1. Druh výsledku E
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 ▼ Boháček, Kryštof. Aristotelés a jeho dědictví. Olomouc, 20161209. Druh výsledku U

 ▼ Boháček, Kryštof. Aristotelés a příčiny. Praha, 20160506. Druh výsledku U

 ☼ Boháček, Kryštof. Aristotelova refl exe tragického konceptu příčiny. Aithér. 2016, roč. 8, č. 15, s. 72–83. 
ISSN 1803–7860. Druh výsledku J

 ☼ Boháček, Kryštof. Fronésis a svobodné rozhodnutí. Filozofi a. 2016, roč. 71, č. 5, s. 389–400. 
ISSN 0046–385X. Druh výsledku J

 ☼ Boháček, Kryštof. Tragikomický Euthyfrón: frustrace, vertikála, Homér. Aithér. 2015, roč. 7, č. 14, 
s. 34–55. ISSN 1803–7860. Druh výsledku J

 ☼ Brabec, Martin. Principy spravedlnosti lokálních institucí: zásluha, potřeba, talent a mnohé další. 
AUSPICIA. 2016, roč. 13, č. 1, s. 171–196. ISSN 1214–4967. Druh výsledku J

 ☼ Brabec, Martin. Recognition of Laborers as Citizens: First Worker Democracy versus Liberal Capitalist 
Democracy. Perspectives on Global Development and Technology. 2016, roč. 15, 1/2, s. 157–165. 
ISSN 1569–1500. Druh výsledku J

 ▼ Brož, Luděk; Stöckelová, Tereza; Vostal, Filip. Parasitic Relations in Academic Publishing. Praha, 
20160602. Druh výsledku U

 ◨ Cermanová, Pavlína. Gog and Magog: Using concepts of Apocalyptic Enemies in the Hussite era. 
In Brandes, W.; Schmieder, F.; Voß, R. (ed.). Peoples of the Apocalypse: Eschatological Beliefs and Political 
Scenarios. Berlin: de Gruyter, 2016, s. 239–256. Millennium-Studien, 63. ISBN 978–3-11–046949–3. Druh 
výsledku M

 ◨ Cermanová, Pavlína. Krev Kristova jako apokalyptický symbol. In Halama, O.; Soukup, P. (ed.). Kalich 
jako symbol v prvním století utrakvismu. Praha: Filosofi a, 2016, s. 77–101. ISBN 978–80–7007–474–9. Druh 
výsledku M

 ● Cermanová, Pavlína. The Long Life of the Joachimite Prophecy Concerning Bohemia. In 
Potestà, G. L.; Rainini, M. (ed.). Joachim posuit verba ista: gli pseudoepigrafi  di Gioacchino da Fiore dei secoli 
XIII e XIV. Roma: Viella, 2016, s. 155–169. Opere di Gioacchino da Fiore. Testi e strumenti, 27. 
ISBN 978–88–6728–492–4. [Congresso internazionale di studi gioachimiti /8./, San Giovanni in Fiore, 
18.07.2014–20.07.2014, IT]. Druh výsledku C

 ● Cermanová, Pavlína. Využití apokalyptických fi gur v díle Jana Husa. In Smrčka, J.; Vybíral, Z. (ed.). 
Jan Hus 1415 a 600 let poté. Tábor: Husitské muzeum, 2015, s. 23–40. Husitský Tábor, Supplementum 4. 
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ISBN 978–80–87516–23–2. [Mezinárodní husitologické sympozium /7./, Tábor, 23. 06. 2015–25. 06. 
2015, CZ]. Druh výsledku C

 ◨ Čadková, Daniela. Ušlechtilé Řecko versus úpadkový Řím: několik poznámek k jednomu stereotypu. 
In Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofi a, 2016, s. 17–40. 
ISBN 978–80–7007–460–2. Druh výsledku M

 ◨ Čechvala, Jakub. „Svrchovaný plod ducha hellenského, v nejplnější síle a ryzosti jeho.“ Obrazy 
tragického divadla v českých zemích 19. a začátku 20. století. In Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky 
v moderní české kultuře. Praha: Filosofi a, 2016, s. 99–129. ISBN 978–80–7007–460–2. Druh výsledku M

 ☼ Černý, Jan. Aporie politického jednání u Hannah Arendtové. Filozofi a. 2016, roč. 71, č. 7, s. 583–594. 
ISSN 0046–385X. Druh výsledku J

