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Slovo úvodem

Milé čtenářky, milí čtenáři,
v této výroční zprávě předkládáme bilanci činnosti našeho pracoviště v roce 2021, kdy byl akademický pro‑
voz stejně jako v roce předchozím značně limitován opatřeními proti šíření pandemie covid-19. Omezení
neměla dopad jen na četné mezinárodní konference, badatelské cesty a jindy čilé mezinárodní kontakty, ale
také na akce organizované pravidelně pro širokou veřejnost či studenty. Jsem rád, že se nám přes všechny
komplikace podařilo mnohé aktivity zachovat, přenést je do online prostředí (mj. s využitím služeb vzdá‑
lených konferencí) a někdy dokonce reagovat na vzniklou situaci využitím nových formátů. Zmínil bych
alespoň úspěšné podcasty ze série Sylva sylvarum, které vznikají v rámci nového programu Strategie AV21
Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace, vedeného Alicí Koubovou a zahájené‑
ho v právě bilancovaném roce. Cílem tohoto tematicky velmi aktuálního programu, koordinovaného na‑
ším pracovištěm, je zkoumání a praktické ověřování systémových předpokladů, zdrojů a nástrojů společen‑
ské odolnosti vůči krizím různé povahy, především pak takovým, jakým společnost v současnosti čelí nebo
v 21. století ještě čelit může. Jeho ambicí je zahrnout aktivity nejen interdisciplinární, ale také transdiscipli‑
nární povahy – tedy takové, které vycházejí ze spolupráce akademických (společenskovědních a přírodověd‑
ných) a mimoakademických institucí. I v návaznosti na tento program se Filosofickému ústavu podařilo za‑
pojit do přípravy úspěšného konsorciálního projektu Národního institutu pro výzkum socioekonomických
dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) v programu EXCELES, financovaném z Národního plánu obno‑
vy (MŠMT), a to ve spolupráci s několika pracovišti Akademie věd ČR, koordinující Masarykovou univer‑
zitou a Univerzitou Karlovou.
Rok 2021 byl také spojen se završením procesu mezinárodního hodnocení pracovišť Akademie věd a je‑
jich vědeckých týmů. Filosofický ústav byl v tomto procesu velmi úspěšný a současně získal pro svou čin‑
nost cennou zpětnou vazbu, jež nepochybně přispěje k dalšímu koncepčnímu rozvoji pracoviště. Z důleži‑
tých akcentů a konkrétních kroků v rámci vědecké koncepce lze zmínit např. rozvoj spolupráce v oblasti
doktorského studia a mezinárodního školení doktorandek a doktorandů, systematický přístup k budování
e-infrastruktury a stále významnější roli výzkumů v oblasti digital humanities. Součástí rozvojových plánů
se stalo také založení nového Oddělení pro aplikovanou filosofii a etiku (k 1. 1. 2022), jež soustředí stávají‑
cí kapacity pracoviště v této velmi živé badatelské oblasti do jednoho týmu a jež bude přispívat k posílení
linie výzkumů orientovaných na aktuální problémy současné vědy a společnosti.
Stále větší důraz je kladen i na úsilí směřující k zapojení do řešení významných mezinárodních projektů:
v roce 2021 se díky podpoře prestižního grantu ERC podařilo ustavit novou badatelskou skupinu TRIPTIC-EU
(Research Group for Transdisciplinary Investigation of Philosophical, Textual and Intellectual Culture in the
Early Universities), jež se pod vedením Oty Pavlíčka soustředí na mezioborové výzkumy související s tradicí
kvodlibetních disputací a jejich záznamů na evropských univerzitách.
Pestrý a mnohem vyváženější obraz o činnosti našeho pracoviště vám ovšem nabídnou následující strán‑
ky naší zprávy. Pokud by vás některá z témat zaujala, vězte, že jsme tu pro vás: rádi vás uvidíme na akcích
našeho pracoviště i na prezentacích knih a nakladatelství. Váš zájem nás vždy těší.
V Praze dne 24. května 2022

Ondřej Ševeček
ředitel Filosofického ústavu AV ČR

I.

Informace o složení orgánů veřejné výzkumné
instituce, o jejich činnosti a případných změnách

1.1 Výchozí složení orgánů pracoviště

Ředitel pracoviště

Rada pracoviště zvolená dne 25. 1. 2017 ve složení

Dozorčí rada jmenovaná dne 1. 5. 2017 ve složení

předseda
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D., FLÚ

předseda
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc., ÚFM AV ČR

místopředseda
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc., FLÚ

místopředseda
RNDr. Ondrej Majer, CSc., FLÚ

členové
PhDr. Pavel Baran, CSc., FLÚ
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D., ZČU v Plzni
doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., FLÚ
prof. PhDr. Pavel Kouba, FLÚ
Mgr. Jan Kuneš, Ph.D., FLÚ
prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., UPOL
doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D., UPa
PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., FLÚ
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., FLÚ
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D., UK
Mgr. Petr Urban, Ph.D., FLÚ
prof. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D., FiÚ SAV
PhDr. Josef Zumr, CSc., FLÚ

členové
Ing. Petr Bobák, CSc., ÚŽFG AV ČR
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., VŠE Praha
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., UČL AV ČR
(jmenován do 31. 1. 2019)
Bc. Jiří Padevět, Nakladatelství Academia
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., HÚ AV ČR
PhDr. Luboš Velek, Ph.D., MÚA AV ČR
(jmenován od 1. 2. 2019)

Výchozí složení orgánů pracoviště

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.
(od 1. 10. 2013 a od 1. 10. 2018)
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Orgány pracoviště
Orgány pracoviště

ředitel ústavu

ředitel ústavu

zástupci ředitele
zástupci
vědecký ředitele
tajemník
vědecký
tajemníkředitele
poradní orgány

rada FLÚ

poradní orgány ředitele kolegium ředitele

rada
FLÚrada FLÚ
dozorčí

kolegium
ředitele
atestační komise

dozorčí rada FLÚ

atestační
komise
ediční rada
Filosoﬁa
ediční
a
ediční rada
rada Filosoﬁ
OIKOYMENH
ediční
rada OIKOYMENH
mezinárodní
poradní sbor
mezinárodní
poradní
sbor
škodní a likvidační
komise
škodní
a likvidační
komise
inventarizační
komise
inventarizační
komise komise
jiné ad hoc zřizované
jiné ad hoc zřizované komise

Vědecké útvar y
Vědecké útvar y

oddělení
oddělení
kabinety
kabinety
centra
centra

Infrastruktura v ýzkumu a odborné služby
Infrastruktura v ýzkumu a odborné služby

nakladatelství Filosoﬁa

Výchozí složení orgánů pracoviště

nakladatelství
Filosoﬁ
a
ediční
oddělení
OIKOYMENH
Oddělení
ediční
oddělení
redakce
časopisůOIKOYMENH
Oddělení analytické ﬁlosoﬁe
redakce
časopisů
knihovny FLÚ
Formal Epistemology Project
knihovny
FLÚ – elektronické databáze
e-infrastruktura
Oddělení logiky
e-infrastruktura – elektronické databáze
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

ní útvar y a další společné činnosti v ýzkumu a odborné služby
ní útvar y a další společné činnosti v ýzkumu a odborné služby
sekretariát FLÚ

sekretariát
FLÚ
hospodářská
správa
hospodářská
správa
IT servis
IT servis

dílčí knihovna komeniologických studií
redakce časopisu Acta Comeniana

Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení
badatelská skupina pro studium antické ﬁlosoﬁe
badatelská skupina pro překlady a edice středověkých
ﬁlosoﬁckých a teologických textů (TRANSED)
badatelská skupina pro studium pozdní scholastiky
Collegium Europaeum
Oddělení pro studium moderní české ﬁlosoﬁe
Oddělení pro studium novověké racionality
Oddělení současné kontinentální ﬁlosoﬁe
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Centrum globálních studií

Kabinety

Kabinety
Kabinety

Oddělení pro studium novověké racionality
Oddělení současné kontinentální ﬁlosoﬁe
Oddělení současné kontinentální ﬁlosoﬁe
Centrum globálních studií
Centrum globálních studií
Kabinet pro klasická studia
Kabinet pro klasická studia
Oddělení antické kultury a její recepce
Oddělení antické kultury a její recepce
Oddělení biblických studií
Oddělení biblických studií
Oddělení středolatinské lexikograﬁe
Oddělení středolatinské lexikograﬁe
Oddělení novolatinských studií
Oddělení novolatinských studií
knihovna Kabinetu pro klasická studia
knihovna Kabinetu pro klasická studia
redakce časopisu Listy ﬁlologické
redakce časopisu Listy ﬁlologické
redakce časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina
redakce časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina
Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
redakce časopisu Teorie vědy / Theory of Science
redakce časopisu Teorie vědy / Theory of Science

Centra
Centra
Centrum biblických studií (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR a ETF UK)
Centrum biblických studií (Kabinet pro klasická studia FLÚ a ETF UK)
Centrum medievistických studií (společné pracoviště AV ČR a UK)
Centrum medievistických studií (společné pracoviště AV ČR a UK)
dílčí knihovna medievistických studií
dílčí knihovna medievistických studií
redakce časopisu Studia Mediaevalia Bohemica
redakce časopisu Studia Mediaevalia Bohemica
Centrum pro teoretická studia – Archiv Jana Patočky (FLÚ AV ČR a UK)
Ediční činnost
Centrum pro teoretická studia – Archiv Jana Patočky (FLÚ AV ČR a UK)
dílčí knihovna Centra pro teoretická studia
dílčí knihovna Centra pro teoretická studia
nakladatelství Filosoﬁa
ediční oddělení OIKOYMENH
ediční oddělení OIKOYMENH
ediční rada nakladatelství

Ediční činnost

ediční oddělení OIKOYMENH
nakladatelství Filosoﬁediční
a
rada nakladatelství
ediční rada nakladatelství
redakce časopisů
ediční oddělení OIKOYMENH
redakce časopisu Acta Comeniana
redakce časopisů

redakce Filosoﬁckého časopisu
redakce časopisu Acta Comeniana
redakce časopisu Kontradikce
redakce časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina
redakce časopisu Listy ﬁlologické
redakce Filosoﬁckého časopisu
redakce časopisu Numismatický sborník
redakce časopisu Kontradikce
redakce časopisu Studia Mediaevalia Bohemica
redakce časopisu Listy ﬁlologické
redakce časopisu Teorie vědy
redakce časopisu Numismatický sborník
redakce časopisu Studia Mediaevalia Bohemica
redakce časopisu Teorie vědy

Knihovny
Knihovna Filosoﬁckého ústavu

Knihovny

Výchozí složení orgánů pracoviště

ediční rada nakladatelství
redakce časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina

knihovna medievistických studií
knihovna Centra pro teoretická studia
Knihovna Filosoﬁckého
ústavu komeniologických studií
knihovna
knihovna medievistických studií
Knihovna Kabinetu pro klasická studia
knihovna Centra pro teoretická studia
knihovna komeniologických studií
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E-infrastruktura – elektronické databáze
Antická
inspirace ve výtvarném umění
E-infrastruktura – elektronické
databáze
Antika v nápisné kultuře
Antická inspirace ve výtvarném umění
Bibliograﬁe Jana Patočky
Antika v nápisné kultuře
Bohuslai Balbini Bohemia docta
Bibliograﬁe Jana Patočky
Czech medieval sources online
Bohuslai Balbini Bohemia docta
Černý medieval
klíč (Clavis
nigra) online
Czech
sources
Fontesklíč
rerum
Regni
Bohemiae
Černý
(Clavis
nigra)
Hymnorum
Bohemicus
Fontes
rerumthesaurus
Regni Bohemiae
Inscenace antického
Hymnorum
thesaurusdramatu
Bohemicus
J. P. Cerroni:
Scriptores
Regni Bohemiae
Inscenace
antického
dramatu
Slovníku
středověké
latiny v českých zemích
J.Kartotéka
P. Cerroni:
Scriptores
Regni Bohemiae
Knihopis Digital
Kartotéka
Slovníku středověké latiny v českých zemích
Korespondence
Knihopis
Digital Jana Amose Komenského a dalších raně novověkých učenců
Korespondence Jana
Milady
Blekastadové-Topičové
(portál
korespondence
online)
Korespondence
Amose
Komenského a dalších
raněHistorická
novověkých
učenců
LIMUP. Databáze
obsahu
liturgických rukopisů(portál
utrakvistické
provenience
15.–16.online)
století
Korespondence
Milady
Blekastadové-Topičové
Historická
korespondence
Repertorium
jazykově
českých
prvotisků
LIMUP.
Databáze
obsahu
liturgických
rukopisů utrakvistické provenience 15.–16. století
Repertorium
prvotisků (Repertorium protihusitských děl)
Repertorium jazykově
operum českých
antihussiticorum
Repertorium
operum
antihussiticorum
(Repertorium protihusitských děl)
Slovník českých
a slovenských
knihtiskařů
Slovník
a slovenských
knihtiskařů
Slovník českých
středověké
latiny v českých
zemích
Slovník středověké latiny v českých zemích

Sekretariát FLÚ
Sekretariát FLÚ

personalistika
personalistika
agenda výzkumných projektů a mezinárodní spolupráce
agenda
projektů a mezinárodní spolupráce
agenda výzkumných
PR

Výchozí složení orgánů pracoviště

agenda
PR
autoprovoz
autoprovoz
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Hospodářská správa
Hospodářská správa
ekonomické oddělení
ekonomické oddělení
ﬁnancování a rozpočet
ﬁnancování a rozpočet
účetnictví
správa budov
účetnictví
správa budov
mzdové účetnictví
mzdové účetnictví
projektová a grantová administrativa
projektová a grantová administrativa

IT servis
IT servis

Statutem z 18. 10. 2018 byl zřízen Mezinárodní poradní sbor FLÚ (MPS) jako stálý poradní orgán ředitele
pracoviště. Mezi úkoly MPS patří zejména kontinuální poradenství týkající se výzkumných aktivit ústavu, na‑
příklad při vytváření a naplňování koncepce výzkumu, navazování mezinárodní spolupráce či rozvíjení věd‑
ních oborů. Sbor také poskytuje průběžné hodnocení činnosti pracoviště a dává doporučení k jejímu zlepšení.
Členové Mezinárodního poradního sboru:
prof. Howard Hotson (St Anne’s College, University of Oxford, Velká Británie)
prof. Lorna Hughes (School of Humanities, University of Glasgow, Velká Británie)
prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Polsko)
prof. Bernd Roling (Institut für Griechische und Lateinische Philologie, Freie Universität Berlin, Německo)
prof. Andreas Speer (Thomas-Institut, Universität zu Köln, Německo)
prof. Dan Zahavi (Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, Dánsko)

Výchozí složení orgánů pracoviště

V září roku 2021 se novým členem mezinárodního poradního sboru stal prof. Bernd Roling, ředitel Institutu
pro řeckou a latinskou filologii na Freie Universität Berlin. Vzhledem k epidemické situaci se setkání sboru
v září roku 2021 konalo formou videokonference. Diskuse mezi členy sboru a vedením Filosofického ústavu
probíhala zejména na téma výsledků mezinárodního hodnocení. Členům sboru byly představeny ERC star‑
ting grant Academia (2021–2026) a činnost Interdisciplinary Research Lab for Bioethics (IrLab).
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1.2 Změny ve složení orgánů

Změny ve složení orgánů

V roce 2021 nedošlo ve složení orgánů pracoviště k žádným změnám.

26

27

Informace o změnách zřizovací listiny

II.

Vědecká činnost pracoviště

Filosofický ústav AV ČR je prestižním výzkumným
pracovištěm v humanitních vědách v České republi‑
ce. Badatelské programy Filosofického ústavu sledu‑
jí několik základních cílů. Hlavním cílem je přispět
k rozvoji aktuálního bádání v oblasti filosofie a pří‑
buzných vědních oborů. Další cíle se vztahují ke kul‑
turním potřebám současné české společnosti. Patří
k nim vytváření a prohlubování předpokladů pro re‑
cepci výsledků světového bádání v českém prostředí,
a tím i k tomu, aby filosofie a příbuzné humanitní
disciplíny v České republice udržovaly trvalý kontakt
s evropskou a světovou vědou a aktivně se podílely
na jejím utváření. Filosofický ústav rovněž přispívá
k posilování vědomí národní identity a kulturního
dědictví, a to kritickým zkoumáním dějin českých
zemí a středoevropského prostoru, se zřetelem k dě‑
jinnému přínosu významných myslitelů v tomto pro‑
storu působících.
Řešené úkoly lze rozdělit do tří tematických celků:
(1) aktuální problémy současné filosofie a filosofické
aspekty příbuzných vědních disciplín, (2) dějiny ev‑
ropského a českého filosofického myšlení, (3) vybra‑
né problémy příbuzných humanitních disciplín (ze‑
jména klasická a medievistická studia). Těmto úkolům
odpovídá organizační struktura Filosofického ústavu.
Na každém z tematických celků pracuje vždy několik
specializovaných útvarů, jejichž činnost se vzájemně
doplňuje. V oblasti (1) je věnována soustavná badatel‑
ská pozornost především aktuálním problémům těch
filosofických směrů, které v moderní době nejvýrazně‑
ji ovlivnily a stále ovlivňují současné filosofické my‑
šlení. Na tomto tematickém celku pracují Oddělení
analytické filosofie, Oddělení logiky, Oddělení sou‑
časné kontinentální filosofie, Oddělení novověké ra‑
cionality, Centrum globálních studií a Kabinet pro
studium vědy, techniky a společnosti. V oblasti (2) jde
o výzkum dějin evropského filosofického myšlení od
jeho počátků až po současnost. Pozornost je přitom
věnována 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 filosofie a velkých filosofických systémů
středověku, novověku i moderní doby. Témata tohoto
celku jsou řešena v Oddělení pro studium antického
a středověkého myšlení, v Oddělení pro komeniologii
a intelektuální dějiny raného novověku, v Kabinetu
pro teoretická studia (Archiv Jana Patočky) a v Od‑
dělení pro studium moderní české filosofie. V oblas‑
ti (3) se vědecké týmy zabývají vybranými problémo‑
vými okruhy humanitních disciplín, které doplňují
a rozvíjejí badatelské zaměření Filosofického ústavu.
Patří k nim Kabinet pro klasická studia a také společ‑
ná pracoviště (tzv. centra) Akademie věd a Univerzity
Karlovy připojená k Filosofickému ústavu (Centrum
biblických studií, Centrum medievistických studií
a Centrum pro teoretická studia).
Při utváření svého vědeckého profilu klade ústav
stále větší důraz na interdisciplinární přístupy a nové
badatelské výzvy, k nimž patří zejména aktuální roz‑
voj digitálních humanitních věd. Filosofický ústav
soustavně buduje a posiluje také infrastrukturu vý‑
zkumu a ostatní odborné služby nezbytné nejen pro
vlastní vědecké útvary, ale také podporující činnost
jiných pracovišť v oblasti filosofie a zastoupených hu‑
manitních disciplín, zejména vysokých škol. Přede‑
vším se jedná o ediční činnost, kterou ústav reali
zuje ve specializovaných vědeckých nakladatelstvích
Filosofia (http://filosofia.flu.cas.cz) a OIKOYMENH
(https://www.oikoymenh.cz/). Je vydavatelem či spo‑
luvydavatelem deseti oborových periodik (Acta Comeniana, Aithér, Eirene. Studia Graeca et Latina, Filosofický
časopis, Kontradikce, Listy filologické – Folia philologica,
Organon F, Studia mediaevalia Bohemica, Teorie vědy/Theory of Science, Numismatický sborník) a organizuje obo‑
rově významné vědecké akce (konference, symposia
apod.). Podílí se rovněž na tvorbě specializovaných
elektronických databází a badatelských pomůcek. Vý‑
znamnou součástí infrastruktury Filosofického ústavu

Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků

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

jsou dvě veřejné odborné knihovny sloužící nejen ba‑
datelům, ale také vysokoškolským studentům a veřej‑
nosti. Obě knihovny systematicky rozšiřují své fondy
koordinovanou akviziční politikou a zpřístupňová‑
ním oborově významných elektronických informač‑
ních zdrojů, které byly pro badatele významné zvláš‑
tě v době pandemie. K veřejnosti se Filosofický ústav
obrací mj. také prostřednictvím široké škály populari‑
začních a vzdělávacích aktivit, pořádaných prezenčně,
online či kombinovanou hybridní formou.
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Ve vědeckých útvarech FLÚ vznikla i v roce 2021
řada publikací monografického a časopiseckého cha‑
rakteru, které vyšly ve špičkových zahraničních nakla‑
datelstvích jako Springer, De Gruyter, Brill, Brepols,
Böhlau Verlag, Palgrave Macmillan, Oxford Univer‑
sity Press, Routledge, aj. Orientace na kvalitní zahra‑
niční publikace a mezinárodní výzkumné projekty je
hlavní strategií vědeckého růstu FLÚ, kterou se v roce
2021 dařilo dále rozvíjet a jejíž podpora bude priori‑
tou i v roce 2022.
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2.2 Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

2.2.1 Oddělení analytické filosofie
Stručná charakteristika útvaru

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Badatelská a vědeckoorganizační činnost oddělení analytické filosofie pokrývala v roce 2021 vybrané základ‑
ní oblasti analytické filosofie, zejména filosofii mysli, filosofii vědy a analytickou estetiku. Kromě výzkumu
členové oddělení vystoupili v rámci běžícího cyklu přednášek Trattenbach-Jilská a věnovali se organizaci me‑
zinárodních konferencí a workshopů. S oddělením je od roku 2017 spojeno mezinárodní Centrum formál‑
ní epistemologie zřízené na základě Akademické prémie udělené prof. Ladislavu Kvaszovi, DSc., které bylo
i letos velmi publikačně a vědecky aktivní.
V roce 2021 byly uspořádány tyto mezinárodní konference a workshopy: Hume Forum Prague (Praha, 7. 5.
2021), Phenomenality and (Inner) Awareness (Praha, 11. 11. 2021) a Mental States, Conscious and Unconscious (Pra‑
ha, 12. 11. 2021).
Web oddělení: http://dap.flu.cas.cz/cz/
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Pracovníci
zástupci vedoucího

vedoucí

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.

doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.

Brice Bantegnie, Ph.D.
Joan Bertran-San Millán, Ph.D. (do 30. 6. 2021)
Mgr. Silvia Boschetti (od 1. 4. 2021)
Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D.
doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D.
Timothy Childers, Ph.D.
Pavel Janda, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Robin Kopecký (od 1. 4. 2021)
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc.
Vera Matarese, Ph.D.
Mgr. Jakub Mihálik, Ph.D. (od 1. 10. 2021)
Nancy Abigail Nuñez Hernández, Ph.D.
(od 1. 11. 2021)
Jorge Alberto Manero Orozco, Ph.D.
PhDr. Zuzana Parusniková, CSc., DSc.
Mgr. Lenka Příplatová, Ph.D. (od 1. 4. 2021)
prof. Konrad Talmont-Kamiński (od 1. 4. 2021)
Mgr. Martin Zach, Ph.D.

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

pracovníci oddělení
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Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2021

L a d i s l a v k v a s z (1962) je držitelem prestižního grantu
Praemium academiae na Filosofickém ústavu av ČR. ve svém
díle se zaměřuje na zkoumání vzniku a vývoje jazyka matematiky
a fyziky a na jejich rekonstrukci prostředky formální epistemologie. vypracoval vlastní pojetí jazyka vědy jako symbolického
nástroje, který zvyšuje naše kognitivní schopnosti podobným
způsobem, jako zvyšují měřicí přístroje naše detekční schopnosti nebo počítače naše kalkulativní schopnosti. zajímá se také
o filosofii vědy (kuhn, Popper, Lakatos) a o souvislosti matematiky a umění. Je autorem knih O revolúciách vo vede a ruptúrach
v jazyku vedy (Univerzita komenského, Bratislava 1998), Patterns
of Change, Linguistic Innovations in the Development of Classical
Mathematics (Birkhäuser verlag, Basel 2008), Jazyk a zmena.
Ako sme menili jazyk matematiky a ako jazyk matematiky zmenil nás (Parva Philosophica 19, Filosofia, Praha 2012), Zrod
vedy ako lingvistická udalosť. Galileo, Descartes a Newton ako
tvorcovia jazyka fyziky (Filosofia, Praha 2013), Inštrumentálny
realizmus (Pavel Mervart, Praha 2015) a Prostor mezi geometrií
a malířstvím (slovart, Praha 2020).

svazek 29

Ladislav Kvasz
Descartes
Nikétés

ISBN 978-80-7007-701-6

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

9 788070 077016
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Koblížek, Tomáš. La conscience interne de la langue: essai
phénoménologique. Limoges: Lambert-Lucas, 2021. 148 s.
Publikace se věnuje otázkám, kterým se ve filosofii ja‑
zyka dosud nedostalo pozornosti: Jak mluvčí během
mluvy vnímá vlastní řeč? A mohli bychom mluvit,
pokud bychom vlastní řeč nevnímali? Jak autor ob‑
jasňuje, vnímání vlastní řeči je nezbytnou podmín‑
kou mluvení. Dále argumentuje, že řeč vždy vnímá‑
me jako svého druhu jednání, jímž nějak intervenuje‑
me v dané situaci (otázka, naléhání, posměch…). Jeho
práce otevírá nové pole pro etické úvahy o řeči, kte‑
ré budou založeny právě na výzkumu vnímání řeči.
Hříbek, Tomáš. Obrana asistované smrti: filozofické argumenty na podporu eutanazie a sebeusmrcení za pomoci
lékaře. Praha: Academia, 2021. 357 s.
Jde o první monografii v českém jazyce, jež nabízí fi‑
losofickou obhajobu eutanazie a sebeusmrcení za asis‑
tence lékaře. Autor vysvětluje zdroje současné diskuse,
definuje základní pojmy a analyzuje argumenty pro
asistované sebeusmrcení a eutanazii i proti nim, při‑

čemž se opírá o rozsáhlou zahraniční literaturu, kte‑
rá byla k tématu publikována během posledních čty‑
řiceti let. Monografie má ambici přispět ke kultivaci
veřejné diskuse o legalizaci eutanazie a jiných forem
asistované smrti, která probíhá i v Česku.
Parusniková, Zuzana – Merritt, D. (eds.). Karl Popper’s
Science and Philosophy. Cham: Springer, 2021. 367 s.
Tato publikace hodnotí význam díla Karla Poppera,
jednoho z nejvýznamnějších filosofů vědy 20. století,
pro vývoj přírodních a matematických věd. Analyzo‑
vaná témata zahrnují kvantovou fyziku, evoluční bio‑
logii, kosmologii, logiku, statistiku a kognitivní vědu.
Jedinečným přínosem této knihy je multidisciplinární
přístup, který otvírá dialog napříč vědeckými disciplí‑
nami a podporuje spolupráci mezi filosofií a vědou.
Bertran-San Millán, Joan. Lingua Characterica and
Calculus Ratiocinator: The Leibnizian Background
of the Frege-Schröder Polemic. Review of Symbolic Logic. Roč. 14, č. 2 (2021), s. 411–446.

Vladimír Havlík
HIER ARCHICK Á
EMERGENTNÍ
ONTOLOGIE
A UNIVERZÁLNÍ
PR INCIP
EMERGENCE

F

Manero Orozco, Jorge Alberto. Quantum Pointil‑
lism with Relational Identity. Synthese. Roč. 199, č. 3/4
(2021), s. 10639–10666.
Tomáš Koblížek,
Petr Koťátko (eds.)

LESSONS
FROM K AFK A

Philosophical Readings
of Franz Kafka’s Works

F

Koblížek, Tomáš – Koťátko, Petr (eds.). Lessons from
Kafka: Philosophical Readings of Franz Kafka’s World.
Praha: Filosofia, 2021. 360 s.

Marvan, Tomáš – Havlík, M. Is Predictive Processing
a Theory of Perceptual Consciousness? New Ideas in
Psychology. Roč. 61 (2021), č. článku 100837.

Kvasz, Ladislav. Descartes Nikétés. Praha: Filosofia, 2021.
97 s.

Matarese, Vera. Super-Humeanism and Physics: A Mer‑
ry Relationship? Synthese. Roč. 199, č. 1/2 (2021),
s. 791–813.

Další informace o činnosti oddělení v roce 2021

V období 27. 5. – 27. 8. 2021 byla v rámci interní‑
ho programu podpory pobytů etablovaných zahranič‑
ních badatelů ve Filosofickém ústavu hostem odděle‑
ní prof. Dimitria Gatzia (University of Akron, Ohio,
USA), která během svého pobytu pracovala na kni‑
ze The Question of Color a proslovila přednášku Vision
and Representation (online, 10. 6. 2021).

S podporou prestižní Akademické prémie je k odděle‑
ní přidruženo Centrum pro formální epistemologii (http://
fec.flu.cas.cz) vedené prof. Ladislavem Kvaszem. Všech‑
ny badatelské pozice v tomto projektu byly úspěšně
obsazeny v mezinárodních konkurzech.

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Havlík, Vladimír. Hierarchická emergentní ontologie a univerzální princip emergence. Praha: Filosofia, 2021. 391 s.
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Granty a projekty řešené v rámci oddělení

Vzdělávání veřejnosti

– Grant TA ČR č. TL01000467 Etika provozu autonomních vozidel (spoluřešitel Tomáš Hříbek) na obdo‑
bí 2018–2021.
– Grant GA ČR č. GA20-14445S Duální modely fenomenálního vědomí (hlavní řešitel Tomáš Marvan) na
období 2020–2022.
– Grant GA ČR č. 21-31059S Meze náboženské kognice:
Výzkum kognitivních a kulturních faktorů v české a polské
společnosti (řešitel Konrad Talmont-Kamiński) na ob‑
dobí 2021–2024.
– Bilaterální mobilitní projekt Mechanisms in Life and
Cognitive Sciences (Juraj Hvorecký, 2020–2022) mezi
FLÚ AV ČR a Ústavem filosofie a sociologie Polské
akademie věd.
– V rámci výzkumného programu Odolná společnost pro
21. století Strategie AV21 se člen oddělení Vít Gvoždiak
v roce 2021 podílel – ve spolupráci s Alicí Koubovou
(Oddělení současné kontinentální filosofie) a Terezou
Stöckelovou (Sociologický ústav AV ČR) – na řešení
dvou aktivit: sérii veřejných dílen „Rozměry a podoby
odolnosti“ a mezioborové konferenci „Odolná společ‑
nost 2021“. Jako tajemník se zároveň podílel na koor‑
dinaci programu jako celku. V rámci Strategie AV21
je dále člen oddělení Tomáš Hříbek řešitelem aktivit
„Etické a filosofické problémy robotiky a informati‑
ky“ a „Odpovědnost a etické výzvy 21. století“, spa‑
dajících do výzkumného programu Naděje a rizika digitálního věku.

Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti lze uvést
například:
– článek Tomáše Hříbka Deník morového roku publiko‑
vaný na serveru etikaepidemie.cz, 4. 8. 2021;
– článek Juraje Hvoreckého Etika, její důvěrníci a inspirace nizozemské státní správy publikovaný v časopise
Veřejná správa 5/2021, s. 21–23;
– sérii populárních článků Tomáše Hříbka o etických
a společenských výzvách robotiky ke 100. výročí pre‑
miéry Čapkovy hry R.U.R., publikovanou na serveru
https://stoletirobotu.ilaw.cas.cz/.

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Workshop Phenomenality and (Inner) Awareness,
přednášková místnost Ústavu dějin umění AV ČR,
Praha, 11. 11. 2021
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Jakub Mihálik (Oddělení pro studium novověké racionality)

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Juraj Hvorecký
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Sam Coleman (University of Hertfordshire, Velká Británie)

2.2.2 Oddělení logiky
Stručná charakteristika útvaru
Oddělení logiky se věnuje výzkumu v oblasti (filosofické) logiky a souvisejících oblastí analytické filosofie.
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 různé aspekty neklasických logik (zejména epistemické logiky, intenzionální logiky či logiky otázek). Od
roku 2021 působí v rámci oddělení tým podpořený prémií Lumina quaeruntur spolupracující pod vedením
Anstena Kleva na projektu Meaningful Formalism. A Philosophy of Mathematics for Type Theory.
Web oddělení: http://logika.flu.cas.cz

Pracovníci
zástupce vedoucího

vedoucí
Mgr. Vít Punčochář, Ph.D.

PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.

Mgr. Pavel Arazim, Ph.D.
Mgr. Marta Bílková, Ph.D. (od 1. 10. 2021)
Ansten Mørch Klev, Ph.D.
Berta Grimau Roca, Ph.D.
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
RNDr. Ondrej Majer, CSc.
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
Carles Noguera i Clofent, Ph.D. (do 30. 9. 2021)
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc.
Mgr. Igor Sedlár, Ph.D.
William Stafford, Ph.D.
Andrew Tedder, Ph.D. (do 31. 5. 2021)
PhDr. Marta Vlasáková, Ph.D.
Colin Zwanziger, Ph.D. (od 1. 8. 2021)

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ
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Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2021

book shows how formal logics is the study of syntactof sentences and inferences, following ideas of Brandom
ghly recommended to students and scholars of philosophy,
ematics, computer science and history of science.’

eithofer, Senior Professor of Theoretical Philosophy,
zig, Germany

ion of our rationality, logic has traditionally been
ed, stable and constant. This conception of the
been challenged recently by the plurality of logics,
im extends the debate to offer a new view of logic
d without a definite, specific shape.

ISBN 978-1-350-14675-4

e from
Academic
9

9 0 1 0 0

Understanding the Dynamic Nature
of Philosophical Logic

2020

Martin Blicha
Igor Sedlár
Editors

PAVE L A R A Z IM

781350 146754

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

sbury.com

THE PROBLEM
OF PLURALITY
OF LOGICS

The Logica Yearbook

Editors

Cover image: Laura Chiesa/Pacific Press Media Production Corp/Alamy Stock Photo.

PAV E L ARAZIM

M is Researcher at the Institute of Philosophy of the
my of Sciences, Czech Republic.

234mm x 156mm

This volume of the Logica Yearbook series
brings
together
articles
based
on
selected
abstracts accepted for presentation at the annual
international symposium Logica 2020, Hejnice,
the Czech Republic, which was cancelled due
to the Covid-19 pandemic. The articles range
over mathematical andphilosophical logic, history
and philosophy of logic, and the analysis of
natural language.

Martin Blicha and Igor Sedlár

f Plurality of Logics examines the origins of our
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his freedom, he highlights the future paths logic
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me known as a centre for Brandomian Inferentialism and
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ovides a fresh look at the widely discussed problem of the
, in a careful and novel reconsideration of the philosophical
with this issue.’

Research Professor, Institute of Philosophy, Czech Academy of
public
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Arazim, Pavel. The Problem of Plurality of Logics: Understanding the Dynamic Nature of Philosophical Logic.
London: Bloomsbury Academic, 2021. 196 s.
Kniha předkládá filosofickou reflexi současné plura‑
lity logických systémů a vysvětluje ji v analogii s plu‑
ralitou v geometrii. Autor představuje své originální
pojetí této plurality, které označuje jako logický dy‑
namismus. Vychází přitom z inferencialistické teorie
jazyka, podle které je význam jazykového výrazu ur‑
čen jeho rolí v jazykové praxi požadování a posky‑
tování důvodů.
Punčochář, Vít. Inquisitive Heyting Algebras. Studia
Logica. Roč. 109, č. 5 (2021), s. 995–1017.
Moderní logika je založena na předpokladu, že tvrze‑
ní daného jazyka tvoří systém s určitou algebraickou
strukturou. V kontextu klasické logiky jsou těmito al‑
gebraickými strukturami tzv. Boolovy algebry. V kon‑
textu intuicionistické logiky se jedná o širší třídu tzv.
Heytingových algeber. Tento článek ukazuje, jakým
způsobem lze takové algebraické struktury obohatit

tak, aby kromě tvrzení zahrnovaly také otázky. Jed‑
ná se o jeden z prvních článků, které předkládají al‑
gebraickou charakterizaci otázek a využívají algeb
raické metody k jejich studiu.
Tedder, Andrew. On Consistency and Decidability in
Some Paraconsistent Arithmetics. Australasian Journal
of Logic. Roč. 18, č. 5 (2021), s. 473–502.
Parakonzistentní logiky jsou neklasické logické sys‑
témy, které popírají platnost tzv. principu exploze,
podle něhož z rozporu vyplývá vše. Nežádoucím dů‑
sledkem tohoto principu je okolnost, že lokální roz‑
por v určité teorii vede ke kolapsu celé teorie. Para‑
konzistentní logiky umožňují existenci teorií, které
nekolabují, přestože obsahují nějakou lokální nekon‑
zistenci. Článek se zabývá významnými vlastnostmi
aritmetických teorií v kontextu tříhodnotových pa‑
rakonzistentních logik.
Blicha, M. – Sedlár, I. (eds.). The Logica Yearbook 2020.
College Publications. London 2021. 278 s.

Kolman, Vojtěch. „There Have to Be Crooks in This
World Too“: The Speculative Logic of the Constitu‑
tive Exception. In: Gobsch, W. – Held, J. (eds.), Orientierung durch Kritik: Essays zum philosophischen Werk
Pirmin Stekeler-Weithofers. Hamburg: Felix Meiner Ver‑
lag, 2021, s. 41–58.
Kolman, Vojtěch. „Tím hůře pro skutečnost.“ Cynický
rozměr Hegelovy dialektiky. Filosofický časopis. Roč. 69,
č. 4 (2021), s. 639–654.
Peregrin, Jaroslav. Člověk v zrcadle teorie her: jak nám
matematika a filozofie pomáhají zjišťovat, co jsme zač. Pra‑
ha: Dokořán, 2021. 117 s.

Punčochář, Vít. Jak je možná svobodná volba v deter‑
ministickém světě. Filosofie dnes. Roč. 13, č. 1 (2021),
s. 71–88.
Punčochář, Vít – Tedder, Andrew. Disjunction and Ne‑
gation in Information Based Semantics. In: Silva, A.
– Wassermann, R. – de Queiroz, R. (eds.), Logic, Language, Information, and Computation. Cham: Springer,
2021, s. 355–371.
Vlasáková, Marta. What is Identical? Logica Universalis. Roč. 15, č. 2 (2021), s. 153–170.

fd

Peregrin, Jaroslav – Svoboda, Vladimír. Moderate
Anti-Exceptionalism and Earthborn Logic. Synthese.
Roč. 199, č. 3/4 (2021), s. 8781–8806.

ČASOPIS
PRO
SOUČASNOU
FILOSOFII
ČÍSLO 1
ROČNÍK 13

Granty a projekty řešené v rámci oddělení

Vzdělávání veřejnosti

– Grantový projekt GA ČR č. GA20-18675S Povaha logických forem a moderní logika (hl. řešitel Vladimír Svo‑
boda) na období 2020–2022.
– Grantový projekt GA ČR č. GM21-23610M (pro‑
gram Junior Star) Logická struktura informačních kanálů (hl. řešitel Vít Punčochář) na období 2021–2025.
– S podporou programu Strategie AV21 Evropa a stát:
mezi barbarstvím a civilizací byla uspořádána konferen‑
ce Logica 2021, Klášter Hejnice, 27. 9. – 1. 10. 2021.
Již 34. ročník této tradiční akce se konal po dvouleté
přestávce, vynucené pandemií covid-19.

Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti lze uvést
například:
– rozhlasový rozhovor s Jaroslavem Peregrinem Problém
naší vyspělé společnosti je, že se lidé honí za věcmi, které ve
skutečnosti ani nechtějí, Český rozhlas Plus, 7. 4. 2021;
– přednášku Pavla Arazima Argumentační fauly pohledem analytické filosofie jazyka, proslovenou v rámci Pro‑
stějovské přednáškové noci, Prostějov, 10. 9. 2021;
– přednášku Víta Punčocháře Pojem informace v moderní logice, proslovenou na Letní škole filosofie Univer‑
zity Hradec Králové, Broumov, 7. 9. 2021.
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Konference Logica 2021, Hejnice, 27. 9. – 1. 10. 2021

46

47

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

48
Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Diderik Batens (Universiteit Gent, Belgie) a Vít Punčochář
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Amirhossein Akbar Tabatabai (Universiteit Utrecht, Nizozemsko)
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Rosalie Iemhoff
(Universiteit Utrecht, Nizozemsko)

Igor Sedlár
(FLÚ AV ČR / Ústav informatiky AV ČR)
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Jamie Wannenburg
(Ústav informatiky AV ČR)
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Libor Běhounek
(Ostravská univerzita)
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Vítězslav Švejdar
(Katedra logiky FF UK)

Vít Punčochář
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Marta Bílková
(FLÚ AV ČR /
Ústav informatiky AV ČR)
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Vítězslav Švejdar (Katedra logiky FF UK)
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Diderik Batens (Universiteit Gent, Belgie) a Vladimír Svoboda
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Ansten Klev
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Christopher Fermüller
(Technische Universität
Wien, Rakousko)

Ondrej Majer
Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Colin Zwanziger
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2.2.3 Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku
Stručná charakteristika útvaru

Pracovníci

vedoucí

zástupce vedoucího

PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (do 31. 7. 2021)
Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. (od 1. 8. 2021)

PhDr. Martin Steiner (do 31. 7. 2021)
Mgr. Petr Pavlas, Ph.D. (od 1. 8. 2021)
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (od 1. 8. 2021)
pracovníci oddělení
PhDr. Vojtěch Balík
Doc. Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. (od 15. 1. 2021)
PhDr. Markéta Klosová, Ph.D.
PhDr. Magda Králová
Mgr. Veronika Krubnerová
Mgr. Iva Lelková, Ph.D.
Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D.
PhDr. Věra Schifferová, CSc.
Mgr. Marcela Slavíková, Ph.D.
PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D.
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Oddělení se zaměřuje na studium života a díla Jana Amose Komenského a širšího kontextu intelektuálních
dějin českých zemí a střední Evropy raného novověku. V současné době je jediným pracovištěm v České re‑
publice, jež se dílu Komenského věnuje systematicky v oblasti ediční i interpretační. V posledních letech se
rovněž vyprofilovalo jako významné pracoviště pro studium humanismu v českých zemích. V rámci ústavu
souvisí činnost skupiny zejména s badatelskými projekty věnovanými dějinám českého myšlení. Oddělení se
zaměřuje na přípravu kritické edice J. A. Comenii Opera omnia a vydává mezinárodní revui pro komenio‑
logii a intelektuální dějiny raného novověku Acta Comeniana. Řeší i další témata týkající se intelektuálních
dějin raného novověku, např. učenecké korespondenční sítě, transfer melanchthonské přírodní filosofie, en‑
cyklopedické projekty ve střední Evropě, raně novověkou historiografii ve vztahu k empirické epistemologii
a řeckou poezii v českých zemích.
Web oddělení: http://komeniologie.flu.cas.cz
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Storchová, Lucie. Řád přírody, řád společnosti: Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století.
Dolní Břežany: Scriptorium, 2021. 457 s.
Kniha v návaznosti na nejnovější zahraniční disku‑
se o dějinách kulturní výměny ukazuje, jak se v čes‑
kém prostředí prosazoval model vzdělanosti založe‑
ný na luteránské teologii osvojený českými studenty
na univerzitě ve Wittenbergu. Zkoumá jeho adaptaci
v latinské, německé i české produkci 16. století a nové
funkce, které wittenberské vědění o stvořeném světě
mohlo plnit při výuce na pražské univerzitě, v měst‑
ském školství či v souvislosti s legitimizací sociální
nerovnosti a disciplinací.
Čapská, Veronika. The (Swéerts-) Sporcks and Their
Subjects: Local and Transcultural Printing and Dis‑
tribution of Heterodox Books in Eighteenth-Century
Bohemia. In: Dillenburg, E. – Louthan, H. P. – Tho‑
mas, D. B. (eds.), Print Culture at the Crossroads: The
Book and Central Europe. Leiden: Brill, 2021, s. 451–471.
Kapitola přináší důležitý vhled do oběhu heterodox‑

ních knih v Čechách 18. století. Studuje trajektorie
a funkce knih spjatých se Šporky, Swéerts-Šporky a je‑
jich poddanými. Zkoumá interakce různých nábožen‑
ských a jazykových kultur i spolupůsobení transkul‑
turního a lokálního. Ukazuje, že podezření z hereze,
oběh i konzumace knih na (swéerts-)šporkovských stat‑
cích zahrnovaly takřka celé sociální spektrum: nobi‑
litu, služebnictvo, vrchnostenské úředníky, špitální‑
ky, řemeslníky i zemědělce.
Slavíková, Marcela. The Bohemian Lands. In: Ponta‑
ni, F. – Weise, S. (eds.), The Hellenizing Muse: A European Anthology of Poetry in Ancient Greek from the Renaissance to the Present. Berlin: De Gruyter, 2022, s. 280–305.
The Hellenizing Muse je unikátní antologií poezie
psané v humanistické řečtině od raného humanistic‑
kého období po současnost ve všech hlavních evrop‑
ských regionech. Každá část obsahuje stručný úvod
k vývoji humanistických řeckých studií a k historické‑
mu kontextu v konkrétním regionu. Následuje výběr
básní nejvýznamnějších autorů, opatřený kritickým

aparátem, odkazy na prameny a anotacemi o autoro‑
vě životě a příslušné básni. Marcela Slavíková přispě‑
la kapitolou o českých zemích.

Šolcová, Kateřina. Problematika prostoru ve filosofii
českého baroka. Filosofický časopis. Roč. 69, č. 4 (2021),
s. 759–776.

Schifferová, Věra. Juan Amós Comenio, perfil de un
filósofo. Pedagogía y Saberes. -, č. 54 (2021), s. 111–124.

Urbánek, Vladimír – Řezníková, Lenka – Havelka,
Tomáš – Kovářová, H. – Horníčková, K. J. A. K.: Komenský v kulturách vzpomínání. Praha: Filosofický ústav
AV ČR, 2021. 175 s.

Slavíková, Marcela. Johannes Honorius Cubitensis
(c. 1465–1504). In: Vaculínová, Marta – Storchová,
Lucie – Slavíková, Magda – Neškudla, B. – Podavka,
Ondřej – Králová, Magda, Bohemian Editors and Translators at the Turn of the 16th Century. Turnhout: Brepols,
2021, s. 55–182.

Storchová, Lucie. Humanist Occasional Poetry and
Strategies for Acquiring Patronage: The Case of
a Court Physician Georg Handsch. In: Dobalová, S.
– Hausenblasová, J. (eds.), Archduke Ferdinand II of Austria. A second-born son in renaissance Europe. Vienna:
Austrian Academy of Sciences Press, 2021, s. 351–364.
Storchová, Lucie. Rerum Boemicarum Ephemeris
(1584) und die protestantische Geschichtsschreibung
in den böhmischen Ländern: Zur Adaptation in einem
multikonfessionellen Umfeld. Archiv für Reformationsgeschichte. Roč. 112, č. 1 (2021), s. 180–210.

Lelková, Iva – Slavíková, Marcela. The Correspondence
of Amand Polan von Polansdorf [online databáze].
Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2021. Dostupné z:
https://historicka-korespondence.cz/projekty/kore‑
spondence-amanda-polana-z-polansdorfu/soupis-ko‑
respondence/
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Storchová, Lucie. The Treatment of Ancient Texts in
the Czech Lands around 1500: Editions, Commen‑
taries and Translations. In: Vaculínová, Marta – Stor‑
chová, Lucie – Slavíková, Marcela – Neškudla, B. –
Podavka, Ondřej – Králová, Magda, Bohemian Editors
and Translators at the Turn of the 16th Century. Turnhout:
Brepols, 2021, s. 11–54.
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– Grantový projekt GA ČR č. 19-02938S Raně novověký encyklopedismus v centru a na periferiích: Lavinheta,
Apáczai Csere, Komenský, Leibniz (řešitel Petr Pavlas) na
období 2019–2021.
– Grantový projekt GA ČR č. GA20-03823S Jan Marek Marci z Kronlandu (1595–1667) v souvislostech českého filozofického baroka (spoluřešitelka za FLÚ Kateřina
Šolcová) na období 2020–2022.
– Grantový projekt GA ČR č. GA20-11795S Historiam
videre. Svědectví, zkušenost a empirická evidence v raně novověké historiografii českých zemí (řešitelka Lenka Řezní‑
ková) na období 2020–2022.
– COST Action č. CA19112 WEMov – Women on the
Move (řešitelka za FLÚ Veronika Čapská) na obdo‑
bí 2020–2024.
– Bilaterální mobilitní projekt Literary Representations
of Early Modern Crisis in Central and North Eastern Europe (řešitelka Lucie Storchová, 2021–2023) mezi FLÚ
AV ČR a Estonskou akademií věd.
– Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny ra‑
ného novověku v roce 2021 pokračovalo v rámci pro‑
gramu Strategie AV21 Paměť v digitálním věku v práci
na projektu „Digitalizace a prezentace pozůstalosti
Milady Blekastadové-Topičové“ (řešitel Vladimír Ur‑
bánek) a na dalším rozvíjení webového portálu His‑
torická korespondence online. V rámci téhož progra‑

mu a aktivity „Korespondenční sítě pobělohorských
učenců zemí Koruny české“ byly zpracovány dopisy
Jana Marka Marciho, Theodora Moreta, Philippa Ja‑
koba Sachse z Löwenheimu (Iva Lelková, Kateřina
Šolcová). Pod záštitou programu Odolná společnost pro
21. století byl uspořádán workshop „Naše někdejší kri‑
ze: Literární reprezentace sociálních kalamit počátku
20. let 17. století“ (6. 12. 2021, řešitel Vladimír Urbánek,
spolupracovali Lenka Řezníková a Tomáš Havelka).

Vzdělávání veřejnosti
Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti lze uvést
například:
– odbornou přednášku Kateřiny Šolcové Korespondence českého polyhistora Jana Marka Marci, Olomouc,
24. 11. 2021;
– přednášky Petra Pavlase v rámci výuky Univerzity
třetího věku Jan Amos Komenský: Kniha knih a poslední jazyk a Pierre Teilhard de Chardin: Evoluce a Stvoření,
Plzeň, 17. 2. a 3. 3. 2021;
– rozhovor s Vladimírem Urbánkem v rámci radio‑
dokumentu Můj život s Komenským. Je v současném labyrintu světa prostor pro ráj srdce?, Český rozhlas Vlta‑
va, 23. 9. 2021.

Mezinárodní workshop La Unidad Del Compromiso Público Y La Filosofía De Jan Patočka Como Ciudadano
Y Filósofo, online, 24. 3. 2021

Zleva nahoře Eliška Krausová (Universidad Pedagógica Nacional, Kolumbie),
Tomáš Hejduk (Univerzita Pardubice),

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

dole Věra Schifferová a Germán Vargas Guillén (Universidad Pedagógica Nacional, Kolumbie)
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Dvoudenní workshop Josef Válka a myšlení o dějinách, Akademické konferenční centrum, Praha,
22.–23. 6. 2021. Akce proběhla ve spolupráci s Centrem medievistických studií
v rámci programu Strategie AV21 Město jako laboratoř změny.

►

nahoře zleva Martin Nodl (CMS),
Jiří Kroupa (Masarykova univerzita)

uprostřed zleva
Miloš Havelka (Fakulta humanitních studií UK),
Petr Horák
dole zleva
Tomáš Malý (Masarykova univerzita),
Vladimír Urbánek

Josef Válka
a myšlení o dějinách
22. – 23. 6. 2021

22. 6. 2021

23. 6. 2021

9:30–10:00 Ranní káva a registrace

10:00–10:30
Tomáš Borovský,
Proměny a konstanty historického myšlení
Josefa Války v 60. letech

10:00–10:15
Martin Nodl, Vladimír Urbánek,
Zahájení
10:15–10:30
Petr Horák,
Úvodní slovo
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10:30–11:00
Veronika Středová,
Josef Válka a francouzská historiografie
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11:00–11:30
Jan Horský,
K pojetí metodologie kulturních
dějin Josefa Války
11:30–12:15 Diskuse
12:30–13:30 Oběd formou bufetu
13:30–14:00
Libor Jan,
Středověké dějiny Moravy
v pojetí Josefa Války
14:00–14:30
Martin Nodl,
Krize, kapitalismus a druhé nevolnictví
14:30–15:00 Diskuse
15:00–15:30 Odpolední káva
15:30–16:00
Jiří Němec,
Josef Válka a Masarykova univerzita

Akademické konferenční centrum,
Husova 4a, 110 00 Praha 1
http://www.akc-avcr.cz/

16:00–16:30
Roman Pazderský,
Přínos Josefa Války na poli bádání
o Františku Palackém
16:30–17:00 Diskuse
17:30–20:00
Posezení nad sklenkou či půllitrem

10:30–11:00
Tomáš Malý,
Manýrismus jako hledání cesty:
Josef Válka hledající definici manýrismu
11:00–11:30
Vladimír Urbánek,
Josef Válka a jeho diskursivní čtení
Komenského
11:30–12:15 Diskuse
12:30–13:30 Oběd formou bufetu
13:30–14:00
Milan Řepa,
Josef Válka hostem do domu
14:00–14:30
Tomáš Pánek,
Spolupráce Josefa Války
s Československým/Českým rozhlasem
v devadesátých letech
14:30–15:00 Diskuse
15:00–15:30
Miloš Havelka,
Závěrečné slovo
Odpolední káva
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Between the Labyrinth
and the Way of Light
Early Modern Metaphors of Knowledge
and Johannes Amos Comenius
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Institute of Philosophy
Academic Conference Centre

1 – 4 September 2021
Keynote

Howard Hotson

(Oxford )

Organiser: Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague
Co-organiser: German Historical Institute Warsaw
contact: Vladimír Urbánek (urbánek@flu.cas.cz),
Lenka Řezníková (reznikova@flu.cas.cz),
Petr Pavlas (pavlas@flu.cas.cz)
http://komeniologie.flu.cas.cz/en

Konference Between the Labyrinth and the Way of Light.
Early Modern Metaphors of Knowledge and Johannes Amos Comenius,
Akademické konferenční centrum, Praha, 1.–4. 9. 2021

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Exkurze do Strahovské knihovny
Zleva Petr Pavlas, Sophie-Bérangère Singlard (Aix-Marseille Université, Francie),
Andreas Lischewski (Alanus University of Arts and Social Sciences, Alfter bei Bonn, Německo),
Márton Szentpéteri (Moholy-Nagy University of Art and Design, MOME, Budapešť, Maďarsko),
Vladimír Urbánek a Jan Pařez (Strahovská knihovna)
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Zleva
Vladimír Urbánek,
Tomáš Havelka,
Daniel Špelda
(Masarykova univerzita),
Petr Pavlas
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Zleva Jean-Paul de Lucca
(University of Malta,
Maltská republika),
Tomáš Havelka

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Howard Hotson (University of Oxford, Velká Británie)
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Paul Richard Blum
(Loyola University Maryland, USA /
Univerzita Palackého v Olomouci)
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Howard Hotson
(University of Oxford, Velká Británie)

Daniel Špelda (Masarykova univerzita)

Petr Pavlas

Lenka Řezníková

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Sergius Kodera (Universität Wien, Rakousko)
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Prezentace knih Lenky Řezníkové a Tomáše Havelky,
dvorana Akademického konferenčního centra, Praha, 4. 10. 2021

Oddělení
pro komeniologii
a intelektuální dějiny
raného novověku
si Vás dovoluje pozvat
na prezentaci knih
Lenky Řezníkové
a Tomáše Havelky

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Akademické
konferenční
centrum
Husova 4a, Praha 1
a přilehlá dvorana
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4. října 2021
od 17 hodin
Vstup volný
Hudební doprovod
Martin Švantner Trio

zleva
Pavel Soukup
Tomáš Havelka
Lenka Řezníková
Ondřej Ševeček
Lenka Rybáková
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Martin Švantner Trio:
zleva Vojtěch Kaše (baskytara), Václav Mazín (bicí), Martin Švantner (kytara)
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Workshop Naše někdejší krize: Literární reprezentace sociálních kalamit počátku 20. let 17. století,
zasedací místnost FLÚ, Praha, 6. 12. 2021

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Workshop proběhl ve dvou blocích: dopoledne se uskutečnilo vědecké setkání,
odpoledne pak veřejné čtení, v němž byly online představeny úryvky z významných
dobových textů. Nahrávka veřejného čtení je dostupná na youtube kanálu Comenius online
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2.2.4 Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení
Stručná charakteristika útvaru

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení se zabývá filosofií, logikou a teologií od předsokra‑
tiků po raně novověkou scholastiku. Spektrum metodologických přístupů sahá od analýzy intelektuálních
dějin po systematické komparativní studie v analytické tradici. Vědecký tým oddělení se zaměřuje na spe‑
cializovaný výzkum zapojený do mezinárodního bádání a zároveň prostřednictvím překladů a vystoupe‑
ní určených širší veřejnosti přispívá k rozvoji domácí kultury a vzdělanosti. Oddělení je rozděleno do pěti
personálně provázaných badatelských skupin (Badatelská skupina pro studium antické filosofie, TRANSED
– TRANSlationes & EDitiones, Badatelská skupina pro studium pozdní scholastiky, TRIPTIC-EU a Colle
gium Europaeum).
Web oddělení: http://dejinystarsi.flu.cas.cz
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Pracovníci
zástupci vedoucího

vedoucí

Dr. Phil. Pavel Blažek (do 30. 9. 2021)
Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.
Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D. et Th.D. (od 1. 9. 2021)

doc. Petr Dvořák, Ph.D. (do 30. 9. 2021)
Dr. Phil. Pavel Blažek (od 1. 10. 2021)

Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D.
MA Sean Michel Coughlin, PhD (od 1. 7. 2021)
Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.
doc. Mgr. Daniel Heider, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
PhDr. David Efrem Jindráček, Ph.D.
Mgr. Kateřina Kutarňová, Ph.D. (od 1. 7. 2021)
Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lukšová, Ph.D.
prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. (od 1. 7. 2021)
Ing. Mgr. Prokop Sousedík, Ph.D.
doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Mgr. Jan Škvrňák, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Vítek, Ph.D.
Dr. Phil. Heike Wilde (od 1. 11. 2021)
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pracovníci oddělení
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Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2021

G ALÉN Z P ERGAMA

GALÉN

Afekty a chyby
vlastní duše:
jejich diagnóza
a léčba

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

GALÉN

•

202 mm

V Afektech a chybách vlastní duše se
zamýšlí nad tím, jak se člověk může vyléčit
z nezvládnutých afektů, které mu kazí život,
a zbavit se chyb, které mu zatemňují úsudek.
Na příkladech z vlastního života i z života
svých přátel ukazuje, s jakými potížemi se
setkává člověk podléhající návalům vzteku,
trápení nebo obavám ze ztráty, a nabízí
konkrétní postupy, které mu pomohou najít
ztracenou sebeúctu. V druhé části se pak
zabývá chybami úsudku, ať už jde o ochotu
věřit nepodloženým tvrzením, nebo naopak
pochybnost o tom, co je evidentně pravdivé,
a doporučuje zvláště filosofům studium
aplikované geometrie, jejíž výsledky lze
(na rozdíl od většiny jejich nauk) ověřit v praxi.