 ■ Desenská Ciglerová, Jana; Förster, Josef; Kvapil, J.; Matl, Jiří; Petrbok, Václav; Podavka, Ondřej; 
Polakovič, Daniel; Pumprla, Václav; Svatoš, Martin; Žůrek, Jiří; Hádek, Karel (ed.). Joannes Petrus 
Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 1, A-B. 1. Praha: Filosofi a, 2016. 497 s. 
ISBN 978–80–7007–448–0. Druh výsledku B

 ◨ Doležalová, Eva. Die städtische Pfarrei in Böhmen zur Zeit der Luxemburger. In Flemmig, S.; Walter, 
H. G.; Schirmer, U. (ed.). Probleme der spätmittelalterlichen Frömmigkeit in Stadt und Universität. 
Zum Forschungsstand aus deutscher, polnischer und tschechischer Sicht. Leipzig: Sächsische Akademie 
der Wissenschaften, 2016, s. 20–28. Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu 
Leipzig, 84/2. ISBN 978–3-7776–2577–5. Druh výsledku M

 ◨ Drozenová, Wendy. Evolution und Spezifi ka von Wirtschaftsethik in der Tschechischen Republik und 
in Slowakischen Republik. In Krylov, A. N. (ed.). Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: business 
ethics: expectations of society and the social sensitisation of business. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 
2016, s. 467–479. ISBN 978–3-8305–3431–0; ISBN 978–3-7046–7571–2. Druh výsledku M

 ☼ Drozenová, Wendy. Challenge of Time as a Moral Imperative. Human Affairs. 2016, roč. 26, č. 1, 
s. 80–89. ISSN 1210–3055. Druh výsledku J

 ◨ Dus, Jan A. Die Apostolischen Väter. In Karfíková, L.; Hušek, V.; Chvátal, L. (ed.). Gnadenlehre in Schrift 
und Patristik. Freiburg: Herder, 2016, s. 174–188. Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. 3, Christologie, 
Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnadenlehre. Faszikel 5a 1. Teil. ISBN 978–3-451–00708–8. 
Druh výsledku M

 ◨ Dus, Jan A. Papers or Principles? Ignatius of Antioch on the Authority of the Old Testament. In 
Dušek, J.; Roskovec, J. (ed.). The process of authority: the dynamics in transmission and reception of canonical 
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texts. Berlin: De Gruyter, 2016, s. 151–163. Deuterocanonical and cognate literature studies, 27. 
ISBN 978–3-11–037694–4. Druh výsledku M

 ☼ Dvořák, Petr. Augustin Erath’s reconciliation of Thomist and Molinist Doctrines on Grace and Free 
Human Action. Filosofi cký časopis. 2016, roč. 64, Suppl., s. 185–207. ISSN 0015–1831. Druh výsledku J

 ◖ Dvořák, Petr. Caramuel Lobkowitz, Juan. [textový soubor]. Basel: Springer, 2016. E. http://link.springer.
com/referenceworkentry/10.1007/978–3-319–02848–4_689–1. Druh výsledku E

 ◨ Dvořák, Tomáš. Životní formy prosópopoie. In Brabec, J.; Horský, J.; Janoščík, V.; Krumphanzl, R.; 
Vašíček, P. (ed.). „Z přirozené potřeby kritického ducha“. Refl exe života a díla Zdeňka Vašíčka. Praha: Triáda, 
2016, s. 62–74. Delfín, 168. ISBN 978–80–7474–178–4. Druh výsledku M
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slovaca. 2016, roč. 9, č. 1, s. 81–88. ISSN 1337–8163. Druh výsledku J

 ■ Vostal, Filip. Accelerating Academia: the Changing Structure of Academic Time. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2016. 242 s. Palgrave studies in science, knowledge and policy. ISBN 978–1-137–47359–2. 
Druh výsledku B

 ▼ Stöckelová, Tereza; Vostal, Filip; Brož, Luděk. Mezi bibliometrií a peer review: Jak smysluplně 
a průhledně hodnotit vědecký výzkum. Praha, 20161118. Druh výsledku U
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 ■ Krafl , Pavel; Zachová, Jana; Psík, R.; Elbel, P.; Bárta, S.; Knudsen, A. L.; Hansen, T.; Bruggmann, T.; 
Havel, D.; Führer, L.; Kapral, M.; Hruboň, P.; Hanousek, J.; Černušák, Tomáš; Maráz, K.; Sterneck, 
Tomáš; Vojtíšková, J. Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. 
Směry - tendence - proměny / The editorship and editions of medieval sources of a diplomatic nature at the dawn 
of the 21st century. Directions - tendencies - transformations. Praha: Historický ústav, 2016. 256 s. Práce 
Historického ústavu AV ČR, C Miscellanea, 24. ISBN 978–80–7286–249–8. Druh výsledku B