Afekty a chyby vlastní duše: jejich diagnóza a léčba

(129 – asi 216)
byl řecky píšící lékař a filosof působící
na dvoře Marka Aurelia. V návaznosti na hippokratovskou tradici vytvořil systém lékařské
vědy, jenž sloužil za základ lékařského
vzdělání až do pozdní renesance. Kromě
svých vědeckých a filosofických prací (např.
k logice) napsal též několik populárně
laděných eticko-psychologických pojednání.
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Pavlíček, Ota (ed.), Studying the Arts in Late Medieval
Bohemia: Production, Reception and Transmission of
Knowledge. Turnhout: Brepols, 2021. 358 s.
Sborník třinácti studií věnovaných otázkám produk‑
ce, recepce a transmise vědění na artistické fakultě
pražské univerzity v pozdním středověku. Svazek se
zabývá různými středověkými vědními disciplínami,
které se na tehdejší pražské artistické fakultě pěsto‑
valy: astronomií, gramatikou a lingvistikou, logikou,
meteorologií, metafyzikou a optikou. Zaměřuje se
zejména na málo známé a dosud nevydané prameny
a snaží se zařadit intelektuální produkci pražské arti‑
stické fakulty do celoevropského kontextu a ukázat
její vazby na jiná evropská univerzitní centra.
Blažek, Pavel (ed.), Durandi de Sancto Porciano Scriptum
super IV libros Sententiarum. Buch 4, dd. 26–42. Leuven:
Peeters, 2021. 393 s.
Sentenční komentář středověkého teologa Duranda
ze Saint-Pourçain († 1336) patří k nejvýznamnějším
pozdněstředověkým teologickým dílům svého druhu.
Kniha obsahuje kritické vydání první a druhé redakce

• OIKOYMENH •

části komentáře pojednávající o svátosti manželství.
Durandus, známý svým kritickým postojem k Tomáši
Akvinskému, se zde zabývá širokou škálou témat, otáz‑
kami svátostného charakteru manželství a manželské‑
ho souhlasu počínaje, problematikou mnohoženství
konče. Edice vznikla v rámci kooperačního projektu
Filosofického ústavu s kolínským Thomas-Institutem.
Havrda, Matyáš. Galén. Afekty a chyby vlastní duše: jejich
diagnóza a léčba. Praha: OIKOYMENH, 2021. 124 s.
Kniha obsahuje komentovaný překlad pojednání řec‑
kého filosofa a lékaře Galéna o afektech a chybách
vlastní duše. Známý řecký filosof a lékař působící na
dvoře Marka Aurelia se v něm zamýšlí nad tím, jak
se člověk může vyléčit z nezvládnutých afektů, kte‑
ré mu kazí život, a zbavit se chyb, které mu zatem‑
ňují úsudek.
Dvořák, Petr. Metaphysical Principles at the Basis of
Analogical Predication of God and Creatures. Filosofija religii: analitičeskie issledovanija. Roč. 5, č. 1 (2021),
s. 5–17.

Hanke, Miroslav. The Logic of Impossible Scenarios
in Hurtado de Mendoza’s Tractatus de Trinitate. Vivarium. Roč. 59, č. 4 (2021), s. 324–359.

Žonca, Milan. Šem ṬTov ben Josef ibn Falaquera. Dialog
o shodě mezi T.órou a světskou vědou. Dopis ve věci Průvodce tápajících [Překlad]. Praha: Filosofia, 2021. 83 s.

Jindráček, Efrem. The Western Reception of Aquinas in
the Fifteenth Century. In: Levering, M. – Plested, M.
(eds.), The Oxford Handbook of the Reception of Aquinas.
Oxford: Oxford University Press, 2021, s. 93–102.

Hlaváček Petr – Kysela, J. (eds.). Demokracie a občanské
ctnosti: K životnímu jubileu Petra Pitharta. Praha: Aca‑
demia, 2021. 830 s.

Lička, Lukáš. The Aims of Perspectiva in 1360s Paris:
Investigating Texts Written in the Hand of Reimbo‑
tus de Castro. In: Cermanová, P. – Žůrek, V. (eds.),
Books of Knowledge in Late Medieval Europe: Circulation and Reception of Popular Texts. Turnhout: Brepols,
2021, s. 299–329.
Š e m Ṭ o v b e n J o s e f i b n F a l a q u e r a (kolem
1225–1295) patří mezi méně známé zástupce židovského racio
nalismu 13. století. Přestože nebývá pokládán za originálního
myslitele, řadí se mezi nejvýznamnější popularizátory a obháj
ce studia filosofie v židovské kultuře. své texty koncipoval
především jako parafráze a kompilace z děl řecké a arabské
filosofie, jejichž cílem bylo poskytnout židovským čtenářům
bez předchozích zkušeností s aristotelskou přírodní filosofií,
psychologií či metafyzikou uvedení do těchto disciplín. s tímto
záměrem sepsal řadu kratších spisů (Počátek moudrosti, Kniha
stupňů, Kniha o duši) a také první hebrejskou filosofickou ency
klopedii Názory filosofů. Je rovněž autorem významného komen
táře k Maimonidovu Průvodci tápajících nazvaného Průvodce
Průvodcem a textů na obranu filosofického studia.

Machula, Tomáš. Tomáš Akvinský. O habitech v Teologické sumě. Praha: Krystal OP, 2021. 91 s.
M i l a n Ž o n c a (1985) vystudoval hebraistiku a religionis
tiku na Filozofické fakultě Univerzity karlovy, doktorské stu
dium absolvoval na school of History, Queen Mary University
of London. v letech 2016–2020 působil jako postdoktorand
v Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení
Filosofického ústavu av ČR. Od roku 2015 je také odborným
asistentem na katedře Blízkého východu FF Uk. zabývá se
kulturními a intelektuálními dějinami židovských komunit
v pozdně středověké křesťanské evropě, dějinami židovského
vzdělávání a rukopisné kultury a proměnami židovskokřesťan
ské polemiky. Přeložil výběr z polemických textů rabiho Mošeho
ben Naḥmana (Nachmanidovy polemiky,
2012). Je autorem několika studií o praž
ISBN 978-80-7007-680-4
ských židovských učencích 15. století.

Vítek, Tomáš. Heraclitus’ eschatology: Was there one,
or not? Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition. -, č. 134 (2021),
s. 27–49.

svazek 28

Šem Ṭov ben Josef
ibn Falaquera
Dialog o shodě mezi
Tórou a světskou
vědou
Dopis ve věci
Průvodce tápajících

Další informace o činnosti oddělení v roce 2021
V návaznosti na úspěch grantového projektu Acade‑
mia, který získal podporu Evropské výzkumné rady
(ERC), byla založena samostatná výzkumná skupi‑
na Research Group for Transdisciplinary Investiga‑
tion of Philosophical, Textual and Intellectual Cul‑
ture in the Early Universities (TRIPTIC-EU) vedená
hlavním řešitelem Otou Pavlíčkem. Skupina se zamě‑
řuje na (1) výzkum kvodlibetních disputací a dalších
kolektivních debat na fakultách svobodných umění
a dalších neteologických fakultách v pozdním středo‑
věku a raném novověku (14.–17. stol.); (2) intelektuál‑
ní produkci pražské univerzity v pozdním středověku

a raném novověku; (3) středověké počátky přírodních
věd; (4) Digital Humanities jako nástroj pro zpracová‑
ní a prezentaci středověkých a raně novověkých tex‑
tových korpusů s potenciálem generování aplikova‑
ných výsledků základního výzkumu.

Granty a projekty řešené v rámci oddělení
– Grant GA ČR č. 18-05838S Metafyzika vztahů ve druhé
scholastice (řešitel David Svoboda) na období 2018–2023.
– Grant GA ČR č. 19-16793S Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409: Kvodlibet Matěje Knína jako křižo-
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vatka evropského středověkého vědění (řešitel Ota Pavlí‑
ček) na období 2019–2021.
– Grant GA ČR č. 19-00355S Duše a smrt: nejstarší eschatologické představy v antickém Řecku (řešitel Tomáš
Vítek) na období 2019–2021.
– Grant GA ČR č. 19-06839S Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikace (spoluřešitel Petr Dvo‑
řák) na období 2019–2021.
– Grant GA ČR č. GA20-05855S Scholastická fyzika
v éře vědecké revoluce (řešitel Miroslav Hanke) na ob‑
dobí 2020–2022.
– Grant GA ČR č. GA20-16937S Aristotelský důkaz v teo
rii a praxi Galénovy lékařské vědy (řešitel Matyáš Havr‑
da) na období 2020–2022.
– Grant GA ČR č. 21-30494M (Junior Star) Alchymie vůní. Rekonstrukce starověkých řecko-egyptských parfemářských postupů: Experimentální přístup k dějinám vědy
(hlavní řešitel Sean Michael Coughlin) na období
2021–2026.
– V rámci Strategie AV21, programu Evropa a stát: Mezi
barbarstvím a civilizací byla vydána brožura K čemu potřebujeme politické strany? (Praha: Středisko společných
činností AV ČR, 2021), jejímž spoluautorem je Vladi‑
mír Mikeš. V rámci téhož programu byly řešeny čty‑
ři aktivity v badatelské skupině Collegium Europae‑
um: „České reflexe Evropy 1948–1989“, „Česko-ukra‑

jinský příběh z dějin evropské archeologie“, „Putování
Jana Hasištejnského z Lobkowicz ke Svatému hrobu“
a „The Bohemian Reformation and Religious Prac‑
tice“ (řešitel Petr Hlaváček).

Vzdělávání veřejnosti
Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti lze uvést
například:
– popularizační přednášky Efrema Jindráčka na téma
Existence Boha jako téma rozumové úvahy, Česká domi‑
nikánská provincie, Čelákovice, 20. 7. 2021, a Liturgie
dominikánského řádu, klášter Vyšší Brod, 29. 8. 2021;
– popularizační přednášky Václava Němce Svoboda,
demokracie a lidská práva a Demokracie a kapitalismus
v rámci akce Epoché: Festival myslenia a filozofie,
Nové Zámky, Slovensko, 17. a 19. 6. 2021;
– diskusi Kryštofa Boháčka s Alenou Sarkissian a Ja‑
roslavem Danešem na téma filosofie a umění v anti‑
ce v rámci Filosofické kavárny speciál, zámek ve Velkém
Meziříčí, 7. 9. 2021;
– vystoupení Petra Hlaváčka v debatě k osmdesátým
narozeninám Petra Pitharta, Knihovna Václava Hav‑
la, Praha, 22. 6. 2021.

Konference
Studying the Arts in Medieval Bohemia II,
Akademické konferenční centrum,
Praha, 29.–30. 9. 2021

Studying the Arts
in Medieval
Bohemia II
Production, Reception
and Transmission of Knowledge
at the Arts Faculty of Prague University
in the Middle Ages
Étudier les arts en Bohême médiévale II:
Production, réception et transmission du savoir
à la Faculté des Arts de l’université de Prague au moyen âge
Hosted by the Institute of Philosophy,
Czech Academy of Sciences

29–30 September 2021
Academic Conference Centre, Prague, Husova 4a

10:00
10:30

Registration
Opening of the conference

SeSSion i:
DiSSemination anD networking
in Central europe
10:40

Aurora Panzica (Université de Fribourg)
Fifteenth-century Textbooks: John Versoris’s
Commentaries, Their Dissemination and
Reworking in Central and Eastern Europe

11:10

Zdeněk Žalud (Hussite Museum in Tábor)
Astronomy and Astrology between Prague and Kraków
in the Fourteenth and Fifteenth Century. Possible
Transmission of Scholars, Manuscripts and Ideas

11:40
12:00

Discussion
Luncheon (speakers & invited guests)

SeSSion ii:
From pariS to prague:
there anD BaCk again
14:00

Harald Berger (Universität Graz)
A Scattered Prague Logic as an Example of
the Reception of Parisian Philosophy at Prague

14:30

Monika Mansfeld (University of Łódź / University of Oxford)
John of Münsterberg’s Theory of Universals

15:00
15:20

Discussion
Coffee break

15:40

16:10

StuDying the artS
in late meDieval Bohemia i
16:30

Ota Pavlíček (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)
Presentation of the First Volume on Studying
the Arts in Late Medieval Bohemia

18:30

Conference dinner (speakers & invited guests)

SeSSion v:
the 1409 prague QuoDliBet:
DiSentangling the inFluenCeS i
14:30

Miroslav Hanke (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)
British Logic in Matthias of Knín’s 1409 Quodlibetal
Handbook: Genres, Sources, Distinctions

15:00

Zuzana Lukšová (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)
Astronomical Topics in Matthias Knín’s 1409 Quodlibetal
Handbook: Authorities, Sources, Parallels

15:30
15:50

Discussion
Coffee break

Thursday 30 September
SeSSion iii:
prague univerSity SpeeCheS
9:30

10:00

Petra Mutlová (Faculty of Arts, Masaryk University)
Creative and Derivative? Recommendation
Speeches at Medieval Prague University

SeSSion vi:
the 1409 prague QuoDliBet:
DiSentangling the inFluenCeS ii

Dagmara Wójcik-Zega (Archives of

16:10

Lukáš Lička (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)
An Eastward Diffusion: The Intensity of Light
from Nicole Oresme to Matthias of Knín

16:40
17:00

Discussion
Final thoughts

the Jagiellonian University, Kraków)

Master Bartholomew of Jasło (+1407) on
Studying Arts in Prague and Krakow

10:30
10:50

Discussion
Coffee break

SeSSion iv:
the 1409 prague QuoDliBet:
the Context oF the traDition
anD the introDuCtory part
11:10

Ota Pavlíček (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences)
The 1409 Prague Quodlibet in the Context of Prague
and Central European Quodlibetal Tradition

Łukasz Tomanek (University of Silesia, Katowice)
Did Henry Totting of Oyta Comment on De substantia
orbis? Remarks on His Teaching Activity in Erfurt

11:40

Luigi Campi (Università degli Studi di Milano)
Notes on the Introductory Section of
Matthias of Knín’s 1409 Quodlibet

Discussion

12:10
12:30

Discussion
Luncheon (speakers & invited guests)

The conference will be hybrid (in-person and online).
Only participants giving a paper will be accepted
to participate in person.
We invite other interested colleagues to register by filling
in the form at the following link:
https://forms.gle/KxDsa5fgWRCLQiCQ7
Only registered colleagues will receive a Zoom link
to participate in the meeting virtually.

Organiser contact: Ota Pavlíček (Prague), Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, ota.pavlicek@flu.cas.cz
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Přednáška prof. Haralda Bergera (Universität Graz, Rakousko)

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Zleva Jan Škvrňák, Aurora Panzica (Université de Fribourg, Švýcarsko), Zdeněk Žalud (Husitské muzeum
v Táboře), Lukáš Lička, Miroslav Hanke, Zuzana Lukšová, Petra Mutlová (Masarykova univerzita),
Monika Mansfeld (Uniwersytet Łódzki, Polsko / University of Oxford, Velká Británie), Łukasz Tomanek
(Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polsko) a Luigi Campi (Università degli Studi di Milano, Itálie)
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Přednáška Lukáše Ličky
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Prezentace knihy Demokracie a občanské ctnosti.
K životnímu jubileu Petra Pitharta, vyd. Petr Hlaváček – Jan Kysela (Academia 2021),
Knihovna Václava Havla, Praha, 13. 5. 2021

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Zleva Daniel Kroupa, Michal Stehlík, Petr Hlaváček, Jiří Suk, Jan Kysela, Petr Pithart a Dana Packová
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Petr Hlaváček a Petr Pithart
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FI LOSOFICK Á K AVÁ RNA
přímý přenos setkání na půdě Filosofického ústavu Akademie věd České republiky
aktuální téma / zasvěcení hosté / bezprostřední moderátor / online diskuse na ZOOM

V dubnové online kavárně budou hosty Kryštofa Boháčka

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

HALÍK / MAYER / PELIKÁN
HŘÍBEK / FOŘTOVÁ
ATHEISMUS
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Tentokrát bude Kryštof Boháček se svými hosty rozmlouvat o otázkách, nastolených nově
vydanou knihou Duch ateismu od André Comte-Sponvilla: Co je to náboženství? Jak souvisí
s kulturou, dějinami, morálkou, veřejným míněním a evropskými civilizačními hodnotami? Jakou
roli v tom hraje víra, jak se vztahuje k věrnosti a jak tento niterný fenomén proměňuje v různých
perspektivách? Je vztah k Bohu nutně vírou? Jak a proč mluvit o Bohu, jak o něm víme a k čemu jej
potřebujeme? Co je to duchovní rozměr člověka, duchovní život či zkušenost transcendence?
A jaký to celé dává smysl pro atheistu? Nejen o tom se přijdou společně s námi zamyslet
prof. Tomáš Halík (křesťanské prisma), rabín Daniel Mayer a znalec islámu dr. Petr Pelikán.
Monotheistickou reflexi Comte-Sponvillova atheismu doplní kritická atheistická pozice
dr. Tomáše Hříbka a některá úskalí českého překladu přiblíží též překladatelka dr. Hana Fořtová.
Kavárna proběhne opět v online režimu, všem připojeným se tak otevírá možnost obohatit společné zamyšlení.

Všichni jsou vřele zváni nejen jako posluchači, ale uvítáme i aktivní účastníky online diskusí.

Středa 7. 4. v 17:00
On-line na platformě ZOOM / link na adrese: rihova@flu.cas.cz

2.2.5 Oddělení pro studium moderní české filosofie
Stručná charakteristika útvaru
Oddělení pro studium moderní české filosofie realizuje základní výzkum zaměřený na dějiny české filoso‑
fie od počátku 19. do konce 20. století, a to v širším kontextu evropských intelektuálních dějin. Členové
oddělení se v současnosti věnují výzkumu v rámci následujících tematických okruhů: dějiny marxismu; di‑
sidentské myšlení; dějiny filosofického a sociálního myšlení (1800–1948); filosofie a politika po roce 1989;
interkulturní dialog. V těchto okruzích jsou uskutečňovány dílčí výzkumné projekty, zahrnující kromě pů‑
vodní 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 periodicích, autorských a kolektivních monografií, překladů a biblio‑
grafií, organizací domácích a mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů a přednášek pro odbornou,
ale i laickou veřejnost. Oddělení spolupracuje s domácími i zahraničními badateli, vědeckými institucemi,
univerzitami a archivy.
Web oddělení: http://mcf.flu.cas.cz

Pracovníci
zástupce vedoucího

vedoucí
Mgr. Ivan Landa, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc. (emeritus)
Lara Bonneau, Ph.D.
Joseph Grim Feinberg, M.A., Ph.D.
Mgr. Petr Kužel, Ph.D.
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
prof. Frank Nick Nesbitt, Ph.D.
Mgr. Jiří Růžička, Ph.D.
PhDr. Ing. Jan Svoboda, M.A., Ph.D.
PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.
PhDr. Václav Tomek, CSc. (emeritus)
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Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2021

8 mm

Předkládaná kniha českého ﬁ losofa Egona Bondyho (vl. jm. PhDr. Zbyněk
Fišer, CSc.) představuje v češtině nejmodernější systematické zpracování
dějin indické ﬁ losoﬁe od jejich počátků až po období novověku. Přes svou
nespornou erudovanost je psána přístupně a čtivým jazykem. Oproti
původnímu vydání je doplněna současnou odbornou literaturou
a bohatým poznámkovým aparátem, který vychází ze stavu současného
indologického bádání. V této podobě vychází kniha poprvé.

I

„Všechny mimoevropské ﬁ losoﬁe mají zajisté svoje vlastní speciﬁ kum, což
je dáno odlišnými společenskými a historickými podmínkami. Avšak už
při jen trochu bližším poznání objevíme v nich všech neobyčejně mnoho
společného s evropskou ﬁ losoﬁí. Je možno říci, že ﬁ losoﬁe jakožto jedna
z lidských forem poznání světa je jednotná a rozdíl je jen v rozdílném
akcentování některých otázek. … Bohatství indické ﬁ losoﬁe je veliké
a ﬁ losofové tu v řadě případů došli k některým řešením evropským dříve
než v Evropě. Většinou je však indická ﬁ losoﬁe jiným světem. Kdybych se
nebyl býval zabýval indickou ﬁ losoﬁí od mládí, nebyl bych nikdy býval
schopen a ani bych se nebyl odvážil o ní psát. … Ve skutečnosti nejsou
v indické ﬁ losoﬁi žádná ‚hluboká tajemství východu‘, ale jen jako kdekoli
jinde těžká, namáhavá a prozaická práce. To je to, co jsem chtěl v předkládaném svazku Poznámek ukázat.“
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Poznámky
k dějinám
ﬁ losoﬁe

ARTICLES
SVITLANA POTAPENKO, Serving the Empire? The Ukrainian Nobility
in the Late Eighteenth and Early Twentieth Centuries
PHILIPPE HENRI BLASEN AND ANDREI CUȘCO, Novoselitsa –
“An Insignificant Barrier”: Transborder Experiences at the Imperial Periphery
in the Late Nineteenth and Early Twentieth Century
DARINA VOLF, The “Winnetou Kitsch” and Other Traces of
“Americanization”: Popular Culture in Socialist Czechoslovakia between State,
Media Producers, and Consumers
JAN MERVART AND JIŘÍ RŮŽIČKA, Czechoslovak Post-Stalinism:
A Distinct Field of Socialist Visions
BERNADETT LEHOCZKI,
Cold War
between
Hungary
Poznámky
k Relations
dějinám
filosofie
I and
Brazil from a Semi-Peripheral Perspective (1960–1980)
AGUSTÍN COSOVSCHI, Phrasing the Yugoslav Crisis: Jovan Mirić and the
Constitutional Debates of the 1980s
VASSILIOS A. BOGIATZIS, The Great Idea is dead, long live the Great Ideas:
Modernist Projects in the Shadow of the Greek Interwar Crisis
WENDY BRACEWELL, ULF
DIANA
MISHKOVA
Jiří BRUNNBAUER,
Holba, Petr Kužel
(eds.)
JOACHIM VON PUTTKAMER AND PHILIPP THER, The Past, Present,
and Future of Comparative History in East Central Europe and Beyond:
Roundtable Discussion, 22 June 2021

Egon Bondy
INDICKÁ FILOSOFIE

145

162

195
220
250
272
298

328

BOOK REVIEWS

345

List of Peer-Reviewers of Volume 45 (2018)

370

East
CentraL
Europe

Volume 48 Nos. 2-3 2021

POLITI K A
JEDNOT Y
VE SVĚTĚ
PROMĚN

CONTENTS

Egon
Bondy

East CentraL Europe

Joseph Grim Feinberg
Michael Hauser
Jakub Ort

Volume 48 Nos. 2-3 2021
brill.com/eceu

ISSN: 0094-3037 / e-ISSN: 1876-3308

Feinberg, Joseph Grim – Hauser, Michael – Ort, J. Politika jednoty ve světě proměn. Praha: Filosofia, 2021. 206 s.
V současném světě dochází ke změně pohledu na li‑
berální demokracii. Přestává platit obecná politická
a kulturní shoda na tom, že liberální demokracie před‑
stavuje završení dějin, že společenská individualizace
je tím nejlepším a nezrušitelným principem, kdežto
kolektivní identity jsou věcí minulosti. Liberální spo‑
lečnost, dosud oslavující postmoderní mnohost a ji‑
nakost, se proměňuje ve společnost roztříštěnou do
uzavřených komunit, v níž se vytrácí jednotící ideál
občanství a lidských práv. Kniha nabízí analýzu vzni‑
kajících nových forem politického a myšlenkového
sjednocování, tak jak se projevují v současných teo
riích lidu, v myšlení teologického hnutí „radikální or‑
todoxie“ a v populistických hnutích.
Kužel, Petr – Holba, J. (eds.). Egon Bondy. Poznámky
k dějinám filosofie 1, Indická filosofie. Praha: Dharma
Gaia, 2021. 366 s.
Kniha představuje souhrnné dějiny indické filosofie
od jejich počátků až po začátek novověku. Analyzu‑
je kategorie a pojmy předbuddhistické filosofie (védy,

bráhmanské texty a upanišady i indický materialismus
(lókájata), myšlení Buddhovo, džinismus, klasické bra‑
hmanské myšlenkové systémy (sánkhja, jóga, vaišéšika,
njája, mimánsá) apod. Jádrem knihy jsou však dějiny
filosofie buddhistické a jednotlivých škol a myslite‑
lů buddhistických. Závěr knihy je věnován védántě.
Kniha obsahuje bohatý, editory doplněný poznám‑
kový aparát, úvodní studii, která přibližuje a kontex‑
tualizuje Bondyho Poznámky k dějinám filosofie se
zřetelem k indické filosofii, a závěrečnou studii, kte‑
rá zkoumá různé metodologické a historické přístu‑
py ke zkoumání dějin indické filosofie.
Mervart, Jan – Růžička, Jiří. Czechoslovak Post-Sta‑
linism: a Distinct Field of Socialist Visions. East Central Europe. Roč. 48, č. 2 (2021), s. 220–249.
Nejnovější historický výzkum nahlíží na poststalinis‑
mus jako na specifickou a svébytnou historickou epo‑
chu. Zatímco Anatolij Pinskij poukazuje na poststalin‑
ský důraz na subjektivitu, Pavel Kolář píše o poststalin‑
ské nerozhodnosti vyplývající z napětí mezi dědictvím
minulosti a očekávanou budoucností. S ohledem na
oba přístupy tento článek osvětluje anticipační charak‑

ter poststalinského myšlení, které kritickou analýzou
své současnosti směřovalo k socialistické budoucnos‑
ti. V úvodní části článku je formulována teorie mo‑
dernity, která je aplikována na dějiny myšlení a po
užita jako obecný rámec pro vymezení poststalinské
éry. V druhé části autoři zavádějí kategorii poststalin
ské reflexivity a analyzují vnitřní diferenciaci v my‑
šlení stranické inteligence, která vedla ke zrodu růz‑
ných koncepcí socialismu („vnitřní pluralita“). Zatřetí
článek analyzuje humanistické a technooptimistické
myšlení v Československu a dokládá orientaci post‑
stalinismu směrem k budoucnosti.
Andělová, K. – Kužel, Petr – Mervart, Jan (eds.). Contradictions/Kontradikce. Roč. 5, č. 1–2 (2021).

ka marxismu a strukturalistická demokracie Josefa
Ludvíka Fischera. Philosophica Critica: International Scientific Journal of Philosophy. Roč. 7, č. 2 (2021), s. 17–40.

KONTRADIKCE

CONTRADICTIONS

Bonneau, Lara. La raison „saisie par l’affect“: Une
lecture de Giordano Bruno par Aby Warburg. Phantasia. –, č. 11 (2021), s. 41–55.

Feinberg, Joseph Grim. De-Staging the People: On the
Role of the Social and Populism beyond Politics. Thesis Eleven. Roč. 164, č. 1 (2021), s. 104–119.
Kužel, Petr. „Věčnost“ Arthura Rimbauda a její české
překlady. Svět literatury. Roč. 31, č. 64 (2021), s. 104–120.
Růžička, Jiří. Švejk neboli o praxi: několik poznámek
ke Kosíkově čtení Švejka. In: Prášek, Petr – Roreitne‑
rová, A. (eds.), Myšlení hranice – hranice myšlení: k životnímu jubileu Miroslava Petříčka. Praha: Karolinum,
2021, s. 312–319.
Svoboda, Jan. K Masarykovským reminiscencím Kar‑
la Hrubého: specifika Masarykova synergismu, kriti‑
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Bonneau, Lara. Le monstre comme forme causale ori‑
ginaire: sur la théorie de l’expression d’Aby Warburg.
Les Cahiers philosophiques de Strasbourg. -, č. 49 (2021),
s. 159–180.
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Granty a projekty řešené v rámci oddělení

Vzdělávání veřejnosti

– Grant GA ČR č. 19-14180S, Individualismus v československé filosofii 1918–1948 (spoluřešitel Ivan Landa) na
období 2019–2022.
– Grant GA ČR č. 19-20319S Od Bolzana k Badiouovi:
Zkoumání základů historické epistemologie a moderní evropské filosofie (řešitel Frank Nick Nesbitt) na období
2019–2022.
– COST Action č. CA16213 NEP4DISSENT – New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of
Dissent (řešitel za FLÚ Jan Mervart) na období 2017–
2022.
– Projekt MŠMT (COST Actions) č. LTC18040: MSMT16506/2018-23, Média kulturní opozice v Československu
(spoluřešitelé Jan Mervart a Joe Grim Feinberg) na
období 2018–2021.
– V rámci výzkumného programu Strategie AV21 Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací byly realizovány
aktivity „Ekologie a společenská kritika“ (řešitel Joe
Grim Feinberg), „Reflexe společenských krizí a hle‑
dání možností jejich překonávání“ (řešitel Jan Mer‑
vart) a „Korespondence v exilu – exil v korespondenci:
Ivan Diviš a Rio Preisner“ (řešitel Ivan Landa). V rám‑
ci programu Odolná společnost pro 21. století: Potenciály krize a efektivní transformace byla realizována aktivi‑
ta „Krize legitimity socialismu ve střední a východní
Evropě“ (řešitel Joe Grim Feinberg).

Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti lze uvést
například:
– přednášky v rámci doprovodného programu k výsta‑
vě Parlament! uspořádané Národním muzeem v Ná‑
rodním památníku na Vítkově, Praha: Ondřej Lán‑
ský, Politické reformy roku 1968, 9. 9. 2021, Joe Grim
Feinberg, Disent, antipolitika a posvátná politika, 23. 9.
2021, Petr Kužel, Ekonomická demokracie a reformy roku
1968, 30. 9. 2021; Jan Svoboda, Masarykovo pojetí humanity a demokracie, 14. 10. 2021;
– rozhlasové vystoupení Joe Grim Feinberga v pořa‑
du Pracovní písně jsou stále aktuální. Člověk má potřebu
se vcítit i do světů, které přímo nezažil, Český rozhlas Vl‑
tava, 28. 4. 2021;
– účast Jana Mervarta a Jiřího Růžičky v podcastu Ko‑
laps nazvaném Kosík, Sviták a ti další. Stranická inteligence po smrti Stalina, a2larm.cz, 4. 2. 2021.

Mezinárodní workshop Thinking Left Dissent, online, 15. 1. 2021

January 15, 2021

Held online (contact: kontradikce@flu.cas.cz)
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CONTRADICTIONS

Thinking Left Dissent
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Prezentace ročenky Kontradikce/Contradictions, 1–2/2020,
Prostor 39, Praha, 20. 10. 2021

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Zleva editorka Ľubica Kobová (FHS UK), Michaela Pokutová a Jan Mervart
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Prezentace svazku textů Petra Uhla Za svobodu je třeba neustále bojovat. Vybrané texty 1968–1989,
Prostor 39, Praha, 11. 9. 2021

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

V panelu vystoupili (zleva) Petr Uhl, Anna Šabatová, Matěj Metelec, Veronika Pehe,
Marta Edith Holečková a Jan Mervart.
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2.2.6 Oddělení pro studium novověké racionality
Stručná charakteristika útvaru
Oddělení vychází z předpokladu, že významné směry současné filosofie mají své počátky v novověké filosofii
a že její poznání přispívá k pochopení geneze aktuálního filosofického myšlení. Práce jednotlivých členů po‑
krývá široké tematické spektrum: kontinentální a britské myslitele od 17. století do současnosti (Descartes,
Vico, britští empirikové, Rousseau, Kant, Hegel, Heidegger, Wittgenstein aj.) a oba způsoby současného filo‑
sofování: „fenomenologický“ i „analytický“ (povaha moderního subjektu, filosofie ducha, politická filoso‑
fie, filosofie mysli, jazyka, vůle, jednání apod.). Členové oddělení pracují jak na vlastních projektech, zamě‑
řených na specifické problémy nebo na jednotlivé myslitele, tak na překladech textů z novověké a současné
filosofie. Připravují též úvodní a sekundární texty a „průvodce“ k jednotlivým myslitelům a ke specifickým
problémům v jejich díle. Cílem oddělení je zpřítomnit některé ze základních filosofických otázek, pracovat
na nich a zapojit se do jejich diskuse s kolegy doma i ve světě. Oddělení rovněž pořádá konference, worksho‑
py a veřejné přednášky, které vytvářejí příležitost nejen k setkávání filosofů z České republiky a ze zahrani‑
čí, ale také zpřístupňují akademické diskuse studentům a zainteresované veřejnosti.
Web oddělení: http://racionalita.flu.cas.cz
Pracovníci
zástupce vedoucího

vedoucí
PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

pracovníci oddělení
Marina Barabas, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martin Bojda, Ph.D. et Ph.D.
(do 30. 6. 2021)
Mgr. Matej Cíbik, Ph.D.
PhDr. Hana Fořtová, Ph.D.
Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.
doc. Holger Gutschmidt, Dr. phil.
Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
(do 30. 4. 2021)
Mgr. Jakub Mihálik, Ph.D. (do 30. 9. 2021)
Ondřej Sikora, Ph.D.
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Mgr. Jan Kuneš, Ph.D.
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Bojda, Martin. Filosofie Národního divadla a Miroslav
Tyrš: příspěvek k dějinám českého myšlení 19. století. Pra‑
ha: Academia, 2021. 445 s.
Kniha přináší novou interpretaci duchovních východi‑
sek a struktur českého národního a kulturního hnutí
v 19. století, a to zejména předpokladů a povahy se‑
pětí těchto dvou okruhů: společenského hnutí a my‑
šlení na jedné straně a umělecké a duchovní kultury
na druhé straně. Reaguje na 150. výročí položení zá‑
kladního kamene Národního divadla, které bylo nej‑
větší masovou slavností českého národa v 19. století
a kulminačním bodem české kultury, všímá si opo‑
menutí tohoto jubilea českou společností v roce 2018
a v reakci na pokles zájmu o starší české myšlení vů‑
bec se snaží rozkrýt nosné momenty, jimiž bylo čes‑
ké obrození spojeno zejména s myšlením německého
osvícenství a romantismu. Přináší nový systematický
výklad filosofie a estetiky Miroslava Tyrše, jehož teo
retické dílo je dodnes nedoceněno. Vsazuje vývoj čes‑
kého filosofického myšlení od konce 18. století do po‑
čátku 20. století do širšího kontextu dějin české a ev‑
ropské kultury.

Glombíček, Petr – Hill, J. Common Sense and the
Natural Light in George Berkeley’s Philosophy. Philosophia. Roč. 49, č. 2 (2021), s. 651–665.
Termín „common sense“ u George Berkeleyho podle
autorů neznamená sdílené přesvědčení, ale sdílenou
schopnost uvážlivého soudu. Interpretaci common
sense podporují jak Berkeleyho vlastní texty, včetně
jeho kázání, dopisů a filosofických spisů, tak podob‑
nost s Lockovým a Descartovým pojetím. Berkeley
tedy netvrdí, že běžní lidé zastávají imaterialismus,
ale spíše to, že na imaterialismus přistoupí ti, kteří se
nechají vést bez předsudků svým rozumem.
Gutschmidt, Holger. Hegel und die Aufklärung. In:
Bojda, Martin – Heinz. J. (eds.), Wezel-Jahrbuch: Stu
dien zur europäischen Aufklärung. Hannover: Wehrhahn
Verlag, 2021, s. 159–177.
Příspěvek pojednává o Hegelově kritice osvícenství.
Je v něm načrtnut vývoj Hegelových názorů na osví‑
cenství od jeho raných filosofických spisů až po pozd
ní systém. Mladý Hegel osvícenství zásadně odmítal.
Později Hegel oceňoval jeho negativní vliv na nábo‑

ženství a tradici. Pozdní Hegel včlenil ideje osvícen‑
ství do své vlastní filosofie, přesto se však snažil jeho
mnohé předpoklady překonat.
Bojda, Martin. Johann Peter Uz und Friedrich Schiller
über Freude und Freiheit. In: Bojda, Martin – Heinz. J.
(eds.), Wezel-Jahrbuch: Studien zur europäischen Aufklärung.
Hannover: Wehrhahn Verlag, 2021, s. 203–223.

Gutschmidt, Holger. Das Ens necessarium bei Leib‑
niz und seinen Interpreten. In: Studia Leibnitiana: Zeitschrift für Geschichte der Philosophie und der Wissenschaften. Roč. 51, č. 1 (2019), s. 119–132.
Fořtová, Hana. Být člověkem a být filosofem podle
J.-J. Rousseaua. Reflexe: Filosofický časopis. -, č. 60 (2021),
s. 97–119.

Bojda, Martin. Kreativität der Kunst, Natur und Gnade
bei Brockes und Herder. In: Bojda, Martin – Heinz. J.
(eds.), Wezel-Jahrbuch: Studien zur europäischen Aufklärung.
Hannover: Wehrhahn Verlag, 2021, s. 129–157.

– Projekt MŠMT č. EF19_074/0014159 Vědomí ve hmotném světě (řešitel Jakub Mihálik) na období 2019–2022.
– Fellowship J. E. Purkyně From „Life“ to „The Life of
the Spirit“. The Roots of Hegel’s Theoretical Philosophy in
his Jena Period (řešitel Holger Gutschmidt) na obdo‑
bí 2017–2022.

– V rámci Strategie AV21, programu Evropa a stát:
Mezi barbarstvím a civilizací byla vydána brožura
K čemu potřebujeme politické strany? (Praha: Středisko
společných činností AV ČR, 2021), jejímž spoluauto‑
rem je Matěj Cíbik.
Vzdělávání veřejnosti
Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti lze uvést
například:
– veřejnou přednášku Petra Glombíčka Jak se ve Skotsku rozšířil zdravý rozum, Praha (online), 8. 2. 2021;
– účast Hany Fořtové na setkání diskusního cyklu
Filosofická kavárna s názvem Atheismus (spolu s To‑
mášem Halíkem, Danielem Mayerem, Petrem Peliká‑
nem a Tomášem Hříbkem), Praha (online), 7. 4. 2021;
– veřejnou přednášku Matěje Cíbika Pullmannův zelinář aneb filozofické aspekty sporu o charakter normalizace,
Praha (online), 10. 5. 2022;
– veřejnou přednášku Martina Bojdy Herder a Hegel
v českém myšlení 19. století, Praha (online), 22. 6. 2021.
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University of Pardubice, Faculty of Arts and Philosophy
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Theology
Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy

16th – 17th September 2021
Prague, Czechia

Autonomy in Dialogue.
Kant and the Phenomenological Tradition

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Autonomie im Dialog.
Kant und die Phänomenologische Tradition
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Thursday, 16th September

Friday, 17th September

9.30–10.30

Norbert Fischer (KU Eichstätt-Ingolstadt):
Die Bedeutung des ‚Anderen‘ in Kants
Auslegung der ‚Autonomie‘

9.30–10.30

Golnar Narimani (Université Grenoble Alpes):
The Question of Autonomy of Aesthetics
in Kant and Levinas

10.30–11.30

Holger Gutschmidt
(Institute of Philosophy, Prague):
Immanuel Kants Begriff der Autonomie
und das Problem des freien Willens

10.30–11.30

Christian Rößner
(Katholische Privatuniversität Linz):
Autonomie als Antwort. Zur Kant-Lektüre
von Bernhard Waldenfels

11.30–12.30

Heiner Klemme (Universität Halle-Wittenberg):
‚Die Lebensform echter Humanität’. Eine
kantische Perspektive auf Husserls Ethik
der Erneuerung

11.30–12.30

Ondřej Sikora (University of Pardubice):
Patocka, Kant and the Quest for Meaning

Lunch
14.00–15.00

Thomas Nenon (University of Memphis):
Experience in Kant and Husserl

15.00–16.00

Jan Kuneš (Instiute of Philosophy, Prague):
Grundzüge von Heideggers Subjektbegriff
und die Tradition der kantischen Philosophie

16.00–17.00

Jakub Sirovátka
(University of South Bohemia, České Budějovice):
Kritik der Vernunft und das Primat
des Praktischen. Levinas liest Kant

Conference venue:
Academic Conference Centre, Husova 4a, Prague I
Organisers:
Ondřej Sikora (ondrej.sikora@upce.cz), Jakub Sirovátka (jsirovatka@tf.jcu.cz)
The conference is part of the Czech Science Foundation project “Autonomy and Alterity. Kant in Dialogue”.

Mezinárodní konference Autonomy in Dialogue. Kant and the Phenomenological Tradition,
Akademické konferenční centrum, Praha, 16.–17. 9. 2021

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Thomas Nenon (University of Memphis, USA)
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Jakub Sirovátka
(Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích)
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Holger Gutschmidt

Heiner F. Klemme
(Universität
Halle-Wittenberg,
Německo)

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Golnar Narimani
(Université Grenoble
Alpes, Francie)
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Ondřej Sikora
(Univerzita Pardubice)
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Jan Kuneš

Karel Novotný
(Oddělení současné
kontinentální filosofie
/ Univerzita Karlova)

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Jindřich Karásek
(Univerzita Karlova)
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Konference Tělo a mysl v novověké filosofii,
Akademické konferenční centrum,
Praha, 15.–16. 11. 2021

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Jan Palkoska a Jindřich Karásek (oba Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
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James Hill (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

114

Martin Vrabec
(Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)
Jakub Sirovátka
(Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
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2.2.7 Oddělení současné kontinentální filosofie
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Oddělení současné kontinentální filosofie (OSKF) má ve struktuře Filosofického ústavu AV ČR za úkol za‑
jišťovat expertizu v oblasti filosofických směrů od konce 19. století do současnosti, a to vyjma tradice ana‑
lytické filosofie. V tomto široce vymezeném období se členové oddělení zaměřují zvláště na fenomenologii,
kritickou teorii, hermeneutiku, strukturalismus, poststrukturalismus, psychoanalýzu a postfenomenologii.
OSKF dlouhodobě usiluje také o to, aby „současné“ v jeho názvu znamenalo současnost s aktuálními pro‑
blémy a vstup do širších společenských debat (např. etika státní správy, problematika sociálního vyloučení,
genderu, psychických onemocnění, environmentální krize, fake news).
V roce 2021 bylo v oddělení úspěšně dokončeno několik významných projektů. Projekt „Nástroje rozvíje‑
ní etické kultury v české státní správě“ (tým vedený Petrem Urbanem), podpořený Technologickou agentu‑
rou ČR, připravil návrh nového Služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stano‑
ví pravidla etiky státních zaměstnanců, a zorganizoval závěrečnou konferenci Etika státních zaměstnanců: Kde
jsme a kudy dál?, které se zúčastnilo na osmdesát zástupců státní správy včetně náměstků a státních tajemní‑
ků. Pokračovaly standardní projekty GA ČR Fenomenologický výzkum zvukových prostředí Martina Nitscheho,
K nové ontologii společenské soudržnosti Petra Kouby a projekt Hynka Janouška zkoumající pojetí ctnosti u Huma
a Mandevilla. Nově byl získán standardní GA ČR projekt Tvář přírody v současné francouzské fenomenologii. Vý‑
zvy nové meta-etiky a ekologie, který řeší tým pod vedením Karla Novotného. Dokončen byl postdoktorand
ský projekt Cristiny Vendra zaměřený na výzkum sociální paměti a zahájen projekt Petra Práška Být hoden
událostí: fenomenologická meta-etika jako řešení krize. Pokračuje výzkumná práce Interdisciplinární výzkumné
laboratoře pro bioetiku (IRLaB; https://www.irlab.cz), která zkoumá bioetické problémy v lékařské oblasti
(zvl. užití medicínských technologií) z perspektivy vtěleného subjektu pacienta (podpořeno prémií Lumina
quaer untur, vede Geoffrey Dierckxsens). Alice Koubová úspěšně koordinuje nový výzkumný program Stra‑
tegie AV21 s názvem Odolná společnost pro 21. století.
Web oddělení: http://oskf.ﬂu.cas.cz

Pracovníci
zástupce vedoucího

vedoucí

doc. RNDr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.

doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

Teresa Rachel Baron, Ph.D.
Lasse Tenzin Bergmann, Ph.D.
Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.
Geoffrey Dierckxsens, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Ivan Gutierrez, Ph.D.
doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
Mgr. Daniela Matysová (od 1. 7. 2021)
prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
doc. PhDr. Jiří Pechar (emeritus)
Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.
Mgr. Petr Prášek, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
Robin Rollinger, Ph.D.
Daniel Rosenhaft Swain, M.A., Ph.D.
Mgr. Petr Urban, Ph.D.
Maria Cristina Clorinda Vendra, Ph.D.
JUDr. Barbora Vráblová, M.A.
Mgr. Jiří Zelenka
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Karel Novotný

Welt und Leib
Zu einigen Grundmotiven
der Phänomenologie

Kniha analyzuje tendence a jevy, jež charakterizují dobu společenských změn po roce 1989. Michael Hauser v návaznosti
na Gramsciho a Badiouovy teorie označuje toto období jako
interregnum a předkládá svou vlastní komplexní teorii. Pro
první období interregna byl typický neoliberalismus a postmodernismus, tyto dominanty se však postupně rozpadají. Doba
postmodernismu končí kolem roku 2000, kdy se začínají šířit
hybridní útvary jako populismus, identitární hnutí nebo Islámský stát. V umění se více prosazuje realismus. Po finanční krizi
z roku 2008 se proměňuje i neoliberalismus, který nyní vyzývá
k sebeobětování a ke konzervativní politice hodnot. V interregnu vznikla ontologie pravd a nekonečna Alaina Badioua.
Jeho pojetí matematiky, politiky, umění a lásky však zároveň
ukazuje za jeho horizont. Teorie interregna tak dovoluje dílo
Alaina Badioua více docenit.

M ic h a e l H a u s e r / DO B A PŘ E C H O D U

KAREL NOVOTNÝ

eitet den Bogen heraus, der zunächst – im
er Kritik an Husserls transzendentaler Phäen spekulativ-kosmologischen Wendungen
Renaud Barbaras über die Phänomenologie
n bei Jan Patočka und László Tengelyi wieder
entalen Phänomenologie der Weltvorgegexkurs zur Problematik von Bewegung und
čka zeigt darüber hinaus dessen Nähe und
d Fink an. Bei Emmanuel Levinas und Hans
husserlsche Motiv der Leib-Körperlichkeit
des Leib-Körpers weiterverfolgt und diese
e Bedingung des Weltbezugs aufgewiesen,
mologisch noch transzendentalphilosophisch
nicht von der Weltvorgegebenheit her ein-

WELT UND LEIB

Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2021

Michael Hauser

DOBA
PŘECHODU

Tranzitivní ontologie
a dílo Alaina Badioua

U1

U2

P

Orbis Phaenomenologicus

M

F
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Königshausen & Neumann
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Novotný, Karel. Welt und Leib: Zu einigen Grundmotiven der Phänomenologie. Würzburg: Königshausen &
Neumann, 2021. 162 s.
Kniha rozvíjí interpretační oblouk, který se nejprve –
od kritiky Husserlovy transcendentální fenomenolo‑
gie – obrací ke spekulativně-kosmologickým projek‑
tům Eugena Finka a Renauda Barbarase. U Jana Pa‑
točky a László Tengelyiho pak ukazuje návrat k trans
cendentální fenomenologii předem daného světa.
Exkurs k problému pohybu a ztělesnění v Patočkově
díle ukazuje jeho blízkost i odstup vůči Husserlovi
a Finkovi. V díle Emmanuela Levinase a Hanse Rai
nera Seppa je husserlovský motiv Leib-Körperlichkeit
nakonec doveden až k okrajové poloze tělesového těla
a tato pozicionalita je ukázána jako podmínka vzta‑
hu ke světu, který sám o sobě není ani kosmologický,
ani transcendentální, a proto jej nelze odvodit z pře‑
dem-danosti světa.
Swain, Dan – Urban, Petr – Malabou, C. – Kouba,
Petr (eds.). Unchaining Solidarity. On Mutual Aid and
Anarchism with Catherine Malabou. Rowman & Little‑

field Publishers / Rowman & Littlefield Internatio‑
nal, 2021. 272 s.
Cílem této knihy je obnovit zájem o myšlenku vzá‑
jemné pomoci a zamyslet se nad tím, zda biologické
poznatky mohou být začleněny do politických pro‑
jektů, aniž by se tím tyto projekty stávaly esencialis‑
tické. Autoři jednotlivých kapitol vedou dialog s my‑
šlením Catherine Malabou, která ve svém díle klade
důraz na význam biologična, i když současně odmítá
jakýkoli biologický determinismus. Tato kniha ukazu‑
je, že pro pochopení našeho sociálního života je zá‑
sadní porozumět solidaritě a vzájemné pomoci jako
fenoménům oproštěným od esencialistických a sym‑
bolických řetězů, do nichž bývají obvykle zasazovány.
Hauser, Michael. Doba přechodu: tranzitivní ontologie
a dílo Alaina Badioua. Praha: Filosofia, 2021. 371 s.
Kniha představuje filosofický pohled na období po
roce 1989. Autor ho pojímá jako interregnum, jehož
obecné rysy vyjádřil Gramsci a Badiou, a vytváří jeho
komplexní teorii. V prvním období interregna vládl
neoliberalismus a postmodernismus, poté se tyto do‑

minanty rozpadají. Od finanční krize 2008 neolibe‑
ralismus vyzývá k sebeobětování a ke konzervativní
politice hodnot. Kolem roku 2000 nastává konec post
modernismu a šíří se hybridní útvary jako populismus,
identitární hnutí nebo Islámský stát. Teorie interregna
umožňuje docenit dílo Alaina Badioua. Jeho ontolo‑
gie pravd a nekonečna, stejně jako jeho pojetí mate‑
matiky, politiky, umění a lásky, vznikly v interregnu,
zároveň však ukazují za jeho horizont.

Gutierrez, Ivan. The Muting of the Other: The Techno‑
logical Reconfiguration of Our Auditory Experience of
Others. Open Philosophy. Roč. 4, č. 1 (2021), s. 179–189.

Baron, Teresa. Moving Forwards: A Problem for Full
Ectogenesis. Bioethics. Roč. 35, č. 5 (2021), s. 407–413.

Nitsche, Martin. Sonic Environments as Systems of
Places: A Critical Reading of Husserl’s Thing and
Space. Open Philosophy. Roč. 4, č. 1 (2021), s. 136–148.

Dierckxsens, Geoffrey. Prostheses as Narrative Techno
logies: Bioethical Considerations for Prosthetic Appli‑
cations in Health Care. In: Reijers, W. – Romele, A. –
Coeckelbergh, M. (eds.), Interpreting Technology: Ricoeur
on Questions Concerning Ethics and Philosophy of Techno
logy. Lanham: Rowman & Littlefield, 2021, s. 153–170.

Granty a projekty řešené v rámci oddělení
– Grant GA ČR č. 19-20498S Hudba a obraz v myšlení dvacátého století (řešitel Josef Fulka) na období
2019–2021.
– Grant GA ČR č. 19-20031S K nové ontologii společenské
soudržnosti (řešitel Petr Kouba) na období 2019–2022.
– Grant GA ČR č. GA20-27355S Fenomenologická zkoumání zvukových prostředí (řešitel Martin Nitsche) na ob‑
dobí 2020–2022.
– Grant GA ČR č. GA20-02972S Staré a nové ctnosti.
Etika ctnosti u Huma a Mandevilla (spoluřešitel Hynek
Janoušek) na období 2020–2022.

Pokorný, Vít. Polyrhythmic Arrangements: Rhythm
as a Dynamic Principle in the Constitution of En‑
vironments. Open Philosophy. Roč. 4, č. 1 (2021),
s. 394–403.
Ritter, Martin. Philosophical Potencies of Postphe‑
nomenology. Philosophy & Technology. Roč. 34, č. 4
(2021), s. 1501–1516.

– Grant GA ČR č. GA21-22224S „Tvář přírody“ v současné francouzské fenomenologii. Výzvy nové meta-etiky
a ekologie (hlavní řešitel Karel Novotný) na období
2021–2024.
– Grant TA ČR č. TL01000430 Nástroje rozvíjení etické
kultury v české státní správě (hlavní řešitel Petr Urban)
na období 6/2018–5/2021.
– Projekt MŠMT č. EF20_079/0017680 Technika jako
médium lidské existence: benjaminovská techno-antropologie
(řešitel Martin Ritter) na období 2020–2023.
– Mobilitní projekt MŠMT č. 8J19AT038 Soudy a souzení v rakouské filosofii (řešitel Hynek Janoušek) na ob‑
dobí 2019–2021.

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Bierhanzl, Jan. Estetika ambiguity. Praha: Karolinum,
2021. 123 s.

Koubová, Alice – Urban, Petr. Ethical Dimensions of
Play and Care: Reflections Based on Donald Winni
cott’s Theory of Play and the Ethics of Care. In: Mac
Lean, M. – Russell, W. – Ryall, E. (eds.), Play, Philo
sophy and Performance. London: Routledge, s. 60–74.
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– Bilaterální mobilitní projekt Social Change in the Phenomenological and Postphenomenological Context (řešitel
Petr Urban, 2018–2021) mezi FLÚ AV ČR a Sloven‑
skou Akademií věd.
– Bilaterální mobilitní projekt Art, Ontology and Politics (řešitel Jan Bierhanzl, 2019–2021) mezi FLÚ AV ČR
a Research Foundation – Flanders (FWO).
– Bilaterální mobilitní projekt Empathy and Culture (ře‑
šitel Hynek Janoušek, 2021–2022) mezi FLÚ AV ČR
a Slovenskou Akademií věd.
– Alice Koubová se stala koordinátorkou nového pro‑
gramu Strategie AV21 Odolná společnost pro 21. století.
Potenciály krize a efektivní transformace (2021–2025). Pře‑
hled aktivit realizovaných v rámci tohoto programu je
k dispozici na http://odolnaspolecnost.cz/temata-a-ak‑
tivity/. V roce 2021 byly řešeny tyto aktivity: „Emoční
hlad – hledání osobní odolnosti ve společenském hla‑
dovění během pandemie covid-19“ (řešitelka Cristina
Vendra), „Soboty pro sousedství – krizová komunika‑
ce na pomezí“ (řešitel Martin Nitsche), „Veřejné dílny
Rozměry a podoby odolnosti“ (spoluřešitelka Alice
Koubová). V rámci programu Evropa a stát: mezi bar-
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barstvím a civilizací byly řešeny aktivity „Emancipace
a kritika“ (řešitel Jan Bierhanzl) a „Koncepty pražské‑
ho jara 1968“ (řešitel Michael Hauser).
Vzdělávání veřejnosti
Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti lze uvést
například:
– rozhovor s Teresou Baron pro článek Gender ve světle
reflektorů v magazínu A / Věda a výzkum, č. 2, 2021,
s. 18–27;
– rozhlasový rozhovor s Petrem Práškem na téma fe‑
nomenologie sportu a tělesnosti pro seriál Jak se svět
odráží v nás a my v něm? Nejhlouběji jsme mraky. Měníme se, Český rozhlas Vltava, 7. 7. 2021;
– účast Alice Koubové v podcastu Suflér: Ženy, muži,
emoce a statistiky. Kdo řídí českou kulturu?, webový por‑
tál divadlo.cz, 9. 8. 2021;
– rozhovor s Michaelem Hauserem Filosof se má zabývat věcmi, které se nelíbí ani jemu pro webový portál ČT
Art, art.ceskatelevize.cz, 3. 9. 2021.

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Martin Ritter, Miroslav Petříček (FF UK) a Sabrina Muchová (FF UK),
diskuse Adorno a záchrana estetična v literatuře,
Institut pro studium literatury, CAMP/letní kino, Praha, 25. 5. 2021
(foto Martina Šťastná)
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Fenomenologická zkoumání zvukových prostředí, Litoměřice, 17.–18. 7. 2021

Ivan Gutierrez během experiementální
sonické produkce, výstava ASSociace Kubinstadt,
kostel Zvěstování Panny Marie,
Litoměřice, 17. 7. 2021

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Výzkumný tým projektu GA ČR Fenomenologická zkoumání zvukových prostředí:
zleva Ivan Gutierrez, Vít Pokorný, Martin Nitsche a Jiří Zelenka, Litoměřice, 17. 7. 2021
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

124

Sound-walk. Zleva Vít Pokorný a Ivan Gutierrez, Litoměřice, 18. 7. 2021

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Martin Nitsche a Jochen Dreher
(ředitel Archivu sociálních věd, Universität Konstanz, Německo),
setkání při badatelském pobytu v Kostnici, srpen–říjen 2021
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

„Výjezdní zasedání“ Oddělení současné kontinentální filosofie, Ráj u Holan, 22.–24. 9. 2021
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Zleva Jan Bierhanzl, Karel Novotný, Geoffrey Dierckxsens, Vít Pokorný, Cristina Vendra, Teresa Baron,
Petr Urban a Petr Prášek
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Petr Urban a Alice Koubová
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Zleva Petr Prášek, Vít Pokorný, Cristina Vendra a Jan Bierhanzl
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Zleva Cristina Vendra, Teresa Baron, Geoffrey Dierckxsens, Dan Swain, Hynek Janoušek, Jiří Zelenka
a Petr Kouba
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FACES OF NATURE:
PHENOMENOLOGY AND ECOLOGY
Workshop Organized by the research project
“Face of Nature in Contemporary French Phenomenology”
(GAP 21-22224S) at the Czech Academy of Sciences,
Institute of Philosophy, Department of Contemporary Continental Philosophy

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

KEYNOTE SPEAKERS
Bruce Bégout (Université Bordeaux-Montaigne, Bordeaux)
Annabelle Dufourcq (Radboud University, Nijmegen)
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With the Participation of:
Daniela Matysová (Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy /
Charles University, Faculty of Humanities)
Martin Nitsche (Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy)
Karel Novotný (Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy /
Charles University, Faculty of Humanities)
Petr Prášek (Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy)
Oliver Thorne (New School of Psychotherapy and Counselling, London)
Jonas Vanbrabant (Charles University, Faculty of Humanities)
Cristina Vendra (Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy)

DECEMBER 8, 2021 | 9 H 30 - 17 H 45
DECEMBER 9, 2021 | 9 H 30 - 16 H 30
CHARLES UNIVERSITY, FACULTY OF HUMANITIES
(FHS UK) - PÁTKOVA 2137/5, PRAGUE 8, ROOM 2.31

F o r mo r e i n f o rma ti o n : k a r e l . n o v o t n y @f h s. c u n i . c z

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Přednáška Petra Práška na workshopu Faces of Nature,
konaného v rámci stejnojmenného projektu GA ČR, Praha, 8. 12. 2021
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Miřenka Čechová a Alice Koubová, filosofická performance Strachy,
Slovenská národní galerie, Bratislava, 16. 10. 2021
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Jan Němec, Alice Koubová, Denisa Červenková a Petr Vizina při uvedení knihy Znamení neznámého,
Knihovna Václava Havla, Praha, 9. 11. 2021
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2.2.8 Centrum globálních studií

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Stručná charakteristika útvaru
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Výzkum globálních studií je zaměřen na zkoumání v širší oblasti praktické filosofie a sociálních věd, kon‑
krétně v oblasti politické, sociální, morální a kulturní filosofie a filosofie životního prostředí ve spoluprá‑
ci se sociálními vědami, zejména se sociologií a politologií. Toto zkoumání je rozděleno do čtyř význam‑
ných aktuálních tematických okruhů: politická filosofie spravedlnosti a demokracie; sociální filosofie uznání
a spravedlnosti; filosofie kultury, civilizací a interkulturního dialogu; filosofie životního prostředí. Zároveň
je prováděno zkoumání ve spolupráci s globálními studii, s koncentrací na tzv. glokální studia, která ukazu‑
jí spojitosti mezi globální integrací a lokální (v našem případě českou) společností. Centrum globálních stu‑
dií provádí interdisciplinární výzkum v oblasti filosofie 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 reflexi těchto aktuálních témat v českých, evropských a celosvětových souvislostech. Výzkum při‑
spívá k rozvoji kritického myšlení a realizuje spolupráci mezi vědeckými disciplínami za účelem artikulace
nových témat a rozpracování teorií, které jsou s nimi spojeny. V rámci politické a sociální filosofie, sociolo‑
gie a politologie se zaměřuje především na zpracování tématu spravedlnosti v současné globální době. Kro‑
mě vlastního vědeckého zkoumání obsahuje práce také organizaci konferencí a seminářů v České republice
a zahraničí, realizaci rozsáhlé sítě spolupráce s dalšími vědeckými institucemi ve světě, přednášky v ČR a za‑
hraničí, odborné překlady významných zahraničních děl, spolupráci s občanskou společností, státní sprá‑
vou, mezinárodními organizacemi, médii a výuku bakalářských, magisterských a doktorandských studentů
na univerzitách. Významnou součástí činnosti je zapojení do výzkumného programu Globální konflikty a lokální souvislosti v rámci Strategie AV21.
Web Centra: http://cgs.flu.cas.cz

Pracovníci

ředitel

zástupce ředitele

doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (do 21. 11. 2021)
Mgr. Ing. Martin Brabec, Ph.D. (od 22. 11. 2021)

Mgr. Ing. Martin Brabec, Ph.D. (do 21. 11. 2021)
PhDr. Martin Profant, Ph.D. (od 22. 11. 2021)

Mgr. Ľubomír Dunaj, Ph.D. (od 1. 5. 2021)
PhDr. Vlastimil Hála, CSc. (emeritus)
Zora Hesová, M.A., Ph.D.
Marie Hlavičková
Albert Lumembu Kasanda, Ph.D.
PhDr. Rudolf Kolářský, CSc.
Mgr. Jiří Krejčík, Ph.D.
PhDr. RNDr. Milan Kreuzzieger, Ph.D.
(do 30. 4. 2021)
Mgr. Jan Rovenský, Ph.D.
PhDr. Oleg Suša, CSc.
Mgr. Veronika Sušová-Salminen, Ph.D.
(od 1. 4. 2021)
Mgr. Zdeněk Vopat