 ◨ Zumr, Josef. Hrabalova „kapitulace“. In Kanda, Roman (ed.). Trhliny světa: kniha studií o Bohumilu 
Hrabalovi. Praha: Ústav pro českou literaturu, 2016, s. 190–194. ISBN 978–80–88069–18–8. Druh 
výsledku M

 ◨ Žonca, Milan. Několik poznámek k intelektuálnímu profi lu Avigdora Kary. In Boušek, Daniel; 
Křížová, Magdalena; Sládek, Pavel; (ed.). Dvarim meatim. Studie pro Jiřinu Šedinovou. 1. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Filozofi cká fakulta, 2016, s. 35–56. Varia, 42. ISBN 978–80–7308–598–8. Druh 
výsledku M

 ☼ Žůrek, Jiří. Hus v Cerroniho díle Scriptores Regni Bohemiae. Studia Comeniana et historica. 2015, 
roč. 45, 93/94, s. 162–175. ISSN 0323–2220. Druh výsledku J

 △ Žůrek, Václav. Die Heiratspolitik Karls IV. In Kaiser Karl IV. 1316–2016. Katalog zur Bayerisch-Tschechische 
Landesausstellung. Praha: Národní galerie, 2016, s. 189–193. ISBN 978–80–7035–613–5. Druh výsledku O
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V roce 2016 bylo ve FLÚ řešeno či spoluřešeno celkem 42 projektů od těchto poskytovatelů:
AV ČR – 13 projektů; GA ČR – 23 projektů; MK – 1 projekt; zahraniční poskytovatelé – 5 projektů.

Akademie věd České republiky (13)

Projekty regionální spolupráce AV ČR (1)

— Filosofi e aktuálně III. Svoboda a násilí (P. Kitzler, spolupráce s krajem Vysočina) 

Program podpory perspektivních lidských zdrojů – mzdová podpora postdoktorandů (8)

— Bolzano and the Foundations of Analysis. A Sociological Exploration (D. Crippa)
— Komenského projekt obnovy vě dě ní v kontextu renesanč ní a raně  novově ké fi losofi e (J. Čížek)
— Obecnost v logice (A. Klev) 
— Od systému jazyka ke smyslu výpově di (T. Koblížek)
— Slabé jednání. Č init rozhodnutí a jednat po Levinasovi (J. Bierhanzl)
—  Transcendentální založení zkušenosti mezi Husserlem a Kantem. Problém př edmě tné konstituce 

(J. Trnka)
— Universalia realia sunt haeresis seminaria (O. Pavlíček)
— Židovský aristotelismus v č eských zemích a ve stř ední Evropě  v pozdním stř edově ku (M. Žonca) 

Program pro podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků (2)

—  John Amos Comenius and the Early Modern Protestant Quest for the Perfect Order and Language 
of Natural Theology (P. Pavlas)

— Subjectivity and Appropriation: On Two Aspects of Linguistic Utterance (T. Koblížek)

Fellowship J. E. Purkyně (2)

— Aristotelský důkaz v atické přírodovědě (M. Havrda)
— Lingvistická rekonstrukce zlomů v dějinách exaktních disciplín (L. Kvasz)
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Grantová agentura České republiky (23)

— Filosofi e Erazima Koháka, řešitel J. Trnka 
— Filosofi e Jana Amose Komenského, řešitelka V. Schifferová
— Historie a interpretace Bible, spoluřešitel J. Beneš
—  Hledání ztraceného času: Epistemické implikace časového presu v současném českém akademickém 

prostředí, řešitel F. Vostal
— Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby, řešitel M. Svatoš
— Karel Kosík a osudy fenomenologického marxismu ve střední Evropě, řešitel I. Landa
— 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
— Od sdílení evidence ke skupinové znalosti, spoluřešitel O. Majer
— Performativita ve fi losofi i: kontexty, metody, důsledky, řešitelka A. Koubová
— Polemika o kalich na basilejském koncilu 1432–1433, řešitel D. Coufal
— Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622), řešitelka L. Storchová
— Povaha normativity – ontologie, sémantika, logika, řešitel V. Svoboda
— Sémantické paradoxy mezi první a druhou scholastikou, řešitel M. Hanke
— Teorie přesvědčení a základy subjektivní pravděpodobnosti, řešitel T. Childers 
— Vize poststalinského Československa: varianty státně socialistické modernity, řešitel J. Mervart
— Za fenomenologii sociality, řešitel P. Kouba; Oddělení současné kontinentální fi losofi e
— Základy logiky ve světle nových výsledků fi losofi e a vědy, řešitel J. Peregrin
— Zrod českého města a žebravé řády, řešitel P. Sommer
— Život a prostředí. Fenomenologické vztahy mezi subjektivitou a přirozeným světem, řešitel K. Novotný 