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

pracovníci centra
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B CT
Berlin Journal of Critical Theory
Volume 5, Number 2 (July, 2021)

Queering Critical Theory: Re-visiting the
Early Frankfurt School on Homosexuality and Critique
Bruce Baum

Critical Hermeneutics 2.0: A Necessary Update of the
‘New German Ideology’
Ľubomír Dunaj
Neo-Gramscian interpretations on ideas, institutions, and
hegemony
Sanjay Ramesh
The Urgency of Critical Theory Today:
Towards Optimism and Renewal in a Neoliberal World
Sarah Burton, William Outhwaite, and Simon Susen
Explorations in Philosophy and Theology:
Agamben and Vico
James J. Chriss

www.bjct.de

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

enomoi
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Hrubec, Marek – Brabec, Martin – Minářová, M. Základní příjem ve světě: argumenty, experimenty, dějiny. Pra‑
ha: Epocha, 2021. 139 s.
Kniha pojednává o ideji nepodmíněného základního
příjmu a podává argumenty ve prospěch této myšlenky,
týkající se naplnění základních potřeb občanů a uvol‑
nění jejich tvůrčího potenciálu pro další činnosti, jež
by vedly k významnému zvýšení jejich životní úrov‑
ně. Zkoumá také experimenty se základním příjmem
v Evropě, Amerikách, Africe, Asii a OSN.
Kasanda, Albert: Negotiating Africa Identity in Times
of Globalization: A Comparative Approach to Afro‑
politanism and Negritude. In: Boteva-Richter, B. –
Dhouib, S. – Garrisson, J. (eds.), Political Philosophy from
an Intercultural Perspective. London: Routledge, s. 33–57.
Globalizace vyvolala složitou debatu o budoucnosti
lidských kultur i identit. Na jedné straně řada teore‑
tiků tvrdí, že tento proces vede k pohlcování slabších
kultur a identit těmi nejsilnějšími, zatímco na straně
druhé se různí myslitelé domnívají, že současná glo‑
balizace umožňuje vznik více kultur a identit po ce‑
lém světě. Článek zkoumá a porovnává dva africké

diskurzy o identitě, včetně afropolitanismu a „negri‑
tude“. Afropolitanismus je vnímán jako kritické my‑
šlení vůči univerzalismu a monolitnímu pohledu na
svět. Toto paradigma tedy podporuje jak pluralitu kul‑
tur, tak vznik hybridních identit. „Negritude“ v sobě
spojuje dva cíle: na jedné straně odsuzuje ničení čer‑
nošsko-afrických kultur a černošské identity, na dru‑
hé straně se hlásí k hrdosti na černošství a požaduje
rehabilitaci černošských hodnot a tradic. Tento dis‑
kurz se opírá o esencialistickou logiku, která ignoru‑
je mnohost černošsko-afrických trajektorií a identit,
takže umožňuje monokulturní pohled na svět. Článek
tvrdí, že obě paradigmata sice sdílejí podporu trva‑
losti africké identity v této globální éře, ale zůstávají
performativní, protože kultura a identita procházejí
neustálými změnami.
Suša, Oleg. Meaning and Update of the Historical
Silk Road: Globalization from East to West. Perspectives on Global Development and Technology. Roč. 20,
č. 1/2 (2021), s. 125–134.
Článek analyzuje historickou hedvábnou stezku v je‑
jím dlouhodobém vývoji. Obsahuje poznatky o vý‑

chodních globálních interakcích, které poskytují dlou‑
hodobý kontextuální rámec pro Eurasii jako jeden
kontinent. Eurasijská globalizace ovlivňovala interak‑
ce regionů od Číny a Indie přes západní Asii, Blízký
východ, východní a severní Afriku a Středomoří až
po jih Evropy.
Dunaj, Ľubomír. Critical Hermeneutics 2.0: A Nec‑
essary Update of the „New German Ideology“. Berlin
Journal of Critical Theory. Roč. 5, č. 2 (2021), s. 69–98.
Hrubec, Marek. Africa from Post-Colonialism to Mul‑
tilateralism. Perspectives on Global Development and Technology. Roč. 20, č. 1/2 (2021), s. 98–110.
Hrubec, Marek – Voráček, E. (eds.). Čína a její partneři: interakce v Eurasii. Bratislava: VEDA, 2021. 452 s.

rální změně. In: Hrubec, Marek – Kopecký, M. (eds.),
Nová vědecká éra? Od byrokratické komerce ke kreativitě ve
veřejném zájmu. Praha: Epocha, 2021, s. 96–110.
Němec, D. – Hesová, Zora. Annotated Legal Documents
on Islam in Europe. Volume 22, Czech Republic. Leiden:
Brill, 2021. 130 s.
Profant, Martin. Sto let se Švejkem. Filosofický časopis.
Roč. 69, č. 3 (2021), s. 579–599.
Profant, Martin – Profantová, N. Ethnicity and the
Culture with Ceramics of the Prague Type (Prague
‑Korchak). In: Klír, T. – Boček, V. – Jansens, N. (eds.),
New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic.
Contact and Migrations. Heidelberg: Universitätsverlag
Winter, 2020, s. 301–340.

Granty a projekty řešené v rámci oddělení

Vzdělávání veřejnosti

– Výzkumný program Strategie AV21 Globální konﬂikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy (koor‑
dinátor Marek Hrubec, do 16. 11. 2021).
– Bilaterální mobilitní projekt Transformations of Societies in Global Interactions: China, the EU, the USA (Ma‑
rek Hrubec, 2018–2021) mezi FLÚ AV ČR a Chinese
Academy of Social Sciences, Čína.
– V rámci programu Strategie AV21 Odolná společnost
pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace byla
realizována aktivita „Etika rozdělování nedostatko‑
vých statků v krizových situacích“ (spoluřešitel Mar‑
tin Brabec).

Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti lze uvést
například
– článek Martina Brabce Liberální princip ve střetu s demokracií?, zveřejněný na webových stránkách časopi‑
su Přítomnost, pritomnost.cz, 3. 11. 2021;
– rozhovor s Markem Hrubcem o koncepcích nepod‑
míněného příjmu publikovaný v rámci článku Základní příjem? Češi by mohli dostávat 10 až 15 tisíc měsíčně,
Týdeník 5plus2, 16. 7. 2021, s. 8–9.
– účast Jiřího Krejčíka v debatě k indickému doku‑
mentárnímu filmu Zapáleny do psaní (Writing with
Fire), festival dokumentárních filmů Jeden svět, Pra‑
ha, 22. 5. 2021.

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Hrubec, Marek. Kritické humanitní a sociální vědy:
od lokální interní kritiky k transnacionální struktu‑
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Webová stránka https://zdrojeapandemie.tul.cz/index.php/cs/, vytvořená v rámci aktivity Strategie AV21
„Etika rozdělování nedostatkových statků v krizových situacích“ (spoluřešitel Martin Brabec)
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8th Asixoxe (Let’s Talk!) Conference on African Philosophy. The Genre of Reality:
African Philosophy in the Covid-19 Crisis,
online, 15.–16. 6. 2021

Alena Rettová
(Centre of African Philosophy,
Universität Bayreuth, Německo)

Albert Kasanda

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Mecke Nagel,
State University of New York –
SUNY Cortland, USA)
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Konference Philosophy and Social Science, online, 19.–21. 5. 2021
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Charles Taylor
(McGill University, Kanada),
s příspěvkem na téma
The Crisis of Liberal Democracy

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Vystoupení Martina Brabce na semináři Základní příjem ve světě,
Český svaz vědeckotechnických společností,
Praha, 23. 6. 2021
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2.2.9 Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
Stručná charakteristika útvaru

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

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.
Kabinet pokračuje ve vydávání časopisu Teorie vědy / Theory of Science s důrazem na zvýšení jeho meziná‑
rodního dosahu. V roce 2021 byl časopis zařazen do několika nových databází a implementoval režim vydá‑
vání online first.
Web Kabinetu: https://stss.flu.cas.cz/
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Pracovníci
zástupce vedoucího

vedoucí

RNDr. Adolf Filáček, CSc.

Mgr. Jan Balon, Ph.D.

pracovníci oddělení

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Mgr. Jiří Bureš (do 11. 10. 2021)
Davide Crippa, Ph.D.
PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D.
Mgr. Nina Fárová, Ph.D.
Elías Fuentes-Guillén, Ph.D.
PhDr. Radim Hladík, Ph.D.
prof. John Holmwood, M.A., Ph.D.
David Janků, MSc. (od 1. 12. 2021)
Anežka Kulhánková
PhDr. Jiří Loudín, CSc.
PhDr. Petr Machleidt, Ph.D.
Jan Makovský, Ph.D.
Mgr. Jan Maršálek, Ph.D.
Mgr. Ivo Pezlar, Ph.D.
Mgr. Ing. Tereza Virtová
Filip Vostal, Ph.D.
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studie / articles ///////////////////////////////////

T EO R I E ///////////////////////////////
V Ě DY ////////////////////////////////
THEORY //////////////////////////////
OF SCIENCE ///////////////////////////

Miroslav Vacura: Longino’s Concept of Values in Science ////////
Javad Darvish Aghajani: Metaphysical Necessity in the Neo-Sadraian
School and Assessment of Necessitarian Theories of the Laws of
Nature /////////////////////////////////////////
Filip Grygar: Bytostná role předporozumění u vybraných zakladatelů
kvantové teorie ///////////////////////////////////

Georg Schuppener: Mathematicians and Mathematics at Prague
University during the Second Half of the 18th Century //////////
Petr Matějíček: Chytrost bez porozumění: hypotéza kulturní
inteligence a její limity ///////////////////////////////
miscelanea //////////////////////////////////////

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Thomas Osborne and Filip Vostal: On the Ethics of Truthfulness: An
Interview with Professor Thomas Osborne //////////////////
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Bhambra, G. K. – Holmwood, John. Colonialism and
Modern Social Theory. Cambridge: Polity, 2021. 257 s.
Moderní společnost vznikla v kontextu evropského
kolonialismu a impéria. Přesto otázky s nimi souvi‑
sející chybějí v konceptuálním chápání moderní spo‑
lečnosti, které se namísto toho soustředí na ideje ná‑
rodního státu a kapitalistické ekonomiky. Gurmin‑
der K. Bhambra a John Holmwood řeší tuto absenci
zkoumáním role kolonialismu ve vývoji moderní spo‑
lečnosti. Zaměřují se na roli kolonialismu a impéria
ve formování sociální teorie od Hobbese přes Hegela
až po Tocquevilla, Marxe, Webera, Durkheima a Du
Boise. Tato kniha se zasazuje o rekonstrukci sociální
teorie, která by měla vést k lepšímu pochopení sou‑
časného sociálního myšlení, jeho omezení a jeho šir‑
ších možností.
Vostal, Filip (ed.). Inquiring into Academic Timescapes.
Bingley: Emerald Publishing, 2021. 289 s.
V současné odborné literatuře se můžeme stále častěji
dočíst, že akademická sféra je v kritickém stavu, ge‑
neruje armády úzkostných, neurotických a času chti‑

TEORIE VĚDY / / / THEORY OF SCIENCE / / / XLIII / 1 / 2021

přehledové studie / survey articles //////////////////////

//////////////////////////////////////
časopis pro mezioborová zkoumání vědy ////////////
journal for interdisciplinary studies of science ///////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
X L I I I / 1 / 2 0 21 /////////////////////////

vých jedinců, řídících se imperativy rychlosti, které
jsou nedílnou součástí modernistické a kapitalistické
racionality. Tato kniha staví pod drobnohled časové
uspořádání akademického života a předvádí způsoby,
jak lépe porozumět tomu, jak čas a temporalita půso‑
bí v akademickém prostoru jako nástroje moci i zrani‑
telnosti. Tato kniha sdružuje více než tři desítky věd‑
ců, kteří společně vytvářejí tolik potřebný sociologic‑
ký pohled na temporalitu v akademické sféře. Editor
Filip Vostal je rovněž autorem úvodu nazvaného On
Times, Scapes and Chronosolidarity in Academia (s. 1–17).
Fuentes Guillén, Elías – Crippa, Davide. The 1804 Ex‑
amination for the Chair of Elementary Mathematics
at the University of Prague. Historia Mathematica. –,
č. 57 (2021), s. 24–54.
V roce 1804 proběhlo na pražské univerzitě výběrové
řízení na katedře matematiky. Zúčastnili se jej pouze
Bernard Bolzano a Ladislav Jandera. V tomto příspěv‑
ku zkoumáme kontext tohoto Concursprüfung, výkon
obou kandidátů a výsledek na základě řady souvise‑
jících dokumentů zachovaných v Českém národním

archivu. Kromě toho poprvé, i když pouze v online
verzi tohoto příspěvku, zveřejňujeme přepis a anglic‑
ký překlad Bolzanovy písemné zkoušky.
Holmwood, John. Sociology, Expertise and Civility.
In: Adair-Toteff, C. (ed.), Stephen Turner and the Philo
sophy of the Social. Leiden: Brill, 2021, s. 221–239.
López, E. D. – Fuentes Guillén, Elías. Dilucidando π:
irracionalidad, trascendencia y cuadratura del círculo en
Johann Heinrich Lambert (1728–1777). Milton Keynes:
College Publications, 2021. 223 s.

Pezlar, Ivo. A Note on Paradoxical Propositions from
an Inferential Point of View. In: Blicha, Martin –
Sedlár, Igor (eds.), The Logica Yearbook 2020. London:
College Publications, 2021, s. 183–199.
Pezlar, Ivo. The Placeholder View of Assumptions and
the Curry–Howard Correspondence. Synthese. Roč. 198,
č. 11 (2021), s. 10109–10125.
Virtová, Tereza – Vostal, Filip. Project Work Strate‑
gies in Fusion Research. Time & Society. Roč. 30, č. 3
(2021), s. 355–378.

Maršálek, Jan. Reframing the Problem of the Fomite
Transmission of COVID-19. Journal of Hospital Infection. Roč. 115, September (2021), s. 133–134.

– Grant GA ČR č. 19-03125Y Matematika v Českých zemích. Od jezuitského učení po Bernarda Bolzana (řešitel
Davide Crippa), na období 2019–2021.
– Grant GA ČR č. 19-12420S Hyperintenzionální význam, teorie typů a logická dedukce (řešitel Ivo Pezlar)
na období 2019–2021.
– Grant GA ČR č. 19-15511S Údržba experimentálního
času: Jak vědci získávají, zabezpečují a používají čas pro
experimentální výzkum (řešitel Filip Vostal) na obdo‑
bí 2019–2021.
– Grant GA ČR č. GA20-28212S Rethinking Domination: Herbert Miller on class, nation and race in the context of Czech nationhood (řešitel John Holmwood) na
období 2020–2021.
– Grant GA ČR č. GJ20-01752Y Grantový a negrantový
výzkum v České republice: scientometrická analýza a modelování témat (řešitel Radim Hladík) na období 2020–2022.

– Grant TA ČR č. TL05000054 Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách prostřednictvím softwarové opory (spoluřešitel Radim Hla‑
dík) na období 2021–2023.
– Projekt MŠMT č. LM2018101 LINDAT/CLARIAH
CZ Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy (řešitel Radim Hladík)
na období 2019–2022.
– Mobilitní projekt MŠMT č. 8J20FR026 Dopady financování výzkumu na výzkumná témata (TOPFUN) (řešitel
Radim Hladík) na období 2020–2021.
– V rámci Strategie AV21 (výzkumný program Odolná
společnost pro 21. století) byl zahájen projekt Vědecká gramotnost pro 21. století, který se zaměřuje na problémy
související s výukou přírodních věd a začlenění věd‑
ních studií do vzdělávacích programů na středních
školách (řešitel Jan Maršálek).

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Granty a projekty řešené v rámci oddělení

147

Vzdělávání veřejnosti
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Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti lze uvést
například:
– rozhovor s Filipem Vostalem O sociologii času v rám‑
ci Noci vědců pořádané Moravskoslezskou knihov‑
nou v Ostravě, 24. 9. 2021;
– popularizační článek Johna Holmwooda Renewal
and Reconstruction in Sociological Theory: The Connected
Sociologies Curriculum Project pro online časopis The Sociological Review, thesociologicalreview.org, 1. 6. 2021;
– podcast s Ivo Pezlarem K filosofii jsem zběhl od
drum’n’bass pro Reportér magazín, reportermagazin.cz,
13. 11. 2021.
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Konference Funded and Unfunded Science: Academic Inequalities and Epistemic Gaps,
budova Akademie věd a Akademické konferenční centrum,
Praha, 4.–5. 10. 2021
Radim Hladík a Adolf Filáček
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Vincent Larivière
(Université de Montréal, Kanada)
Ilya Rahkovsky
(Georgetown University, USA)
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Yann Renisio (Sciences Po, Francie) a Radim Hladík
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Rachel Fishberg
(Roskilde Universitet,
Dánsko)
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Misha Teplitskiy
(University of Michigan,
USA)

Grit Laudel
(Technische Universität
Berlin, Německo)
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Peter van den Besselaar
(Vrije Universiteit
Amsterdam,
Nizozemsko)
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Cassidy R. Sugimoto (The Georgia Institute of Technology, USA)
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Radim Hladík a David Janků
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Ismael Rafols (Universiteit Leiden, Nizozemsko)
a Grit Laudel (Technische Universität Berlin, Německo)
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UŽITEČNÉ

PREMIUM

PODCAST: K ﬁlosoﬁi jsem
zběhl od drum’n‘bass, říká Ivo
Pezlar
LIDÉ: První věta bude znít vážně: Jedním z letošních držitelů Prémie Otto Wichterleho je
čtyřiatřicetiletý ﬁlozof Ivo Pezlar, který se zaměřuje na oblast střetu ﬁlosoﬁe a logiky. Je
sice naprosto pravdivá, ale hned druhou větou dodejme, že Ivo Pezlar je taky vtipný a
akční mladý muž, což dokázal svou návštěvou podcastu Host Reportéra.
TOMÁŠ POLÁČEK
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„Jako kluk jsem se chtěl stát redaktorem videoherního časopisu, tak jsem si ho
v páté třídě založil a začal recenzovat hry,“ vzpomíná s tím, že mu tehdejší
vášeň vydržela dodnes – na brněnské Masarykově univerzitě učí studenty
chápat ﬁlosoﬁi právě za pomoci počítačových her.
V podcastu Ivo Pezlar zdůrazňuje potřebu občasného nicnedělání:
„Zahálka není nutně negativní rys,“ říká, „spíš bych ji vnímal jako docela

 

Nabídky práce Newsletter

EN

Aktuality Téma Osobnosti Fórum Ze světa Noc vědců Etika Spektrum

osobnosti

9. listopadu 2021 | Zuzana Keményová |

9 minut

Filozoﬁi popularizuje vtipy a videohrami.
Nejlepší výuka je interakce, říká
Jak vysvětlit složité filozofické problémy? Ivo Pezlar z Akademie
věd ČR a Masarykovy univerzity to zkouší kreslenými vtipy nebo
s pomocí videoher. Letos mimo jiné získal Prémii Otto
Wichterleho, která se uděluje mladým vědcům s výjimečnými
výkony.
Třiatřicetiletý Ivo Pezlar z Filozofického ústavu Akademie věd ČR si jednou sedl
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Ivo Pezlar z Filozofického ústavu Akademie věd ČR. Foto: Radek Miča, Universitas
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Co drží českou společnost
pohromadě?
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Přednáška Jana Balona v rámci projektu AV ČR Pozvěte si vědce do výuky,
nabízejícího středním školám oživení výuky v době pandemie a distančního vyučování
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Radim Hladík, prezentace projektu TA ČR
„Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách
prostřednictvím softwarové opory“ na 23. konferenci časopisu Biograf,
Kněžice, 5. 6. 2021
(foto Biograf – časopis pro kvalitativní výzkum)
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2.2.10 Kabinet pro klasická studia
Stručná charakteristika útvaru
Kabinet pro klasická studia se zaměřuje na výzkum vybraných aspektů řecko-římské antiky v celé její tema‑
tické 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.
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Vědečtí pracovníci Kabinetu jsou v současnosti členěni do čtyř badatelských týmů:
Oddělení antické kultury a její recepce (vedoucí Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.)
Oddělení biblických studií (vedoucí Mgr. Jan A. Dus, Th.D.)
Oddělení středolatinské lexikografie (vedoucí Mgr. Pavel Nývlt, Ph.D.)
Oddělení novolatinských studií (vedoucí PhDr. Josef Förster, Ph.D.)
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Kromě dlouhodobých edičních projektů, jakým je například vydávání Slovníku středověké latiny v českých zemích (projekt je zaštítěn Akademickou unií v Bruselu), se badatelé Kabinetu pro klasická studia soustřeďují
na publikování odborných monografií, statí a článků vydávaných u nás i v zahraničí a doplňování a tvorbu
specializovaných elektronických databází. Spolupracují nejen s příbuzně zaměřenými odděleními Filosofic‑
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 projek‑
tů, 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 filologické (vycházející od roku 1874, dvě
dvojčísla ročně) a mezinárodní časopis Eirene. Studia Graeca et Latina (vychází od roku 1960, jedno dvojčíslo
ročně), jež jsou zařazena do významných mezinárodních citačních databází (ERIH Plus, JSTOR, SCOPUS,
Web of Science, EBSCO).
Pro širší odbornou veřejnost pořádá pracoviště každoročně Den otevřených dveří a Letní školu klasických
studií. Součástí Kabinetu je rovněž specializovaná knihovna přístupná veřejnosti, jejíž fond čítá na 60 tisíc
svazků převážně z oborů klasické filologie, historie, teologie a příbuzných disciplín.
Web Kabinetu: http://www.ics.cas.cz

Pracovníci
zástupci vedoucího

vedoucí

PhDr. Zuzana Silagiová (do 31. 8. 2021)
Mgr. Jakub Čechvala, Ph.D. (od 1. 9. 2021)
Mgr. Julie Černá, Ph.D. (od 1. 9. 2021)

PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc.

prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
PhDr. Jiří Beneš
Mgr. Dávid Cielontko, Ph.D.
Mgr. Daniela Čadková, Ph.D.
Mgr. Jan Dus, Th.D.
(vedoucí Oddělení biblických studií)
Mgr. Zdeněk Dvořák (do 30. 9. 2021)
Mgr. Bc. Radka Fialová, Ph.D.
PhDr. Hana Florianová
PhDr. Josef Förster, Ph.D.
(vedoucí Oddělení novolatinských studií)
Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Mgr. Petr Guba (od 1. 11. 2021)
doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.
Mgr. Alena Marta Hoffmanová (do 31. 7. 2021)
Mgr. Michaela Jůzová
Ing. Tereza Klozová (od 1. 10. 2021)
Mgr. Barbora Kocánová, Ph.D.
Mgr. Eliška Mandache (do 31. 7. 2021)
Mgr. Matěj Novotný, Ph.D.
Mgr. Pavel Nývlt, Ph.D.
(vedoucí Oddělení středolatinské lexikograﬁe)
Mgr. Vojtěch Pelc
Mgr. Ondřej Podavka, Ph.D.
Jitka Podráská

Mgr. Eliška Kubartová, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
(vedoucí Oddělení antické kultury a její recepce)
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (emeritus)
PhDr. Martin Svatoš, CSc.
Mgr. Hana Šedinová, Ph.D.
Mgr. Antonín Šíma, Ph.D.
Bc. Eliška Šolcová (od 1. 3. 2021)
Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vršecká, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar
Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.
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Výběr nejvýznamnějších výsledků oddělení dosažených v roce 2021

REFERENCE

PROGNOSTICATION
IN THE MEDIEVAL
WORLD
A HANDBOOK
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Edited by Matthias Heiduk, Klaus Herbers
and Hans-Christian Lehner
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Silagiová, Zuzana – Nývlt, Pavel – Černá, Julie – Flo‑
rianová, Hana – Kocánová, Barbora – Šedinová, Hana
– Vršecká, Kateřina. Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum / Slovník středověké latiny v českých zemích. Díl 3,
(I–M) [elektronická databáze]. Turnhout: Brepols, 2021.
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. Při přípravě druhého vydání byly ve
Slovníku provedeny podstatné úpravy, jež vedly ke zvý‑
šení rozsahu druhého svazku o zhruba čtyři procenta.
Vaculínová, Marta – Storchová, Lucie – Slavíková, Mar‑
cela – Neškudla, Bořek – Podavka, Ondřej – Králová,
Magda. Bohemian Editors and Translators at the Turn of
the 16th Century. Turnhout: Brepols, 2021. 492 s.
Publikace, kterou uvozuje společná úvodní kapitola,
je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje hu‑
manistům tvořícím v okruhu Lipské univerzity na

přelomu 15. století: Paulovi Niavis / Schneevogelovi
a Ioannu Honoriovi Cubitensis. Druhá část se zamě‑
řuje na překladatelské dílo Řehoře Hrubého z Jelení,
na první překlad ze starověké řečtiny do češtiny z pera
Václava Píseckého a na pozoruhodnou edici spisu De
nuptiis Philologiae et Mercurii Martiana Capelly, kterou
připravil Ioannes Dubravius. Svazek pokrývá relativ‑
ně krátký časový úsek od roku 1488, kdy se v Lipsku
objevují první edice Paula Niavis a Honoria Cubiten‑
sis, do roku 1516, kdy je ve Vídni publikována Dubra‑
viova edice Martiana Capelly.
Kocánová, Barbora. Weather Forecasting: Traditions
and Practices in the Medieval Western Christian
World. In: Heiduk, M. – Herbers, K. – Lehner, H.-Ch.
(eds.), Prognostication in the Medieval World: A Handbook. Berlin: De Gruyter, 2021, s. 651–664.
Studie publikovaná v prestižní příručce nakladatelství
De Gruyter souhrnně představuje různé způsoby, jaké
mohly být podle středověkých autorů používány při
předpovídání počasí. Můžeme předpokládat, že orál‑
ní tradice se zabývala především obecně přijímaný‑

mi znaky počasí, jak byly odvozovány z přirozeného
pozorování (z mraků, mlhy, chování zvířat, výskytu
rostlin atd.). Většina písemných pramenů středověké‑
ho křesťanského Západu spojuje předpovědi s astro‑
logickými principy a propočty, které jsou dnes ozna‑
čovány jako astrometeorologie.
Bažant, Jan (ed.). Afrodita dnes: katalog výstavy Sdružení
českých umělců grafiků Hollar a jejich hostů v galerii Věda
a umění v Akademii věd České republiky v Praze. Praha:
Academia, 2021. 109 s.
Cielontko, Dávid. On the Origin of the Archdemon
Beelzebul/Beelzebub. Biblica. Roč. 102, č. 1 (2021),
s. 68–77.

Kubartová, Eliška, Marian Laments From Medie‑
val Bohemia: Performing Suffering and Redemption
Through Compassion. European Medieval Drama. -,
č. 25 (2021), s. 65–90.
Sarkissian, Alena. Velké mrtvé se vracejí: Faidra a Ifi‑
genie v díle Karla Dostala. Divadelní revue. Roč. 2,
č. 2 (2021), s. 7–36.
Šedinová, Hana. Ut dicit Aristoteles: The Enigmat‑
ic Names of Animals in Michael Scot, Thomas of
Cantimpré and Claret. In: Pavlíček, Ota (ed.), Study
ing the Arts in Late Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge. Turnhout: Brepols,
2021, s. 49–70.

Hoblík, Jiří. The Philosophical Concept of Orienta‑
tion Compared with the History of Religious Orien‑
tation in the First Four Centuries of Christianity: An
Interdisciplinary Study. Communio Viatorum. Roč. 62,
č. 3 (2020), s. 280–302.
Kocánová, Barbora. Was Weather Forecasting Studied
in the Medieval Czech Lands? Notes on the Codico‑
logical Evidence. In: Pavlíček, Ota (ed.), Studying the
Arts in Late Medieval Bohemia: Production, Reception and
Transmission of Knowledge. Turnhout: Brepols, 2021,
s. 235–250.
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Černá, Julie. Names of Diseases of Greek Origin in
the Lexicographical Writings of Master Claretus. In:
Christine Ratkowitsch (ed.), Medialatinitas: Ausgewählte Beiträge zum 8. Internationalen Mittellateinerkongress,
Wien 17.–21. 9. 2017. Wien: Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 2021, s. 265–278.
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Granty a projekty řešené v rámci oddělení

Vzdělávání veřejnosti

– Grant GA ČR č. 19-02741S, Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství (řešitel
Jiří Hoblík) na období 2019–2021.
– Grant GA ČR č. 19-03834S Historický vývoj meteorologických teorií a terminologie (řešitelka Barbora Kocá‑
nová) na období 2019–2021.
– Grant GA ČR č. 19-04340S Europa humanistica II.
Čeští a moravští editoři a překladatelé a antická tradice na
přelomu 15. a 16. století (řešitelka Marta Vaculínová) na
období 2019–2021.
– Grant GA ČR č. GA20-21053S Režisér Karel Dostál.
Od moderny ke klasicismu (řešitelka Alena Sarkissian)
na období 2020–2022.
– Grant GA ČR č. GA ČR č. 20-06229S Středověké bohemikální mariánské a magdalenské plankty jako textové
a kulturní performance (řešitelka Eliška Kubartová) na
období 2021–2023.
– V roce 2021 byly v rámci Strategie AV21, programu
Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací, realizová‑
ny dvě aktivity. Byla uspořádána „XXIX. Letní ško‑
la klasických studií: Odi profanum volgus et arceo?
(Horatius, Carmen III,1): Lidové a populární v antice
a v její recepci“ (Alena Sarkissian) a konference „Afro‑
dita včera a dnes“ přidružená ke stejnojmenné výstavě
v Galerii Věda a umění v budově AV ČR (Jan Bažant).

Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti lze uvést
například:
– přednášku Radky Fialové Proměnlivá tvář velké bohyně v pozdní antice na symposiu Afrodita včera a dnes,
budova Akademie věd ČR, 22. 9. 2021;
– přednášku Aleny Sarkissian „Cesty za velkým mrtvým?“
Inscenace klasicistní tragédie v díle Karla Dostala pořá‑
dané Teatrologickou společností, Praha, 27. 5. 2021;
– komentovanou prohlídku Vily Lanna s Janem Bažan‑
tem v rámci Týdne Akademie věd, Praha, 6. 2. 2021;
– přednášku Barbory Kocánové Prostor mezi Zemí a Měsícem ve středověkých představách aneb Měl středověk atmosféru? proslovenou na Letní škole medievistických
studií, Sázava, 4. 9. 2021;
– přednášku Marty Vaculínové Ignác Cornova a jeho
biografie Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic proslove‑
nou na symposiu Ignác Cornova a jeho okolí, Praha,
10. 9. 2021.

XXIX. Letní škola klasických studií na téma Odi profanum volgus et arceo? (Horatius, Carmen III,1):
Lidové a populární v antice a v její recepci,
Telč, 1.–4. 7. 2021

www.ics.cas.cz

KKS.FLU.AVCR

KKS_AVCR @ Na_Florenci_3

Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR ve spolupráci s Ústavem klasických studií Filosofické fakulty MU Brno
a Asociací učitelů klasických jazyků ALFA

XXIX.

Letní škola
klasických studií
Telč

Lidové a populární
v antice a v její recepci
Odi profanum volgus et arceo?

(Horatius, Carmen III,1)

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

1.–4. 7. 2021

165

Vladimír Mikeš
(Oddělení pro studium antického
a středověkého myšlení)

Alena Sarkissian

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Jarmila Bednaříková (Filosofická fakulta Masarykovy univerzity)

166
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Radka Nokkala Miltová (Filosofická fakulta Masarykovy univerzity)

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Kryštof Boháček (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení)
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Zuzana Silagiová
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Vernisáž výstavy Afrodita dnes (3. 9. – 22. 10. 2021,
Galerie Věda a umění), uspořádané pod vedením Jana Bažanta,
budova Akademie věd ČR, Praha, 2. 9. 2021
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ
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Alena Sarkissian
Pavel Piekar
(Sdružení českých
umělců grafiků Hollar)

Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Jan Bažant

173

174
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ

Performance Johany Schmidtmajerové na téma Faidra k Hippolytovi (režie Tomáš Loužný)
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ
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Představení činnosti jednotlivých útvarů FLÚ
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2.3 Společná pracoviště s vysokými školami

2.3.1 Centrum pro teoretická studia (CTS) – Archiv Jana Patočky (AJP)
Stručná charakteristika útvaru
CTS je společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Usiluje o vzájemné porozumění
a sbližování vědců z nejrůznějších vědních oborů. Částí CTS, která patří pod Filosofický ústav, je Kabinet
pro teoretická studia – Archiv Jana Patočky. Archiv založili Ivan Chvatík a Pavel Kouba v lednu 1990 v rám‑
ci Filosoﬁckého ústavu jako specializované oddělení. Jeho kořeny však sahají až do roku 1977, kdy se Patoč
kovi žáci postarali o zajištění a uložení Patočkových rukopisů na bezpečné místo a začali vydávat samizda
tový Archivní soubor prací Jana Patočky. Do listopadu roku 1989 bylo vydáno 27 svazků. Za tento vydavatelský
počin byli Ivan Chvatík, Radim Palouš, Pavel Kouba, Miroslav Petříček a Jan Vít v roce 1990 poctěni Cenou
Akademie věd. Archiv se od té doby soustředí na vydávání Sebraných spisů Jana Patočky v nakladatelství
OIKOYMENH (aktuálně 19 svazků) a shromažďování, uchovávání a zpřístupňování rukopisů, obrazového
materiálu a dalších dokumentů spojených s jeho životem a dílem.
Web Centra: http://www.cts.cuni.cz
Web Archivu: http://www.ajp.cuni.cz
Pracovníci
zástupce vedoucího

vedoucí AJP
Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph.D.

Ing. Ivan Chvatík, Dr. h. c. (emeritus)

Ing. Marie Havlíčková
doc. Jakub Jinek, Dr. phil. (do 15. 2. 2021)
prof. PhDr. Pavel Kouba
Mgr. Dana Léwová
Mgr. Alexander Matoušek, Ph.D.
PhDr. Petr Meduna, Ph.D.
Mgr. Vladimír Nedvídek (do 30. 6. 2021)
PhDr. Jitka Pelikánová
Mgr. Pavel Sladký, Ph.D.
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
Ladislava Švandová
PhDr. Jan Vít
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Frei, Jan. The Hidden Teacher: on Patočka’s Impact
on Today’s Czech Philosophy. Studies in East European
Thought. Roč. 73, č. 3 (2021), s. 239–248.
Cílem článku je objasnit Patočkův vliv na současnou
českou filosofii. Úvodem představuje Patočkovo obec‑
né pojetí možného vlivu filosofie jako takové. Zdá se,
že pro Patočku byla nejpodstatnější objasňující funkce
filosofie, a to mnohem více než její případná schopnost
stimulovat objektivní či společenské procesy. Článek
pak vysvětluje, jaký dopad své vlastní filosofické čin‑
nosti sám Patočka očekával. Zde vidíme, že mu šlo
především o předání velké filosofické tradice, kterou
podle něj čeští intelektuálové zanedbávali, především
antické filosofie a německého idealismu. Nakonec je
nastíněn dopad Patočkových spisů a přednášek, kte‑
rý je dnes v české filosofii skutečně patrný – ve studiu
antické a klasické německé filosofie, v jím inspirova‑
ných nových filosofických koncepcích, ve fenome‑
nologii a v debatách o moderních českých dějinách.

Sladký, Pavel. Hraniční myšlení a požadavek rigo‑
rózní distinkce: k základům Patočkovy filosofie ne‑
gativního platonismu. Filosofický časopis. Roč. 69, č. 1
(2021), s. 137–153.
Článek se obrací k základům filosofie negativního pla‑
tonismu Jana Patočky. Sleduje na jedné straně nega‑
tivně-platónskou otázku po podstatě metafyziky a na
straně druhé Patočkovu analýzu onticko-ontologické
diference jako fundamentu celého negativně-platón‑
ského projektu. Upozorňuje, že výrazem Patočkova
hraničního postavení mezi metafyzikou a filosofií je
dvojznačnost negativního platonismu, s níž ovšem ne‑
koresponduje negativně-platónský požadavek jedno‑
značné onticko-ontologické diference. Možné řešení
tohoto problému hledá v Patočkově studii „Nadcivi‑
lizace a její vnitřní konflikt“, resp. v pojmu „veliké
distinkce“. Té rozumí jako historickému před-obrazu
diference z pozdějších textů věnovaných negativnímu
platonismu, interpretované jako chórismos.

zuje, že zdánlivě objektivní schéma Plótinovy filoso‑
fie je ve skutečnosti obrazem světa sloužícím k tomu,
aby bylo možné popsat aktivní a svobodný vzestup
a upadání duše. Plótinova metafyzika tak může být
i dnes nástrojem pro výklad lidské svobody a život‑
ního smyslu.

Granty a projekty řešené v rámci oddělení

Vzdělávání veřejnosti

– Grantový projekt GA ČR č. GA20-26526S Humanismus české filosofie jako otevřená otázka. Patočka, Masaryk, jejich kritici a pokračovatelé (řešitel Jan Frei) na ob‑
dobí 2020–2022.
– V roce 2021 byly realizovány dvě aktivity v rámci
Strategie AV21. V rámci programu Paměť v digitálním
věku byl realizován projekt „Rozvoj virtuální výsta‑
vy ‚Filosofovo bytí – a čas‘“ (Ivan Chvatík) a v rámci
programu Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací
projekt „Evropa v nuzné době: Patočkova koresponden‑
ce s předními evropskými vzdělanci“ (Ivan Chvatík).

Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti lze uvést
například:
– prezentaci sborníku studií Ivana Chvatíka Evropa
v nuzné době: Patočkova korespondence s předními evropskými vzdělanci (Praha: Nadace Vize 97, 2020), Praha,
15. 9. 2021.

Překlady díla Jana Patočky Carnets philosophiques (1945-1950) (Paris: Vrin, 2021) a Krivoverski eseji o filozofiji
zgodovine (Ljubljana: Kud Apokalipsa, 2021), pro něž dal Archiv Jana Patočky k dispozici pramenný
materiál a členové oddělení poskytli konzultace.

Společná pracoviště s vysokými školami

Frei, Jan – Němec, Václav. Karl Jaspers. Plótinos [Pře‑
klad]. Praha: OIKOYMENH, 2020. 156 s.
Jaspersovo pojednání o Plótinovi, posledním velkém
filosofovi antiky, není suchou analýzou filologických
detailů a historických vlivů; je spíše meditací, která
skrze Plótinův systém proniká k živému myšlení. Uka‑
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Workshop Fenomenologie, méontologie, pragmatická kritika, Akademické konferenční centrum,
Praha, 25. 6. 2021
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Prezentace knihy Jany Máchalové a Ivana Chvatíka Příběhy slavných vil renesančního Říma,
Filosofický sál Strahovské knihovny, 6. 10. 2021
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2.3.2 Centrum medievistických studií (CMS)
Stručná charakteristika útvaru

Společná pracoviště s vysokými školami

Centrum medievistických studií je společným pracovištěm Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze.
Organizuje a zajišťuje specializovaná doktorandská školení, přednášky a semináře. Dále pořádá mezioborové
medievistické diskuse, mezinárodní kolokvia a konference. Jejich výsledky publikuje ve vlastní neper iodické
řadě, v recenzovaném časopisu a v monografických titulech, mezi nimiž figurují i pramenné edice. Vědecké
aktivity CMS jsou organizovány v rámci velkých projektů, jež se vyznačují mezinárodní spoluprací a mezi
oborovým přístupem. Tematicky jsou zaměřeny na syntetizující nové pohledy na vybrané problémy 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 projekty. V rámci
Strategie AV21 se CMS podílelo na koordinaci programu Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací a progra‑
mu Město jako laboratoř změny. Narůstá také mezinárodní spolupráce CMS na vědeckých projektech a při vy‑
dávání českých odborných titulů v zahraničních nakladatelstvích.
Web Centra: http://cms.ﬂu.cas.cz
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Pracovníci
zástupce ředitele

ředitel

Mgr. Robert Novotný, Ph.D.

Mgr. Pavel Soukup, Ph.D.

vědecký tajemník
Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Bažant, Ph.D.
Mgr. Dušan Coufal, Th.D.
Mgr. Iveta Coufalová, Ph.D.
Mgr. Tereza Dufková
Mgr. Kajetán Holeček
Mgr. Jakub Jauernig
Mgr. David Kozler
Mgr. Jan Kremer
Mgr. Pavlína Libichová Cermanová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc.
PhDr. Martin Musílek, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D.
Mgr. Adam Pálka, Ph.D.
Martin Pjecha, M.A.
dr. Gabriel Silagi
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
Mgr. Milada Stalker
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
Mgr. Martin Šorm, Ph.D.
Mgr. Barbora Uchytilová
Mgr. Veronika Večeřová
PhDr. Jana Zachová, CSc.
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utrecht studies in Medieval literacy

USML 52
pages

PŘENOS
VĚDĚNÍ

USML 52

One of the most important developments in European history took
place in communication. A transition is clearly visible from illiterate
societies to societies in which most members are active users of the
written word. This complex process, which started in Antiquity, and
is still not complete, gained momentum during the Middle Ages. This
series is intended to provide a forum for publications on the history of non-verbal, oral
and written communication in the Middle Ages. Interest in the subject is now
widespread within the worldwide community of medieval studies; and ever more
scholars are becoming convinced of the potential of studying the tensions between
oral and literate modes of thought.

Books of knowledge in late Medieval europe

Pavlína Cermanová
Jaroslav Svátek
Václav Žůrek
Vojtěch Bažant

Books of Knowledge in Late Medieval Europe
Circulation and Reception of Popular Texts

Osudy čtyř bestsellerů
v pozdně středověkých
českých zemích

240mm

This book provides a series of studies concerning unique medieval texts that can
be defined as ‘books of knowledge’, such as medieval chronicles, bestiaries, or
catechetic handbooks. Thus far, scholarship of intellectual history has focused on
concepts of knowledge to describe a specific community, or to delimit intellectuals
in society. However, the specific textual tool for the transmission of knowledge has
been missing. Besides oral tradition, books and other written texts were the only
sources of knowledge, and they were thus invaluable in efforts to receive or transfer
knowledge. That is one reason why texts that proclaim to introduce a specific field
of expertise or promise to present a summary of wisdom were so popular. These texts
discussed cosmology, theology, philosophy, the natural sciences, history, and other
fields. They often did so in an accessible way to maintain the potential to attract a
non-specialised public. The basic form was usually a narrative, chronologically or
thematically structured, and clearly ordered to appeal to readers. Books of this kind
could be disseminated in dozens or even hundreds of copies, and were often available
(by translation or adaptation) in various languages, including the vernacular.
In exploring these widely-disseminated and highly popular texts that offered a precise
segment of knowledge that could be accessed by readers outside the intellectual and
social elite, this volume intends to introduce books of knowledge as a new category
within the study of medieval literacy.
ISBN: 978-2-503-59463-7

F

Books of knowledge
late Medieval europe

in

Circulation and Reception of Popular Texts

Edited by

Pavlína Cermanová and Václav Žůrek

Cover image:
‘Tractatus de ludo scacorum’, scholars at the royal court, Madrid,
Biblioteca Nacional, Ms Vitrine 24-25, fol. 20 r.
Reproduced with permission

15mm

153mm
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Cermanová, Pavlína – Svátek, Jaroslav – Žůrek, Vác‑
lav – Bažant, Vojtěch. Přenos vědění: osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích. Praha: Filo‑
sofia, 2021. 701 s.
Autoři knihy zkoumají problematiku šíření znalostí
v předmoderní společnosti na příkladu čtyř mimo‑
řádně úspěšných středověkých děl. Svým výzkumem
nabízejí materiál k rekonstrukci intelektuálních sítí
v daném geografickém prostoru a k poznání funkce
konkrétních děl v různých sociálních prostředích.
Kniha tak přispívá k vytvoření komplexního obrazu
čtenářské a rukopisné kultury v jejích pozdně středo‑
věkých proměnách.
Svátek, Jaroslav. Prier, combattre et voir le monde: discours
et récits de nobles voyageurs à la fin du Moyen Âge. Rennes:
Presses universitaires de Rennes, 2021. 334 s.
Kniha zkoumá vzpomínky čtyř urozených cestovate‑
lů, kteří podnikli své výpravy mezi lety 1390 a 1450.
Tito šlechtici začali psát zprávy o svých cestách sami

7mm

a položili tím základy nového literárního žánru, je‑
hož analýza tvoří jádro knihy. Kniha si rovněž klade
za cíl prozkoumat, jakou roli mohla praxe cestování
hrát v životě šlechty ve Francii, ale v širším měřítku
také v aristokratické kultuře pozdně středověké Evropy.
Cermanová, Pavlína – Žůrek, Václav (eds.). Books of
Knowledge in Late Medieval Europe: Circulation and Reception of Popular Texts. Turnhout: Brepols, 2021. 389 s.
Sborník z mezinárodní konference prezentuje nové,
komplexní přístupy ke způsobům čtení knih zpro‑
středkovávajících poznání v pozdně středověké Ev‑
ropě. Zkoumané texty se zabývaly kosmologií, teo‑
logií, filosofií, přírodními vědami, historií a dalšími
obory, a to přístupným způsobem, tak aby dokázaly
přitáhnout také neodborné publikum. Zkoumáním
takovýchto rozšířených a velmi oblíbených textů se
tento svazek snaží představit „knihy vědění“ jako no‑
vou kategorii v rámci studia středověké literární pro‑
dukce a její recepce.

Bažant, Vojtěch. Patterns of Reception of the Chroni‑
con pontificum et imperatorum by Martin of Opava
in the Late Medieval Lands of the Crown of Bohe‑
mia. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichts
forschung, Roč. 129, č. 1 (2021), s. 1–21.
Coufal, Dušan. Kutná Hora pod vládou kazatele: Hu‑
sitská invektiva z roku 1416 a Heřman z Mindelheimu.
Český časopis historický. Roč. 119, č. 1 (2021), s. 74–102.
Foltýn, D. – Mašková, P. – Sommer, Petr et al. (eds.).
The Benedictines and Central Europe. Praha: NLN, 2021.
427 s.
Ghosh, K. – Soukup, Pavel (eds.). Wycliffism and Hussitism: Methods of Thinking, Writing, and Persuasion, c. 1360
– c. 1460. Turnhout: Brepols, 2021. 443 s.
Lukas, Jiří – Videman, J. Počátky českého mincovnictví.
Praha: Filosofia, 2021. 335 s.

Pjecha, Martin. Hussite Eschatological Texts (1412–
1421): Introduction and Translations. In: Laborie, L.
– Hessayon, A. (eds.), Early Modern Prophecies in Transnational, National and Regional Contexts. Vol. 1, Continental Europe. Leiden: Brill, 2021, s. 23–83.
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Novotný, Robert. Das Mäzenatentum am Hof Wen‑
zels IV. In: Elbel, P. – Kaar, A. – Němec, J. – Wiho‑
da, M. (eds.), Historiker zwischen den Zeiten: Festschrift
für Karel Hruza zum 60. Geburtstag. Wien: Böhlau Ver‑
lag, 2021, s. 249–268.
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Granty a projekty řešené v rámci oddělení

Vzdělávání veřejnosti

– Grant GA ČR č. 19-28415X Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (stra‑
tegie, aktéři, komunikace) (řešitel Pavel Soukup) na
období 2019–2023.
– Grant GA ČR č. GJ20-10897Y Obchod – peníze – lichva.
Pražští měšťané v ekonomickém prostoru Evropy (13.–15.
století) (řešitel Martin Musílek) na období 2020–2022.
– Grant TA ČR č. TL03000365 Historické prameny na
dosah (řešitel Robert Novotný) na období 2020–2023.
– V rámci Strategie AV21 se pracovníci CMS podíle‑
jí na programu Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací, jehož je Petr Sommer koordinátorem a Vojtěch
Bažant tajemníkem. V roce 2021 byly realizovány ak‑
tivity „Libellus – databáze a GIS středověkých kláš‑
terů“ (řešitel J. Kremer); „Turnaj víry“ (řešitel Dušan
Coufal), „Sociální dějiny pozdního středověku“ (ře‑
šitel Martin Nodl) a byly financovány dvě akce: pří‑
prava mezinárodního medievistického semináře Praha
– Lipsko (řešitel Václav Žůrek) a „Letní škola medie‑
vistických studií“ (řešitel Robert Novotný). V rámci
programu Město jako laboratoř změny byly realizová‑
ny aktivity „Město jako dynamický prostor“ (řešitel
Martin Nodl) a uspořádána konference „Radical Re‑
ligious Communities in Premodern Societies“ (Tábor,
20.–22. 10. 2022; řešitelka Pavlína Cermanová). V rámci
programu Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace byly řešeny aktivity „Použití/
zneužití historické argumentace v moderní politické
propagandě“ (řešitelka Pavlína Cermanová) a „Cen‑
tral European Historical Game Studies Workshop“
(řešitel Jan Kremer).

Z akcí zaměřených na vzdělávání veřejnosti lze uvést
například:
– výstavu Svatá Ludmila. Žena na rozhraní věků, již při‑
pravili Petr Sommer a Martin Musílek v Galerii Věda
a umění v budově AV ČR, Praha, 15.–30. 6. 2021;
– účast Petra Sommera v pořadu Svatá Ludmila, babička a vládkyně z cyklu Historie.cs, ČT 24, 27. 2. 2021;
– rozhovor s Martinem Nodlem s názvem Na život
a na smrt, s mečem, jedem, ohněm. Středověké spory rozhodoval brutální soud; cnn.iprima.cz, 16. 11. 2021;
– rozhovor s Janem Kremerem o historických digitál‑
ních hrách Lze využít počítačové hry ve výuce dějepisu?
Přinášíme tipy na vzdělávací digitální výlety do minulosti, eduzin.cz, 19. 10. 2021.
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Prezentace knih Turnaj víry a Přenos vědění. Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích, Praha,
28. 6. 2021
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Letní škola medievistických studií, Sázava, 3.–5. 9. 2021
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Přednáška Jana Klápště (FF UK) Kolísání zájmu o středověké přírodní prostředí a kolísání klimatické
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Společná pracoviště s vysokými školami

Lukáš Reitinger (Filosofická fakulta Masarykovy univerzity)
při diskusi po přednášce Jana Klápště
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Společná pracoviště s vysokými školami

Kulatý stůl na téma Historie v časech klimatické krize,
zleva Tomáš Klimek (Národní knihovna ČR), Jiří Woitsch (Etnologický ústav AV ČR)
a Tomáš Klír (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy)
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Mezinárodní konference Conflict After Compromise. Regulating Tensions in Multi-Confessional Societies
in the Fifteenth Century, Akademické konferenční centrum, Praha, 11.–12. 11. 2021

205

2.3.3 Centrum biblických studií (CBS)

Společná pracoviště s vysokými školami

Centrum biblických studií je společným pracovištěm a od 1. 1. 2005 výzkumným centrem Evangelické teo‑
logické fakulty UK v Praze a Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR v Praze. Jeho posláním je pokročilé
bádání a zajištění doktorského studia v disciplínách biblických věd a v bádání o rané církvi do konce staro‑
věku. Největším projektem CBS bylo v letech 2012–2018 úspěšné řešení rozsáhlého interdisciplinárního vý‑
zkumu GA ČR „Historie a interpretace Bible“ (řešeno ve spolupráci s ETF UK Praha a CMTF UP Olomouc).
Na tento výzkumný projekt se v roce 2019 podařilo navázat dalším týmovým projektem, rovněž podpoře‑
ným GA ČR, s názvem „Přenos a transformace idejí: helénismus, raný judaismus a rané křesťanství“ (doba
trvání 2019–2021). Jeho hlavním řešitelem se stal doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D. a odborní spolupracovníci po‑
cházejí z řad Kabinetu pro klasická studia FLÚ, Evangelické teologické fakulty UK a Filozofické fakulty UK
v Praze. Projekt je věnován zejména helénistické a raně křesťanské literatuře a jejímu fascinujícímu svědec‑
tví o mnohovrstevnatém, harmonickém i polemickém myšlenkovém dialogu a prolínání idejí. Hlavním me‑
todickým přínosem projektu „Přenos a transformace idejí: helénismus, raný judaismus a rané křesťanství“
je snaha o překonání separace biblických studií a klasického bádání nad antickým písemnictvím. Výzkum
i další odborné aktivity Centra biblických studií jsou koordinovány v rámci Kabinetu pro klasická studia,
zejména prostřednictvím jeho Oddělení biblických studií (viz výše 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
podpořit špičkový výzkum zaměřený na problémy
a výzvy, kterým čelí současná společnost. Základem
Strategie AV21 je soubor výzkumných programů vy‑
užívající mezioborových a meziinstitucionálních sy‑
nergií s cílem identiﬁkovat problémy dnešní doby
a koordinovat výzkumné úsilí pracovišť Akademie
věd za účelem jejich řešení. V roce 2016 se původ‑
ních 15 výzkumných programů rozrostlo o další tři
na celkem 18 programů (http://av21.avcr.cz/vyzkum‑
ne-programy). Filosoﬁcký ústav se do Strategie AV21
hned od počátku významně zapojil. Tři programy
jsou v roce 2021 koordinovány pracovníky FLÚ: 1) Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací (koordinátor
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.); 2) Odolná spo-

lečnost pro 21. století: Potenciály krize a efektivní transformace (koordinátorka doc. RNDr. Mgr. Alice Koubo‑
vá Ph.D. et Ph.D.); 3) Globální konﬂikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy (do 16. 11. 2021 ko‑
ordinátor doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.). Některé
vědecké týmy FLÚ jsou zapojeny i do dalších progra‑
mů Strategie AV21: Město jako laboratoř změny; stavby,
kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život
(koordinátorka PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D., Ústav
pro soudobé dějiny AV ČR), Naděje a rizika digitálního
věku (koordinátorka doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.,
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR), Paměť v digitálním věku (koordinátor PhDr. Luboš Velek,
Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR) a Společnost
v pohybu a veřejné politiky (koordinátor doc. Ing. Dani‑
el Münich, Ph.D., Národohospodářský ústav AV ČR).

Koordinátor
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
Web programu: http://av21.avcr.cz/vyzkumne-progra‑
my/11-evropa-a-stat-mezi-barbarstvim-a-civilizaci
Tento program sleduje proměny historických i sou‑
časných podob (středo)evropského státu. Nejde ani
tak o jeho historický vývoj od primitivních ke složi‑
tým formám, ale spíše o jeho dějinnou oscilaci mezi
kladnou a zápornou podobou organizace, která spo‑
lečnost jednou tyranizuje (barbarství), jindy přivádí
k humanitě a kultuře (civilizace). Analýza role státu
je potřebnou službou veřejnosti, která pro kvalifiko‑
vané rozhodování o svém postoji ke státu potřebuje
dostatek informací a argumentů.

Součástí programu jsou analýzy státu jako organi‑
začního a funkčního principu, ale i zkoumání před‑
stav společnosti o sobě samé, o jejích hodnotových
systémech, o vlastní kultuře atd. Součástí studia pro‑
blematiky evropského státu je porozumění složitým
vztahům a konfliktům, které stát vytváří – jak v sou‑
časnosti, tak v průběhu dějin. Jde jak o analýzu na‑
pětí mezi evropským státem a jednotlivcem, tak také
o výzkum normativních konceptů státu či konfliktů
mezi státem a kulturou jeho společnosti a o kompa‑
raci evropského státu s jeho mimoevropskými mo‑
dely. Realizované výstupy mají přispět ke společen‑
ské diskusi o pozitivních i negativních stránkách stá‑
tu a o otázkách společenské morálky a etiky, které
s podobou, stavem a funkcí státu velmi úzce souvise‑
jí. Jde také o upozornění na roli humanitních věd ve
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společnosti při definování společenských jevů a při
interpretaci jejich původu, funkce a úlohy.
Cílovou skupinou jsou mimo jiné profesionálo‑
vé působící v politické sféře a veřejné správě. Jedním
z cílů programu je rovněž rozproudění širší diskuse,
jejímž jádrem je spolupráce s médii, a to především
s médii veřejné služby, protože objasnění a přijetí úlo‑
hy státu a jeho pozitivního i negativního potenciálu
patří k základním předpokladům funkčnosti součas‑
né společnosti. Výsledky programu mohou být využi‑
ty v oblasti vzdělávání a školství, v různých úrovních
společenské diskuse a argumentace. Proto je význam‑
ná též spolupráce s muzei a dalšími místy paměti.

Zapojení FLÚ do Strategie AV21

Centrum medievistických studií
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Prof. Petr Sommer je koordinátorem programu Ev‑
ropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací a Mgr. Voj‑
těch Bažant jeho tajemníkem. V tomto programu
realizovalo Centrum medievistických studií v roce
2021 pět aktivit.
(1) V rámci projektu „Turnaj víry“ (řešitel Dušan
Coufal) byl pořízen překlad stejnojmenné publikace
Dušana Coufala do němčiny. Vydání německého pře‑
kladu je naplánováno na léta 2023–2024. (2) Aktivita
„Sociální dějiny pozdního středověku“ (řešitel Mar‑
tin Nodl) zahrnovala uspořádání workshopu věnova‑
ného osobnosti brněnského profesora středověkých
a raně novověkých dějin Josefa Války. Organizátory
setkání, které se konalo 22.–23. 6. 2022 v Akademic‑
kém konferenčním centru, byli Martin Nodl a Vla‑
dimír Urbánek. Výstupem projektu bude kolektivní
monografie, jejíž vydání se plánuje na podzim roku
2022. (3) Projekt „Letní škola medievistických studií“
(řešitel Robert Novotný) umožnil realizaci tradiční‑
ho třídenního interdisciplinárního setkání, určeného
pro doktorandy všech medievistických oborů. Akce
se koná vždy první zářijový víkend v klášteře Sáza‑
va a její XVII. ročník byl zaměřen na téma klimatic‑

ké změny. (4) V rámci projektu „Mezinárodní medie‑
vistický seminář Praha – Lipsko“ (řešitel Václav Žů‑
rek) byl připraven první ročník společné podzimní
školy medievistických studií (September School in
Medieval Studies) ve formě týdenního intenzivního
semináře pro doktorandy spoluorganizovaného Fi‑
losofickým ústavem (Pavel Soukup a Václav Žůrek)
a GWZO v Lipsku (Martin Bauch). Konání semináře
bylo z epidemických důvodů odloženo, uskuteční se
v Praze a v Lipsku v září 2022. Jeho tématem je Krize
a proměna v pozdně středověké střední Evropě: politika – náboženství – životní prostředí a náplní bude společná práce
s prameny a seznámení s historiografickými koncep‑
ty. (5) Ze zdrojů programu je dlouhodobě financován
také projekt „Libellus – databáze a GIS středověkých
klášterů“ (řešitel Jan Kremer), databáze zaměřená na
zmapování středověkých klášterů ve střední Evropě.
Kabinet pro klasická studia
Kabinet se v roce 2021 do programu zapojil dvěma
projekty.
(1) U příležitosti výstavy konané v Galerii Věda
a umění bylo v rámci programu podpořeno uspo‑
řádání symposia „Afrodita včera a dnes“ (řešitel Jan
Bažant), které se konalo 22. 9. 2021 v budově AV ČR.
(2) Aktivita „Letní škola klasických studií Odi pro‑
fanum volgus et arceo? (Horatius, Carmen III,1) Li‑
dové a populární v antice a v její recepci“ (řešitelka
Alena Sarkissian) zahrnovala uspořádání tradiční let‑
ní školy, jejíž XXIX. ročník se konal v Telči ve dnech
1.–4. 7. 2021.
Oddělení logiky
Za podpory programu byl uspořádán XXXIV. ročník
konference „Logica 2021“ (řešitel Vít Punčochář), ko‑
nané v Hejnicích ve dnech 27. 9. – 1. 10. 2021.