Ministerstvo kultury ČR – Program NAKI (1)

— INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities, spoluřešitel I. Chvatík
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Projekty podpořené ze zahraničních zdrojů nebo řešené v rámci mezinárodních programů (5) 

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 FLÚ AV ČR, 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

International Visegrad Fund (1)

— Noc fi losofi e, hlavní řešitel dr. Maršálek 

Union Académique Internationale (1)

— Dictionnaire du Latin medieval, hl. řešitelka dr. Silagiová (nyní dr. Nývlt) 
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Příloha č. 3 / Tabulkový přehled mzdových prostředků

Členění mzdových prostředků podle zdrojů (článků) za rok 2016 

 
 Článek – zdroj prostředků

Mzdy OON

tis. Kč tis. Kč

 0 –  Zahraniční granty, dary a ostatní prostředky rezervního fondu – mimo-
rozpočtové

297 141

 1 – Granty Grantové agentury AV ČR – účelové 0 0

 2 – Zahraniční granty – mimorozpočtové 0 0

 3 – Granty GA ČR – mimorozpočtové 11823 1527

 4 – Projekty ostatních poskytovatelů – mimorozpočtové 20 146

 5 – Institucionální – účelové 4345 679

 6 –  Program podpory cílového výzkumu a vývoje a Program podpory 
projektů cílového výzkumu – účelové

0 0

 7 – Zakázky hlavní činnosti – mimorozpočtové 0 28

 Institucionální prostředky 47705 1790

 Celkem 64190 4285

C. Členění mzdových prostředků celkem podle zdrojů za rok 2016

 Mzdové prostředky tis. Kč %

 Institucionální 49495 72,3

 Institucionální – účelové (kapitola AV- čl. 1, 5 a 6) 5024 7,3

 mimorozpočtové (čl. 3 a 4) 13515 19,7

 ostatní mimorozpočtové vč. jiné činnosti (čl. 0, 2 a 7) 441 0,7

 z toho jiná činnost 28

 Mzdové prostředky celkem 68475 100
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D. Vyplacené mzdy celkem za rok 2016 v členění podle mzdových složek 

 Složka mzdy tis. Kč %

 mzdové tarify 36292 56,5

 příplatky za vedení 1021 1,6

 zvláštní příplatky 0 0

 ostatní složky mzdy 0 0

 náhrady mzdy 6067 9,5

 osobní příplatky 13771 21,4

 odměny 7039 11

 Mzdy celkem 64190 100 

E. Vyplacené OON celkem za rok 2016

 tis. Kč %

 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 4285 100

 autorské honoráře, odměny ze soutěží, odměny za vynálezy a zlepšovací návrhy 0 0

 odstupné 0 0

 OON celkem 4285 100
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F. Průměrné měsíční mzdy podle kategorií zaměstnanců v r. 2016

Kategorie zaměstnanců Průměrný přepočt. 
počet zaměstnanců

Průměr. měsíční mzda 
v Kč

 vědecký pracovník (s atestací, kat. 1) 109,62 36567

 odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2) 15,84 26465

 odborný pracovník s VŠ (kat. 3) 18,62 25395

 odborný pracovník s SŠ a VOŠ (kat. 4) 8,5 23297

 odborný pracovník s VaV s SŠ a VOŠ (kat. 5) 0 0

 technicko-hospodářský pracovník (kat. 7) 7,98 31401

 dělník (kat. 8) 0 0

 provozní pracovník (kat. 9) 0 0

 Celkem 160,56 33316
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1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2016 (fyzické osoby)

Věk muži ženy celkem %

do 20 let 0 0 0 0,0 

21–30 let 11 5 16 7,2

31–40 let 44 10 54 24,3

41–50 let 45 12 57 25,8

51–60 let 24 23 47 21,1

61 let a více 34 14 48 21,6

celkem 158 64 222 100

% 71,2 28,8 100 x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2016 (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 3 17 20 9,0

vyšší odborné 0 0 0 0

vysokoškolské 153 48 201 90,5

celkem 157 65 222 100
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3. Celkový údaj o průměrných mzdách za rok 2016 (Kč)

 celkem

průměrná hrubá měsíční mzda  33 316

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2016

 Počet

nástupy 18

odchody 9

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2016 

Doba trvání Počet %

do 5 let 60 27,0

do 10 let 53 23,9

do 15 let 41 18,5

do 20 let 11 4,9

nad 20 let 57 25,7

celkem 222 100