Oddělení se v roce 2021 do programu zapojilo pěti
projekty.
(1) V rámci projektu „The Bohemian Reformation
and Religious Practice“ (řešitel Petr Hlaváček) byl při‑
praven dvanáctý svazek stejnojmenné řady, vydávané
badatelskou skupinou Collegium Europaeum a zamě‑
řené na problematiku české reformace a jejího teologic‑
kého a filosofického kontextu. Svazek vyjde jako mi‑
mořádné číslo Filosofického časopisu v roce 2022. (2) Ak‑
tivita „Putování Jana Hasištejnského z Lobkowicz ke
Svatému hrobu“ (řešitel Petr Hlaváček) zahrnovala pří‑
pravu komentované edice staročeského popisu pouti
českého aristokrata Jana Hasištejnského z Lobkowicz
v roce 1493 do Jeruzaléma. Publikaci vydá nakladatel‑
ství Academia v roce 2022. (3) V rámci aktivity „Čes‑
ké reflexe Evropy 1830–1918“ (řešitel Petr Hlaváček)
byla připravena stejnojmenná kniha doplňující zpra‑
cováním staršího období publikaci z roku 2016 s ná‑
zvem Západ, nebo Východ? České reflexe Evropy 1918–
1948. Kniha rovněž vyjde v nakladatelství Academia.
(4) V rámci aktivity „Česko-ukrajinský příběh z dějin
evropské archeologie“ (řešitel Petr Hlaváček) se pod
názvem „Archeologové Čeněk Chvojka a Ivan Bor‑
kovský: česko-ukrajinský příběh“ uskutečnilo 18. 10.
2021 česko-ukrajinské kolokvium reflektující česko
-ukrajinské vědecké kontakty v 19. a 20. století. Dal‑
ším plánovaným výstupem tohoto projektu je kolek‑
tivní monografie. (5) Aktivita „Akademické fórum:
diskusní a publikační řada k aktuálním občansko
-politickým tématům“ (řešitel Vladimír Mikeš) umož‑
nila publikování brožury K čemu potřebujeme politické
strany?, kterou Akademické fórum distribuovalo spo‑
lu s příručkou k tématu přímé demokracie, vydanou
v roce 2020, na přibližně sto padesát středních škol
a gymnázií v ČR.
Akademické fórum v roce 2021 rovněž uspořáda‑
lo cyklus on-line seminářů k otázkám podob veřejné

řeči a jejich vztahu k demokracii. Záznam z těchto
seminářů je k dispozici na webu Akademického fóra
https://akademicke-forum.flu.cas.cz/.
Oddělení pro studium moderní české filosofie
Oddělení se v roce 2021 do programu zapojilo tře‑
mi projekty.
(1) V rámci projektu „Ekologie a společenská kri‑
tika“ (řešitel Joseph Grim Feinberg), bylo připraveno
vydání tematického čísla časopisu Kontradikce, které
se zaměřuje na kritickou analýzu evropské společnos‑
ti jednak z historického pohledu (problémy hospo‑
dářství sovětského typu), jednak z pohledu budouc‑
nosti a výzev, před kterými stojí současný hospodář‑
ský systém zejména v souvislosti s ekologickou krizí.
Svazek vyjde v roce 2022. (2) Projekt „Koresponden‑
ce v exilu – exil v korespondenci: Ivan Diviš a Rio
Preisner“ (řešitel Ivan Landa) se zabýval rozličnými
formami zkušenosti exilu, a to na případu korespon‑
dence dvou českých intelektuálů, kteří žili od roku
1969 nuceně v emigraci. Ve vzájemné korespondenci
reflektovali řadu témat: teologických, politických, filo‑
sofických či literárních. Výstupem projektu je knižní
vydání dopisů, doprovozené úvodní studií, poznám‑
kami a edičním komentářem. Kniha vyjde pod titu‑
lem Skála se sesouvá do bořeliska. Výbor z korespondence
1969–1989 v nakladatelství TORST. (3) Aktivita „Re‑
flexe společenských krizí a hledání možností jejich
překonávání“ (řešitel Jan Mervart) byla věnována vý‑
zkumu a aktualizaci historicko-filosofického bádání
na úrovni společenských krizí, a to zejména ve druhé
polovině 20. století a se zřetelem ke krizi modernity.
Výstupy projektu jsou podcast Kosík, Sviták a ti další.
Stranická inteligence po smrti Stalina (Jan Mervart,
Jiří Růžička), zveřejněný na platformě A2larm, a pa‑
nelová diskuse Rehabilitovat Marxe (Jan Mervart, Jiří
Růžička), spojená s prezentací stejnojmenné knihy na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 25. 11. 2021.
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Oddělení současné kontinentální filosofie
Oddělení se v roce 2021 do programu zapojilo dvě‑
ma projekty.
(1) Projekt „Emancipace a kritika“ (řešitel Jan Bier‑
hanzl) umožnil přípravu vydání další publikace stej‑
nojmenné řady nakladatelství Filosofia, a to překlad
vybraných textů německého filosofa Ernsta Blocha Výbor z díla (přeložil Martin Pokorný). Jedná se o vůbec
první překlad Blochových textů do češtiny. Kniha je
opatřena úvodní studií a bude vydána v roce 2022.
(2) V rámci projektu „Koncepty pražského jara
1968“ (řešitel Michael Hauser) byla připravena stej‑
nojmenná publikace se zaměřením na hlubší filosofic‑

kou a kulturně historickou reflexi pražského jara 1968
z hlediska politických, právních a ekonomických kon‑
ceptů té doby. Kniha vyjde v roce 2022 v nakladatel‑
ství Filosofia.
Centrum teoretických studií (CTS) – Archiv
Jana Patočky
Oddělení je do programu zapojeno projektem „Evropa
v nuzné době: Patočkova korespondence s předními
evropskými vzdělanci“ (řešitel Ivan Chvatík). V jeho
rámci je korespondence připravována k publikaci a do‑
chází rovněž k restaurování papírových archiválií.

Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace
Koordinátorka
doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.
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Cílem programu je zkoumat a prakticky ověřovat sys‑
témové předpoklady, zdroje a nástroje společenské
odolnosti vůči krizím různé povahy, především pak
těm, kterým česká společnost v současnosti čelí nebo
může čelit ve 21. století. S ohledem na historické i ak‑
tuální společenské události program studuje obecněj‑
ší předpoklady individuální i společenské odolnos‑
ti vůči nečekaným událostem. Svou vlastní činnos‑
tí program zprostředkovává a kultivuje společenskou
rozpravu nad aktuálními krizovými jevy a testuje její
inovativní formy. Společnou kulturu program chápe
jako klíčový rámec pro sdílení faktů, poznatků, etic‑
kých principů a životních stylů tak, že se tato fakta,
poznatky, principy a styly stanou součástí fungující
společenské infrastruktury (veřejné instituce, kultur‑

ní organizace, vzdělávání, média). Program podporuje
vytváření platforem, které umožní cirkulaci poznání
napříč tradičně vymezenými vědeckými obory a spo‑
lečenskými oblastmi. Jeho ambicí je zahrnout aktivi‑
ty nejen interdisciplinární, ale také transdisciplinár
ní povahy – tedy takové, které vycházejí ze spoluprá‑
ce akademických (společenskovědních a přírodověd‑
ných) a mimoakademických institucí.
Výzkumný program je organizován do čtyř tema‑
tických pilířů: (1) Od individua k instituci: psychoso‑
matické zdraví, důvěra, péče; (2) Participativní vědění
v nejistém světě: expertiza, politika a veřejnost; (3) Ko‑
munikace v situacích krize: média, literatura, hudba
a výtvarné umění ve veřejném prostoru; (4) Historic‑
ké a transkulturní modely: identifikace, reprezentace
a prožívání krizí v minulosti.
V rámci programu byly na Filosofickém ústavu
AV ČR realizovány tři aktivity, jejichž cílem bylo ší‑
řeji pokrýt otázky odolnosti. Tyto aktivity byly reali‑
zovány jako výsledek spolupráce koordinátorky pro‑

sarykův ústav a Archiv AV ČR), Milan Hanyš (Ma‑
sarykův ústav a Archiv AV ČR) a Alice Koubová (Fi‑
losofický ústav AV ČR), vědkyně a vědci Anna Dur‑
nová (Universität Wien, Rakousko), Jiří Starý (Ústav
germánských jazyků FF UK) a Andrew Lakoff (Uni‑
versity of Southern California, USA) a také zástup‑
ci významných mimoakademických institucí Anna
Kárníková (ředitelka hnutí DUHA) a Tomáš Petříček
(bývalý ministr zahraničí ČR).
Centrum globálních studií
V rámci aktivity „Etika rozdělování nedostatkových
statků v krizových situacích“ (řešitel Martin Brabec
ve spolupráci s Michalem Trčkou z Technické univer‑
zity v Liberci) byla připravena webová stránka https://
zdrojeapandemie.tul.cz/ a interaktivní dotazník, kte‑
rý se zabývá otázkou nedostatkových zdrojů v době
pandemie, konkrétně problematikou ochranných re‑
spiračních pomůcek a morálními intuicemi k selekci
pacientů pro intenzivní péči v mimořádných situacích
spojených s šířením onemocnění covid-19.
Centrum medievistických studií
Oddělení se v roce 2021 do programu zapojilo dvěma
projekty. (1) V rámci aktivity „Central European His‑
torical Game Studies, Prague 2021“ (řešitel Jan Kre‑
mer) probíhala příprava youtube kanálu Nahrané dějiny, zaměřeného na propojení historie a digitálních
her. Mezi témata chystaných dílů patří např. druhá
světová válka ve střední Evropě (s hosty ze studia
Charles Games) či francouzská revoluce (s Danielou
Tinkovou, FF UK). (2) Aktivita „Použití/zneužití his‑
torické argumentace v moderní politické propagan‑
dě“ (řešitelka Pavlína Cermanová) umožnila uskuteč‑
nění workshopu, který se konal 15. 9. 2021 a jehož se
zúčastnili pracovníci z Filosofického ústavu AV ČR,
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gramu Alice Koubové (Oddělení současné kontinen‑
tální filosofie) a tajemníka programu Víta Gvoždiaka
(Oddělení analytické filosofie), na přípravě Veřejných
dílen se podílela také Tereza Stöckelová (Sociologic‑
ký ústav AV ČR):
(1) 28. 6. 2021 proběhla Konference Odolná společnost
(garanti Alice Koubová, Vít Gvoždiak), na níž kromě
členů řešitelského týmu vystoupily Zuzana Harmáč‑
ková (Ústav výzkumu globální změny AV ČR), Anna
Kárníková (Hnutí Duha), Eva Nováková (Ústav geo‑
niky AV ČR) a Veronika Černohous (Divadelní ústav).
Součástí konference byla také otevřená diskuse o po‑
vaze a dalším směřování programu. (2) Od dubna
do června 2021 se uskutečnily Veřejné dílny Rozměry
a podoby odolnosti, jejichž cílem bylo seznámit řešite‑
le programu s různými přístupy a aspekty odolnos‑
ti. V rámci těchto dílen vystoupili: Anna Kárníko‑
vá (Hnutí Duha), Anna Pospěch Durnová (Univer‑
sität Wien, Rakousko), Marek Blatný (Psychologický
ústav AV ČR), Denisa Reshef Kera (Universidad de
Salamanca, Španělsko), Tomáš Fürst (Univerzita Pa‑
lackého v Olomouci), Martin Zach (Filosofický ústav
AV ČR), Radek Kubala (platforma Re-set), Václav Smo‑
lík (opylař, výrobce octů a misa) a Daniel Vondrouš
(ředitel Zeleného kruhu, asociace ekologických or‑
ganizací). (3) V roce 2021 v rámci programu vzniklo
sedm dílů podcastu Sylva sylvarum, které se věnovaly
otázkám odolnosti a resilience. Dostupný je na webo‑
vých stránkách programu (http://odolnaspolecnost.
cz/podcast/) a v podcastových aplikacích (Anchor.
fm, Spotify, Google Podcasts atd.). Podcast je koncipo‑
ván jako platforma pro představení pojmu „resilience“
a různých perspektiv, které vůči němu můžeme zaují‑
mat (filosofickou, ekologickou, společenskou, jazyko‑
vou, politickou). V rámci podcastu mj. vystoupili pra‑
covníci ústavů AV ČR Luděk Heller (Fyzikální ústav
AV ČR), Joe Grim Feinberg (Filosofický ústav AV ČR),
Petr Kaderka (Ústav pro jazyk český AV ČR), Vladimír
Mikeš (Filosofický ústav AV ČR), Tereza Stöckelová
(Sociologický ústav AV ČR), Lucie Merhautová (Ma‑
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Orientálního ústavu AV ČR a Archeologického ústa‑
vu AV ČR. Cílem akce bylo analyzovat různé podo‑
by použití/zneužití historické argumentace, s nimiž
se setkáváme v každodenním životě, a také strategie,
kterých politické režimy využívají k legitimizaci a po‑
tvrzení stávajícího kulturního a politického uspořádá‑
ní, prezentaci dějinných dat a konstruktů.
Kabinet pro studium vědy, techniky
a společnosti
V rámci aktivity „Vědecká gramotnost pro společnost
21. století“ (řešitel Jan Maršálek) byl 13.–14. 9. 2021
realizován workshop Science Studies a středoškolská pedagogika fyziky, určený zájemcům z oborů učitelství
a didaktiky. Praktická část workshopu byla věnována
uplatnění přístupů a výsledků science studies ve vý
uce fyziky. Druhý workshop s názvem Vědecká gramotnost jako občanská kompetence se uskutečnil 30. 9. 2021.
V souvislosti oběma akcemi vznikl samostatný web
věnovaný vědecké gramotnosti (http://odolnaspolec‑
nost.cz/vedeckagramotnost/), na němž mohou zájem‑
ci nalézt např. bibliografii science studies v oblastech
fyziky, chemie a biologie.
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Workshop Naše někdejší krize: literární reprezentace sociálních kalamit počátku 20. let 17. století, realizovaný v rám‑
ci stejnojmenné aktivity (řešitel Vladimír Urbánek), se
uskutečnil 6. 12. 2021 a zabýval se krizí a krizovými
událostmi v období let 1621–1625. Workshop doplni‑
lo veřejné čtení z raně novověkých textů reflektujících prožitek a konceptualizaci krize (Mikuláš Dačic‑
ký, Jindřich Hýzrle, Jakub Jakobeus, Jan Amos Ko‑
menský, Jakob Böhme, Jindřich Škréta Šotnovský ze
Závoř ic).

Oddělení pro studium moderní české filosofie
V rámci aktivity „Krize legitimity socialismu ve střed‑
ní a východní Evropě“ (řešitel Joe Grim Feinberg)
byly v Městské knihovně v Praze od února do června
2021 uspořádány čtyři veřejné diskuse s významný‑
mi intelektuály k aktuálním společenským otázkám
(Black Lives Matter v Čechách, Potraty v Polsku, Svoboda v Kurdistánu a Budoucnost práce). Záznamy všech
debat jsou k dispozici na YouTube kanálu Městské
knihovny v Praze.
Oddělení současné kontinentální ﬁlosoﬁe
Kromě tří výše zmíněných veřejných akcí se oddě‑
lení v roce 2021 do programu zapojilo dalšími čtyř‑
mi projekty.
(1) V rámci aktivity „Emoční hlad – hledání osob‑
ní odolnosti ve společenském hladovění během pan‑
demie covid-19“ (řešitelka Cristina Vendra) byly rea‑
lizovány dva workshopy. První, nazvaný Hungry Emotional Beings II – Eating Environments and Emotional Eating, proběhl v Miláně 15. 10. 2021 a věnoval se jídlu
a konzumaci jídla jakožto komplexním aktům, které
v sobě propojují fyziologickou potřebu (hlad), hledá‑
ní dostatečného množství jídla a potravy umožňující
žít zdravý život, psychologické dilema volby, hedonis‑
tické reakce na jídlo a kulturní konotace stravovacích
návyků. Druhý workshop s názvem Hungry Emotional Beings II – Systems, Spaces, and Theory se uskutečnil
19. 11. 2021 ve Filosofickém ústavu AV ČR a věnoval
se aktuálním otázkám jídla a potravin z filosofické‑
ho hlediska s cílem porozumět biologickým, struk‑
turálním a společenským kořenům široce chápané‑
ho lidského hladu. (2) Cílem aktivity „Soboty pro
sousedství – krizová komunikace na pomezí“ (řešitel
Martin Nitsche) bylo popsat a reflektovat působení
mezinárodní skupiny Soboty pro sousedství / Samstage
für Nachbarschaft / Soboty dla sąsiedztwa, která vznikla

primárně na bázi sociální sítě Facebook. V rámci ak‑
tivity proběhla analýza facebookové stránky skupiny
se zaměřením na její radikalizaci od původně proev‑
ropské iniciativy až na hranici antivaxerského hnutí.
Hlavním výstupem projektu je editovaná kolektivní
monografie Kolář, M. – Müllerová, B. – Nitsche, M.
(eds.): Společenská odolnost na pomezí. Togga, Praha 2022
(v tisku). (3) V rámci programu bylo dále realizováno
představení Strachy ve spolupráci s divadelním sou‑
borem Tantehorse (řešitelka Alice Koubová, premié

ra 21. 10. 2021), performativní dílna / inscenovaná
přednáška, která zkoumala schémata fungování závis‑
lostních vztahů a bezprostřední důsledky rozhodnutí
opustit toxickou vztahovou strukturu. (4) Ve dnech
29.–30. 8. 2021 se uskutečnil workshop The Nature of
Us: Opening Lab, který se věnoval otázkám na rozhra‑
ní současné kultury a vědy v době environmentální
krize, otázkám propojení obyvatel střední Evropy, je‑
jich životů, zaměstnání a domovů k přirozenému svě‑
tu, krajině, vodě a vzduchu (řešitelka Alice Koubová).

Koordinátor
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (do 16. 11. 2021)
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (od 16. 11. 2021)
Web programu: http://globalnikonﬂikty.cz
Program se zaměřuje na globální konflikty a jejich lo‑
kální souvislosti, které představují významné kulturní
a společenské výzvy v 21. století. Analyzuje kulturní
a společenské transformace vzhledem ke vzájemným
interakcím globálních a lokálních dynamik v součas‑
ném a historickém vývoji kultur a společností přede‑
vším v Evropě, ale také v Amerikách, Africe a Asii,
a to s ohledem na lokální vývoj v České republice.
Zkoumá nejen problémy spojené s ozbrojenými kon‑
flikty, ale také důležité společenské, kulturní, civilizač‑
ní, politické či ekonomické konflikty, jež jsou rovněž
předpoklady a příčinami různých násilných střetů.
Program se věnuje rozboru interní a transnacionální
migrace různých skupin obyvatelstva, teritoriální inte‑
grace a secesionismu, různorodosti kultur a společnos‑
tí, společenskému napětí a konsensu, bezpečnosti a se‑
bevraždám. Zkoumá konflikty vzhledem k partikula‑
rismu a univerzalismu a vzhledem k interakcím mezi

globálním, makroregionálním (především evropským),
národním a lokálním uspořádáním. Provádí analýzy
kulturních rozporů a interkulturního dialogu, sociál‑
ních, genderových či ekonomických rozporů a nerov‑
ností a problematiky morální zodpovědnosti. Reali‑
zuje výzkum vývoje a historických kořenů vybraných
konfliktů (např. druhá světová válka, studená válka,
nucené i spontánní masové migrace) vzhledem k pro‑
cesům vedoucím k prosazení či naopak ohrožení de‑
mokracie, práv, právního řádu, mezinárodního práva
či utváření globálního konstitucionalismu. Program
v těchto souvislostech reflektuje konfliktní změny také
z pohledu aktérů, s důrazem na přeměny forem jejich
identity, sociability a percepce světa, včetně jejich ma‑
teriální a duchovní tvorby, chování a jednání. Výzkum‑
ný program poskytuje podklady občanské společnosti
a lokální a národní správě, UNESCO a dalším organi‑
zacím a přispívá k veřejné diskusi o těchto tématech.
Centrum globálních studií
Marek Hrubec vede v rámci programu pracovní sku‑
pinu Teorie globálních konfliktů v lokálních souvislostech.
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V roce 2021 bylo v rámci programu uspořádáno ně‑
kolik mezinárodních akcí. V převážné části roku byly
aktivity přesunuty do online prostředí: např. meziná‑
rodní videokonference Philosophy and Social Sciences
(online, 19.–22. 5. 2021), věnovaná problematice vzta‑
hů mezi otázkami životního prostředí, kritické po‑
litické ekonomie, jednáním, reprezentací, participací
a deliberací v pospolitosti. Ve spolupráci s Centrem

pro africkou filosofii Universität Bayreuth byl uspo‑
řádán 8. ročník konference Asixoxe (Let’s Talk!) Conference on African Philosophy s podtitulem Genre of Reality:
African Philosophy in the Covid-19 Crisis (online, 15.–16.
6. 2021). Tématu islámského myšlení v kontextu vý‑
zev moderní společnosti bylo věnováno mezinárod‑
ní kolokvium Muslim Religious Discourse and the Epistemological Challenge of Modernity (online, 24. 6. 2021).

Město jako laboratoř změny – bezpečné stavby
Koordinátorka
PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. (Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR)
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Města dnes obklopují většinu obyvatel světa, dominu‑
jí mu ekonomicky i svou spotřebou přírodních zdro‑
jů. Jsou centry politického rozhodování a aktivismu
i místem uplatňování technologických inovací. Bez‑
pečný a kvalitní život je přitom podmíněn odolností
a dlouhodobou udržitelností staveb a prostředí, kte‑
ré člověk vytvořil, buduje a bude dotvářet. Program
se proto zaměřuje na sídelní stránku lidské existence,
a to z hlediska jejích technických i kulturních a so‑
ciálních aspektů.
Centrum medievistických studií
Centrum v rámci programu zpracovává výzkumné
téma Město jako dynamický prostor (garant Martin

Nodl). V roce 2021 byly řešeny dvě aktivity: (1) V rám‑
ci projektu „Dynamika sociálních změn ve středo‑
věkém a raně novověkém městě“ (řešitel Martin Nodl)
byla ve spolupráci s Uniwersytet Gdański, Polsko,
a Palackého univerzitou v Olomouci uspořádána
mezinárodní konference Město v čase katastrof (Praha,
20.–21. 9. 2021). Příspěvky z konference budou v roce
2022 vydány knižně v nakladatelství Routledge. Ze
zdrojů programu bylo dále podpořeno mj. vydání vý‑
boru studií Františka Šmahela Návraty k pramenům,
Praha: Argo, 2021, a dokončení rukopisu anglické pu‑
blikace Martina Nodla Prague – University – Hussites
Reformation, která bude v roce 2022 vydána naklada‑
telstvím Chicago University Press. (2) Z prostředků
programu byla spolufinancována také mezinárodní
konference Radical Religious Communities in Premodern Societies (řešitelka Pavlína Cermanová), uspořádaná
20.–21. 10. 2021 v Husitském muzeu v Táboře.

Naděje a rizika digitálního věku
Koordinátorka
doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. (Ústav teorie in‑
formace a automatizace AV ČR)

v nich skryté zákonitosti, s jejichž pomocí lze vytvá‑
řet spolehlivé předpovědi budoucího vývoje.

Web programu: http://naridv.cas.cz/

Oddělení analytické ﬁlosoﬁe

Program se zaměřuje na vývoj matematických algo‑
ritmů pro technické, přírodní i společenské vědy. Mezi
jeho cíle patří vývoj algoritmů pro analýzu mnoho‑
rozměrných signálů a statistických dat, výzkum a po‑
souvání hranic možností počítačů, objevování závis‑
lostí a kauzálních vztahů v časových řadách a vývoj
nových postupů pro matematické modelování složi‑
tých procesů. Hlavní myšlenkou programu je zkoumá‑
ní rostoucího přívalu informací pořizovaných a zpra‑
covávaných ve formě digitálních signálů. Nemá-li nás
záplava dat pohltit, nýbrž stát se zdrojem důležitého
poznání obohacujícího naše životy, potřebujeme ma‑
tematické a informatické nástroje, které umožní indi‑
viduální data efektivně třídit, analyzovat a vyhledávat

Člen oddělení Tomáš Hříbek se účastní programu
v rámci tématu Etické a filosofické problémy robotiky a informatiky. Projekt, jehož garantem je prof. RNDr. Jiří
Wiedermann, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR), se
zabývá etickými a filosofickými výzvami moderních
technologií a vědy ve 21. století. V roce 2021 byl ze
zdrojů programu financován výzkum ve spojení s pu‑
blikačním projektem Robofilozofie, který vyústí ve vy‑
dání kolektivní monografie, nabízející systematické
pojednání o filosofických otázkách robotiky. V rám‑
ci téhož výzkumného tématu byl podpořen také roz‑
voj webu www.stoletirobotu.ilaw.cas.cz, který u pří‑
ležitosti 100. výročí Čapkovy hry R.U.R. populárně
informoval o etických výzvách robotiky.

Koordinátor
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv
AV ČR)
Web programu: https://www.mua.cas.cz/pamet
-v-digitalnim-veku-751
Lidská paměť, individuální i kolektivní, patří ke klí‑
čovým vědeckým tématům humanitních, společen
skovědních i přírodovědných oborů. Při jejím zkou‑
mání lze v nebývalé míře uplatnit interdisciplinární

metody a ústavy Akademie věd zde díky svému vě‑
deckému potenciálu mohou vytvořit jedinečné ba‑
datelské ohnisko. K zaznamenání a analýze pamě‑
ťových procesů zatím u nás chybí interdisciplinární
platforma, která by se komplexně zabývala výzku‑
mem individuální i kolektivní paměti, a poskytovala
tak prostor pro reﬂexi obecných otázek jejího fungo‑
vání, utváření a zpětného přenosu do myšlení jedin‑
ců a společnosti. Výzkum paměti v jejích sociokul‑
turních, psychologických či kognitivních podobách
je ovšem jen jednou stranou této mince. Neméně dů‑
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ležité jsou i otázky a problémy spojené se zazname‑
náváním a zpřístupňováním paměti a paměťové kul‑
tury společnosti. S tímto cílem souvisí budování od‑
povídajících výzkumných infrastruktur.
Centrum pro teoretická studia – Archiv Jana
Patočky
Ivan Chvatík byl řešitelem aktivity „Rozvoj virtuální
výstavy Filosofovo bytí – a čas“. Cílem projektu je prů‑
běžné technologické rozvíjení úspěšně rozpracované
virtuální podoby výstavy Filosofovo bytí – a čas, která
se fyzicky konala na přelomu let 2018/2019 v Galerii
Věda a umění v budově AV ČR. Kromě toho projekt
usiluje o vytvoření doprovodného portálu s repozi‑
tářem soustřeďujícím digitálně zpracované archiválie,
zvukové, fotografické a textové dokumenty. V roce
2021 proběhla také doplňková informatizace biogra‑
fických a korporátních archiválií shromážděných v Ar‑
chivu Jana Patočky.
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Vladimír Urbánek je řešitelem projektu „Historická
korespondence online: Digitalizace a prezentace po‑
zůstalosti Milady Blekastadové-Topičové“, který byl
zahájen v roce 2018. Cílem aktivity je digitalizace roz‑
sáhlé vědecké a kulturní korespondence bohemistk y,
komenioložky, literární historičky a překladatelky Mi‑
lady Blekastadové-Topičové (1917–2003) a její zpřístup‑
nění a prezentace širší odborné i laické veřejnosti. Ko‑
respondence je významná zejména z hlediska studia
dějin vědy a kultury v období studené války a komu‑
nikačních sítí mezi českými vědci a spisovateli a jejich
západními partnery. V roce 2021 pokračovala digita‑

lizace korespondence a tvorba metadat pro databá‑
zi v rámci webového portálu Historická korespondence
online, jež překročila 2000 položek. Pokračuje tvor‑
ba mapových a jiných vizualizací, jež umožní ověřit
některé badatelské hypotézy spojené např. s geogra‑
fickým horizontem či profesním složením studova‑
ných sítí. Digitální vizualizace umožní i sofistikova‑
nou prezentaci dosavadních výsledků širší odborné
i laické veřejnosti.
Web databáze: https://historicka-korespondence.cz/
projekty/milada-blekastad/
Cílem aktivity „Historická korespondence online:
Korespondenční sítě pobělohorských učenců zemí ko‑
runy české“ (řešitelky Kateřina Šolcová, Iva Lelková) je
shromáždit, utřídit a zpřístupnit metadata korespon‑
dence významných učenců pobělohorských českých
zemí Jana Marka Marciho (1595–1667), profesora me‑
dicíny a hodnostáře pražské univerzity, vlámského je‑
zuitského matematika Theodora Moreta (1602–1667)
a dalších jezuitských matematiků působících v čes‑
kých zemích a rovněž slezského lékaře Philippa Jako‑
ba Sachse z Löwenheimu (1627–1672). Mezi příjemce
dopisů těchto význačných osobností patřili přední
doboví učenci Athanasius Kircher, Caramuel z Lob‑
kovic či Galileo Galilei. Korespondence dokumentu‑
je jak šíři zájmů těchto učenců, tak úroveň vědeckého
bádání jejich doby. Metadata, která zahrnou zejmé‑
na údaje o osobách, datech, místech a klíčových slo‑
vech, budou zpřístupněna uživatelům v databázi na
webovém portálu Historická korespondence online
a stanou se tak východiskem pro vytvoření repozitá‑
ře raně novověké učenecké korespondence vztahující
se k českým zemím a základem pro studium pozice
tohoto regionu v komunikačních sítích evropské re‑
publiky učenců.
Web databáze: https://historicka-korespondence.cz/
projekty/korespondence-philippa-jakoba-sachse-z
-lowenheimu/soupis-korespondence/.

Společnost v pohybu a veřejné politiky
Koordinátor
doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
(Národohospodářský ústav AV ČR)

kterým je věnována velká pozornost s cílem rozšířit
poznání a pomoci zmírnit dopady očekávané ekono‑
mické krize na českou společnost.

Web programu: https://av21spolecnost.cz/
Oddělení analytické ﬁlosoﬁe
Od roku 2020 se člen oddělení Tomáš Hříbek účast‑
ní programu aktivitou „Odpovědnost a etické výzvy
21. století“. V roce 2021 byl realizován výzkum a po‑
pularizace v oblasti aktuálních etických problémů sou‑
časné společnosti, především bioetických výzev pande‑
mie covid-19. Kromě nákupu literatury byly prostřed‑
ky využity i k navržení webu www.etikaepidemie.cz,
kde byly publikovány původní příspěvky i překlady
zahraničních textů.

Zapojení FLÚ do Strategie AV21

Program je zaměřen na sociálně-ekonomické feno‑
mény především z oblastí školství a vzdělávání, trhu
práce, daní a dávek, chudoby a nerovností, demogra‑
fického stárnutí, veřejných financí a behaviorálních
aspektů. I díky zapojení většího počtu pracovišť jsou
ve výzkumech uplatněny poznatky a přístupy souvi‑
sejících oborů, jako je sociologie a psychologie, ale
také právo, etika a operační výzkum, včetně hodno‑
cení dopadů regulace veřejných politik. Pandemie co‑
vid-19 v nedávné době přinesla nová aktuální témata,
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Workshop Naše někdejší krize: Literární reprezentace sociálních kalamit počátku 20. let 17. století,
zasedací místnost FLÚ, Praha, 6. 12. 2021

Zapojení FLÚ do Strategie AV21

Lenka Řezníková
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Vladimír Urbánek

Vladimír Urbánek
a Tomáš Havelka

Zapojení FLÚ do Strategie AV21

zleva Jiří Beneš,
Vladimír Urbánek,
Marta Vaculínová,
Tomáš Havelka
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Přednáška Jana Malury (Ostravská univerzita) na téma
Literární techniky historického vyprávění o krizových událostech

Brožura K čemu potřebujeme politické strany?, vydaná Akademickým fórem
Opravdu pro fungování vyspělé demokratické společnosti potřebujeme politické
strany? Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku dosud neexistuje jednoduchá odpověď.
K otázce po smyslu a fungování politických stran lze přistupovat různými způsoby
a z různých perspektiv. Jednu empirickou danost mají však tyto perspektivy společnou: politické strany hrály a hrají klíčovou roli v každé funkční moderní demokracii.
Vlastně si neumíme představit, jak by vypadal demokratický politický systém bez
stran – jejich role se proto skutečně zdá nezastupitelná. Předkládaná příručka, na níž
se autorsky podíleli Matej Cíbik, Vladimíra Dvořáková, Petr Vymětal, Michal Pehr
a Michel Perottino, mapuje důvody, proč se máme domnívat, že nejde o pouhý dojem
či historickou nahodilost. Vedle toho se také pokouší podat přehled rizikových vlastností, které v sobě politické strany a idea stranictví od počátku nesou. Obojí by mohlo
přispět k pochopení „krize“ politických stran, o níž se dnes často mluví.

Strategie AV21
Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Matej Cíbik, Vladimír Mikeš,
Jaroslav Rytíř (eds.)

Zapojení FLÚ do Strategie AV21

K čemu potřebujeme
politické strany?
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Edice Strategie AV21 | Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací
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Evropa a stát: mEzi barbarstvím a civilizací

Brice Bantegnie, Ph.D.
Ocenění: Postdoctoral Fellowship of the European
Philosophy of Science Association
Oceněná činnost: původní výzkum v oblasti filoso‑
fie vědy
Ocenění udělil: European Philosophy of Science Asso‑
ciation

Mgr. Ivo Pezlar, Ph.D.
Ocenění: Prémie Otto Wichterleho
Charakteristika oceněné činnosti: Cena je udělová‑
na perspektivním badatelům do 35 let, kteří dosa‑
hují špičkových vědeckých výsledků ve svém oboru.
Ocenění udělila: prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.,
předsedkyně AV ČR

prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Ocenění: Cena za popularizaci Filosofického ústa‑
vu AV ČR
Oceněná činnost: organizace výstavy Afrodita dnes,
konané v Galerii Věda a umění 3. 9. – 22. 10. 2021,
příprava katalogu k této výstavě, řada popularizač‑
ních článků pro časopis Živá historie, častá mediální
vystoupení a uspořádání komentovaných prohlídek
Vily Lanna v rámci Týdne Akademie věd
Ocenění udělil: PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., ředi‑
tel FLÚ AV ČR

Mgr. Petr Urban, Ph.D.
Ocenění: Cena za popularizaci Filosofického ústa‑
vu AV ČR
Oceněná činnost: cílevědomá popularizace tématu
etiky ve státní správě, rozhovor pro časopis Veřej‑
ná správa, související přednášková činnost a příprava
a moderování konference Etika státních zaměstnanců:
kde jsme a kudy dál?, Praha, 16. 5. 2021
Ocenění udělil: PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., ředi‑
tel FLÚ AV ČR

Mgr. Dušan Coufal, Th.D.
Ocenění: Cena Akademie věd ČR za mimořádné vý‑
sledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Oceněná činnost: vydání knihy Turnaj víry. Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433, Praha: Fi‑
losofia, 2020
Ocenění udělila: prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.,
předsedkyně AV ČR

PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
Ocenění: Cena za popularizaci Filosofického ústa‑
vu AV ČR
Oceněná činnost: mnohostranná popularizace díla
a odkazu J. A. Komenského, častá vystoupení ve vý‑
znamných domácích i zahraničních médiích, vytvo‑
ření platformy Comenius online a řada dalších po‑
pularizačních aktivit
Ocenění udělil: PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., ředi‑
tel FLÚ AV ČR
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Ivo Pezlar převzal Prémii Otto Wichterleho, Vila Lanna, Praha, 30. 6. 2021
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Dušan Coufal převzal Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací za publikaci Turnaj víry.
Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433,
Vila Lanna, Praha, 15. 11. 2021

229

230
Domácí a zahraniční ocenění zaměstnanců FLÚ

231

Domácí a zahraniční ocenění zaměstnanců FLÚ

III.

Mezinárodní vědecká spolupráce

3.1 Projekty řešené v rámci mezinárodních vědeckých programů a spolupráce

COST
WEMov – Women on the Move, koordinátor Universi‑
té de Paris (Francie), řešitelka za FLÚ: Veronika Čap
ská (Oddělení pro komeniologii a intelektuální ději‑
ny raného novověku)
European Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama / Evropská síť výzkumu a dokumentace starého řeckého dramatu, řešitelka za FLÚ: Alena Sar‑
kissian (Kabinet pro klasická studia)
HORIZON 2020
Reconstructing Late Medieval Quests for Knowledge: Quod
libetal Debates as Precursors of Modern Academic Practice
(ACADEMIA), ERC Starting Grant, řešitel: Ota Pav
líček

INTER-COST
Média kulturní opozice v Československu, spoluřešitelé za
FLÚ: Joseph Grim Feinberg a Jan Mervart (Oddělení
pro studium moderní české filosofie)
Union Académique Internationale
The Corpus of Ancient Vases / Soupis antických váz / Corpus
vasorum antiquorum, projekt č. 1, řešitel za FLÚ: Jan
Bažant (Kabinet pro klasická studia)
Union Académique Internationale
The Dictionary of Medieval Latin in the Czech Lands /
Slovník středové latiny v českých zemích / Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum, projekt č. 5: Medieval La‑
tin Dictionaries, řešitel za FLÚ: Pavel Nývlt (Kabinet
pro klasická studia)
Union Académique Internationale
The Repertory of the Literature in the Czech Lands until
1800 / Repertorium písemnictví v českých zemích do r. 1800
/ Clavis monumentorum litterarum, projekt č. 52, řeši‑
tel za FLÚ: Josef Förster (Kabinet pro klasická studia)

Projekty řešené v rámci mezinárodních vědeckých programů a spolupráce

COST
NEP4DISSENT – New Exploratory Phase in Research on
East European Cultures of Dissent, koordinátor Instytut
Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Polsko),
řešitel za FLÚ: Jan Mervart (Oddělení pro studium
moderní české filosofie)
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3.2 Akce s mezinárodní účastí pořádané nebo spolupořádané FLÚ

Akce s mezinárodní účastí pořádané nebo spolupořádané FLÚ

Seznam akcí konferenčního typu s mezinárodní účastí, které vědecké útvary FLÚ organizovaly nebo spoluor‑
ganizovaly v roce 2021 (název česky/anglicky, popř. v jiném jazyce; organizující útvar; počet účastníků/z toho
ze zahraničí, datum a místo konání):
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– 13. kemp a konference ke studiu díla Deleuze a Guattariho. Teritoriality, Exteritoriality, Non-teritoriality /
13th Deleuze and Guattari Studies Camp and Conference. Territorialities, Exterritorialities, Non-Territorialities,
Oddělení současné kontinentální filosofie, 270/250,
28. 6. – 7. 7. 2021, Praha / online
– Filosofie a sociální vědy / Philosophy and Social Sciences,
Centrum globálních studií, 154/124, 19.–22. 5. 2021,
online
– Jednání „jako kdyby“: Prefigurativní politika v teorii
a praxi / Acting as If: Prefigurative Politics in Theory and
Practice, Oddělení současné kontinentální filosofie,
55/50, 22.–25. 10. 2021, online
– Mezi Labyrintem a Cestou světla. Raně novověké metafory vědění a Jan Amos Komenský. Mezinárodní konference
/ Between the Labyrinth and the Way of Light. Early Modern Metaphors of Knowledge and Johannes Amos Comenius.
An Internationl Conference, Oddělení pro komeniologii
a intelektuální dějiny raného novověku ve spolupráci
s Německým historickým ústavem ve Varšavě, 47/20,
1.–4. 9. 2021, Praha
– Financovaná a nefinancovaná věda: akademické nerovnosti a epistemické mezery / Funded and Unfunded Science:
Academic Inequalities and Epistemic Gaps, Kabinet pro
studium vědy, techniky a společnosti, 45/27, 4.–5. 10.
2021, Praha
– Logica 2021, Oddělení logiky, 38/20, 27. 9. – 1. 10.
2021, Hejnice
– Africká filosofie v období covid-19 / African Philosophy
in the Covid-19 Crisis, Centrum globálních studií (hlav‑
ní pořadatel) ve spolupráci s Centrem pro africkou fi‑
losofii na Universität Bayreuth, 35/11, 15.–16. 6. 2021,
online
– Deformovaná veda: Od komercionalizácie k revitalizá-

cii? / Deformed Science: From Commercialization to Revitalization?, Centrum globálních studií ve spolupráci
s Filozofickým ústavem SAV (hlavní pořadatel), 30/18,
29. 11. 2021, online
– Tváře přírody: Fenomenologie a ekologie. Workshop / Faces
of Nature: Phenomenology and Ecology. A Workshop, Od‑
dělení současné kontinentální filosofie (hlavní pořa‑
datel) ve spolupráci s Fakultou humanitních studií,
30/10, 8.–9. 12. 2021
– Studium svobodných umění ve středověkých Čechách II:
Produkce, recepce a transmise vědění na fakultě svobodných
umění pražské univerzity ve středověku / Studying the Arts
in Medieval Bohemia II: Production, Reception and Transmission of Knowledge at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages, Oddělení pro studium antické‑
ho a středověkého myšlení, 22/12, 9.–30. 9. 2021, on‑
line
– Radikální náboženské komunity v předmoderních společnostech / Radical Religious Communities in Premodern
Societies, Centrum medievistických studií (hlavní po‑
řadatel) ve spolupráci s Husitským muzeem v Tábo‑
ře, 18/11, 20.–22. 10. 2021, Tábor
– Město v čase katastrof / Town in the Time of Disasters,
Centrum medievistických studií, 18/9, 20.–21. 9. 2021,
Praha
– Nová vědecká éra? Od komerční byrokracie ke kreativitě / A New Research Era? From Commercial Bureaucracy
to Creativity, Centrum globálních studií, 17/5, 19. 1.
2021, online
– Konflikt po kompromisu: regulování napětí v multikonfesionálních společnostech v 15. století / Conflict after Compromise: Regulating Tensions in Multi-Confessional Societies
in the 15th Century, Centrum medievistických studií,
15/9, 11.–12. 11. 2021, Praha

– Geografická datová analýza v historickém výzkumu /
Geographic data analysis in historical research, Oddělení
pro studium antického a středověkého myšlení, 10/2,
12. 11. 2021, Praha
– Filosofie a Událost? Květen 68 a Pražské jaro / Philosophy and the Event? May ’68 and of the Prague Spring, Od‑
dělení pro studium moderní české filosofie ve spolu‑
práci s Princeton University a Columbia University
(hlavní pořadatel), 8/5, 6. 4. 2021, online
– Stavy mysli, vědomé i nevědomé. Workshop / Mental
States, Conscious and Unconscious. A Workshop, Odděle‑
ní analytické filosofie, 8/3, 12. 11. 2021, Praha
– Hume Forum Prague, Oddělení analytické filosofie,
7/3, 7. 5. 2021, Praha
– Fenomenalita a (vnitřní) vědomí. Workshop / Phenomenality and (Inner) Awareness. A Workshop, Oddělení ana‑
lytické filosofie, 4/1, 11. 11. 2021, Praha

Akce s mezinárodní účastí pořádané nebo spolupořádané FLÚ

– K warburgovské kulturní antropologii: Metoda a perspektivy / Pour une anthropologie culturelle warburgienne: méthode et perspectives / Towards a Warburgian Cultural Anthropology: Method and Perspectives, Oddělení pro studium
moderní české filosofie (hlavní pořadatel) ve spolu‑
práci s CNRS, 12/10, 18. 5. – 1. 6. 2021, online
– Raně novověké metafory vědění / Early Modern Metaphors of Knowledge, Oddělení pro komeniologii a inte‑
lektuální dějiny raného novověku, 12/6, 6. 5. – 3. 6.
2021, online
– Promýšlet levicový disent / Thinking Left Dissent, Oddě‑
lení pro studium moderní české filosofie, 12/5, 15. 1.
2021, online
– Autonomie v dialogu. Kant a fenomenologická tradice
/ Autonomy in Dialogue. Kant and the Phenomenological
Tradition, Oddělení pro studium novověké racionality
ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Par‑
dubice (hlavní pořadatel), 12/4, 16.–17. 9. 2021, Praha
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3.3 Aktuální meziústavní dvoustranné dohody

– Addis Ababa University, Department of Philoso‑
phy, Etiopie, oblast spolupráce: globální studia

ké problémy přírodních věd, filosofie jazyka a logické
problémy jazyka, etika a morální filosofie

– Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten [Amster‑
dam University of the Arts], Academy of Theatre and
Dance, DAS Graduate School, Nizozemsko, oblast spo‑
lupráce: společný výzkum na téma filosofie a umění

– Slovenská Akadémia vied, platforma Otvorená aka
démia, Slovensko, oblast spolupráce: globální studia

– Archiwum Państwowe w Gdańsku, Polsko, oblast
spolupráce: Digital Humanities
– Friedrich-Schiller-Universität Jena, Philosophische
Fakultät, Institut für Philosophie, Německo, oblast
spolupráce: Hegel a německý idealismus, vzdělání
a svoboda

Akce s mezinárodní účastí pořádané nebo spolupořádané FLÚ

– Kansas State University, Department of Philosophy,
Spojené státy americké, oblast spolupráce: teorie in‑
terpretace
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– Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des öst‑
lichen Europa e. V. (GWZO), Německo, oblast spo‑
lupráce: společná výzkumná platforma pro výzkum
dějin a kultury, společná podpora studentů doktor
ského studia
– Magyar Tudományos Akadémia [Hungarian Acade‑
my of Sciences], Research Centre for the Humanities,
Institute of Philosophy, Research Group for Philoso‑
phy of Physics, Maďarsko, oblast spolupráce: formál‑
ní epistemologie, filosofie vědy, filosofie fyziky, zákla‑
dy pravděpodobnosti
– National Open University of Nigeria, Abudža,
Nigérie, oblast spolupráce: globální studia
– Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjo‑
logii, Polsko, oblast spolupráce: dějiny středověké fi
losofie, raně novověké myšlenkové proudy, kompara
ce české a polské moderní filosofie
– Slovenská Akadémia vied, Filozofický ústav, Sloven
sko, oblast spolupráce: dějiny filosofie, dějiny českého
a slovenského filosofického myšlení v kontextu vzájem
ných vztahů, filosofické aspekty kulturně-politických
problémů ve střední Evropě, filosofické a metodologic

– Sorbonne Université, Faculté des Lettres, Francie,
oblast spolupráce: výměnné pobyty a společné pub
likace
– Stockholms universitet [University of Stockholm],
Faculty of Humanities, Department of Literature and
History of Ideas, Švédsko, oblast spolupráce: teorie
interpretace
– Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten,
Filosofiska institutionen [University of Stockholm,
Faculty of Humanities, Department of Philosophy],
Švédsko, oblast spolupráce: teorie interpretace
– Tel Aviv University, The Sonia and Marco Nadler
Institute, Izrael, oblast spolupráce: archeologický vý
zkum
– Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Kolum
bie, oblast spolupráce: dílo Jana Amose Komenského
a Jana Patočky
– Università degli Studi di Milano, Dipartimento di
Filosofia „Piero Martinetti“, Itálie, oblast spolupráce:
dějiny středověkého myšlení, logické teorie
– Universitat de València, Facultad de Filosofía y Cien‑
cias de la Educación, Departamento de Filosofía (De‑
partamento de Metafísica y Teoría del Conocimento)
[University of Valencia, Faculty of Philosophy and Ed‑
ucational Sciences, Department of Metaphysics and
Theory of Knowledge], Španělsko, oblast spolupráce:
teorie interpretace
– Università di Bologna, Scuola di Lettere e Beni
Culturali, Dipartimento di Filosofia e Comunicazio‑
ne [University of Bologna, School of Arts, Humani‑
ties, and Cultural Heritage, Department of Philoso‑
phy and Communication Studies], Itálie, oblast spo
lupráce: teorie interpretace

schichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO),
Německo, oblast spolupráce: dohoda o spolupráci při
školení doktorandů
– Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, Filo
zofická fakulta, Katedra filozofie a dejín filozofie, Slo
vensko, oblast spolupráce: klasická německá filosofie,
fenomenologicko-existenciálně-hermeneutická filosofie
– Ústav státu a práva AV ČR, Česko, oblast spolupráce:
současná etika; svoboda vůle
– Ústav dějin umění AV ČR, Česko, oblast spolupráce:
teorie umění a estetika
– Zheijang Financial College, Hangzhou, Čína, oblast
spolupráce: globální studia

Vědeckou spolupráci v oblasti humanitních a společenských věd mezi pracovišti Akademie věd ČR a ně‑
meckou Leibnizovou společností slavnostně stvrdili český ministr kultury Lubomír Zaorálek, předsedkyně
Akademie věd ČR Eva Zažímalová, saský státní ministr pro vědu Sebastian Gemkow a viceprezident Leib‑
nizovy společnosti Sebastian Lentz. Platforma nazvaná Leibniz GWZO Prague bude fungovat jako prostřed‑
ník mezi německými a českými výzkumnými, pedagogickými i kulturními institucemi a propojovat vědce.
Jejím cílem je posílit trvalou spolupráci mezi Akademií věd ČR a jejím německým protějškem ve spolkové
zemi Sasko, Leibnizovou společností.
Česko-německou výzkumnou platformu společně koordinují Leibnizův ústav pro dějiny a kulturu východ‑
ní Evropy (GWZO) a Filosofický ústav AV ČR. Během setkání, které se konalo 17. 9. 2021 ve Vile Lanna, byl
projednáván také model spolupráce v oblasti školení doktorandů mezi Univerzitou Lipsko a ústavy Akade‑
mie věd z oblasti humanitních a společenských věd.

Aktuální meziústavní dvoustranné dohody

– Università degli Studi di Roma „Tor Vergata“, Facol‑
tà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Storia, Patri‑
monio culturale, Formazione e Società [University of
Rome „Tor Vergata“, School of Humanities, Depart‑
ment of History, Culture and Society], Itálie, oblast
spolupráce: globální studia – lidská práva, globální
spravedlnost, rozvoj společnosti
– Universität zu Köln, Thomas-Institut, Německo,
oblast spolupráce: antická a středověká filosofie a teo
logie, Digital Humanities
– Universität Leipzig, Fakultät für Geschichte, Kunst
und Orientwissenschaften; Fakultät für Sozialwissen‑
schaften und Philosophie; Leibniz-Institut für Ge‑
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Slavnostní zahájení spolupráce česko-německé platformy GWZO Prague,
Vila Lanna, Praha, 17. 9. 2021

Aktuální meziústavní dvoustranné dohody

Zleva Lubomír Zaorálek, Sebastian Gemkow, Pavel Baran a Lumír Poláček
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Aktuální meziústavní dvoustranné dohody

Zleva Lubomír Zaorálek, Eva Zažímalová
a Sebastian Gemkow
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Projev předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové

Aktuální meziústavní dvoustranné dohody

Zleva Eva Zažímalová, Sebastian Gemkow, Sebastian Lentz a Lubomír Zaorálek
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Aktuální meziústavní dvoustranné dohody

Lubomír Zaorálek
(ministr kultury ČR)
Sebastian Lentz
(viceprezident Leibnizovy společnosti)

Aktuální meziústavní dvoustranné dohody

Sebastian Gemkow (saský státní ministr pro vědu)
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Aktuální meziústavní dvoustranné dohody

Christian Lübke (ředitel GWZO)
Jiří Fajt (GWZO)

Aktuální meziústavní dvoustranné dohody

Susanne Jaeger (GWZO)
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Aktuální meziústavní dvoustranné dohody

IV.

Vzdělávací činnost a popularizace vědy

Středoškolským studentům jsou z pravidelných akcí
určeny především Dny otevřených dveří ve FLÚ a v Ka‑
binetu pro klasická studia FLÚ, které tradičně pro‑
bíhají v rámci Týdne AV ČR (dříve Týden vědy a techniky) spolu s přednáškami určenými vysokoškolskému
a středoškolskému publiku.
Kabinet pro klasická studia FLÚ pořádá každoroč‑
ně Letní školu klasických studií, čtyřdenní běh předná‑
šek, čtení a exkurzí určený učitelům klasických jazy‑
ků, studentům a všem zájemcům o latinskou kulturu.
Již 29. ročník se konal v Telči ve dnech 1.–4. 7. 2021
pod názvem Odi profanum volgus et arceo? (Horatius,
Carmen III,1) Lidové a populární v antice a v její recepci a byl zaměřen jak na zkoumání sociální struktury
společnosti v kontextu pojmu „lidovosti“, tak na ana‑
lýzu rozmanitých aspektů a projevů „lidové“ kultury.
Opakované zavádění online vyučování se v roce
2021 stalo podnětem pro navázání užší spolupráce se
středními školami a pro obohacení středoškolské vý‑
uky online přednáškami našich badatelů. Novinkou
uplynulého roku se stala iniciativa Akademie věd Pozvěte si vědce do výuky, cílená zejména na střední ško‑
ly, do níž se zapojilo třináct badatelů Filosofického
ústavu, kteří uskutečnili celkem dvacet devět převáž‑
ně online přednášek v institucích celé České republi‑
ky. Největší pozornost si získala témata argumentač‑
ních faulů a analytické filosofie jazyka (Pavel Arazim,
Oddělení logiky), soudržné společnosti (Jan Balon,
Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti),
politických reforem v roce 1968 (Ondřej Lánský, Od‑
dělení pro studium moderní české filosofie), ale i té‑
mata historická, zejména osobnost Karla IV. (Václav
Žůrek, Centrum medievistických studií).
Nadchnout pro vědu mladé talenty je cílem dlou‑
hodobého projektu Akademie věd Otevřená věda, díky
němuž si mohou středoškoláci pod vedením lektorů
vyzkoušet práci akademických badatelů. V roce 2021
bylo na stáž do Filosofického ústavu přijato 19 stu‑
dentů. Věnovali se antické tradici v české kultuře, neo

latinistice, filosofii Jana Patočky, bioetice, současné
filosofii mysli, popularizaci filosofie jako takové či
filosofii odpovědného přístupu k jídlu. Výzkum na
poslední jmenované téma, který vedla lektorka Cris‑
tina Vendra (Oddělení současné kontinentální filoso‑
fie), zaujal porotu závěrečné studentské vědecké kon‑
ference Otevřená věda 2021 a získal stážistkám Anež‑
ce Bartoňové a Aleksandře Sokolove třetí místo v ka‑
tegorii Humanitní a společenské vědy.
V roce 2021 byla na webových stránkách Filosofic‑
kého ústavu zveřejněna stálá nabídka aktivit ústavu
pro střední školy. Jde především o přednášková téma‑
ta nabízená pedagogům středním škol pro obohace‑
ní výuky (https://www.flu.cas.cz/cz/pro-verejnost/pro
-skoly). Realizace přednášek probíhá nejen prezenčně
ve školách, ale také on-line formou, čímž se stává do‑
stupnější i pro mimopražské studenty.
Jan Maršálek (Kabinet pro studium vědy, techni‑
ky a společnosti) uspořádal ve dnech 13.–14. 9. 2021
dvoudílný workshop Science Studies a středoškolská pedagogika fyziky určený zájemcům z oblastí učitelství
a didaktiky. Teoretická část workshopu byla zaměřena
na analýzu stávající literatury science studies se zamě‑
řením na fyziku, praktická část byla věnována uplat‑
nění přístupů a výsledků science studies ve výuce. Stej‑
nému publiku byl určen také workshop Vědecká gramotnost jako občanská kompetence, který se konal 30. 9.
2021 a zaměřil se na představení různých pojetí „vě‑
decké gramotnosti“, uplatňovaných na jedné straně
v odborné literatuře a na straně druhé ve východis‑
cích a praktikách konkrétních vzdělávacích politik.
Akademické fórum, platforma se zázemím ve Fi‑
losofickém ústavu pořádající diskuse na aktuální ob‑
čansko-politická témata, doplnilo příručku Referen
dum a přímá demokracie o soubor cvičení, která mo‑
hou sloužit k výuce na středních školách. Spolu s nově
vydanou příručkou K čemu potřebujeme politické strany?
byly tyto materiály rozeslány na více než sto gymná‑
zií a středních škol v České republice.
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Martin Šorm (Centrum medievistických studií) se
jako vedoucí autorského kolektivu podílel na přípravě
didaktické publikace – pracovního sešitu, jehož sou‑
částí jsou také interaktivní online cvičení na portá‑
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lu skolasnadhledem.cz, vydaného pod názvem Dějepis s nadhledem 7 pro základní školy a víceletá gymnázia.
Pracovní sešit 2v1, Praha: Fraus, 2021.

Studentská konference Otevřená věda 2021,
Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha, 18.–19. 11. 2021
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Juraj Hvorecký (Oddělení analytické filosofie) s absolventkami stáže Mysl a mozek – současná filosofie mysli
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Anežka Bartoňová a Aleksandra Sokolova, absolventky stáže pod vedením Cristiny Vendra
(Oddělení současné kontinentální filosofie) s názvem Philosophy of Responsible Eating, oceněné 3. místem
v kategorii III. vědní oblast – Humanitní a společenské vědy
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Absolventka a absolventi stáže Filosofie věc veřejná: staňte se popularizátory vědy! pod vedením Jany Říhové
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Absolventka a absolvent stáže Jak se dělá neolatinistika pod vedením Vojtěcha Pelce
(Kabinet pro klasická studia)
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Pelc

258

Účast pracoviště na sekundárním vzdělávání

Jana Říhová a Juraj Hvorecký s absolventkami a absolventy stáží
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Projekt AV ČR Pozvěte si vědce do výuky,
nabízející středním školám oživení výuky
v době pandemie a distančního vyučování
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4.2 Účast pracoviště na terciárním vzdělávání

Akreditované doktorské programy
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., měl v roce 2021 akre‑
ditováno společně s partnerskými univerzitami celkem
sedm doktorských studijních programů.
1) V doktorském studijním programu Filozofie stu‑
dijní obor Filozofie (ve spolupráci s Filozofickou fa‑
kultou Univerzity Karlovy v Praze). Forma studia je
prezenční i kombinovaná, standardní délka studia je
4 roky. Studijní program Philosophy je akreditován rov‑
něž v anglickém jazyce. Společná akreditace je aktu‑
álně platná do 31. 12. 2024.
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2) Doktorský studijní program Latinská medievistika
a novolatinská studia (ve spolupráci s Filozofickou fa‑
kultou Univerzity Karlovy v Praze). Forma studia je
prezenční i kombinovaná, standardní délka studia
je 4 roky. Studijní program Medieval Latin and Neo‑Latin Studies je akreditován rovněž v anglickém jazyce.
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3) V doktorském studijním programu Filozofie studijní
obor Filozofie náboženství (ve spolupráci s Evangelic‑
kou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Pra‑
ze). Forma studia je prezenční i kombinovaná, stan‑
dardní délka studia je 4 roky. Studijní obor Philosophy
of Religion je akreditován rovněž v anglickém jazyce.
Společná akreditace je aktuálně platná do 31. 3. 2024.
4) V doktorském studijním programu Filozofie studij‑
ní obor Filozofie výchovy a vzdělávání (ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze).
Forma studia je prezenční i kombinovaná, standard‑
ní délka studia je 4 roky. Studijní obor Philosophy of
Education je akreditován rovněž v anglickém jazyce.
Společná akreditace je aktuálně platná do 29. 9. 2029.

5) Doktorský studijní program Bioetika (ve spolupráci
s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity). Forma
studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka
studia je 4 roky. Studijní program Bioethics je akredi‑
tován rovněž v anglickém jazyce. Společná akredita‑
ce je aktuálně platná do 31. 12. 2024.
6) Doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy
a techniky (ve spolupráci s Filozofickou fakultou Zápa‑
dočeské univerzity v Plzni). Forma studia je prezenč‑
ní i kombinovaná, standardní délka studia je 3 roky.
Studijní program History and Philosophy of Science and
Technology je akreditován rovněž v anglickém jazyce.
Společná akreditace je aktuálně platná do 13. 8. 2029.
7) V doktorském studijním programu Filozofie studij‑
ní obor Filozofie (ve spolupráci s Teologickou fakultou
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích). Forma
studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka
studia je 4 roky. Společná akreditace je aktuálně plat‑
ná do 23. 9. 2029.
Filosofický ústav uzavřel 25. 8. 2020 Dohodu o spolu‑
práci při školení doktorandů s Fakultou dějin, umění
a regionálních studií Univerzity Lipsko (Fakultät für
Geschichte, Kunst und Regionalwissenschaften der
Universität Leipzig), Fakultou sociálních věd a filoso‑
fie Univerzity Lipsko (Fakultät für Sozialwissenschaf‑
ten und Philosophie der Universität Leipzig) a Leib‑
nizovým ústavem pro dějiny a kulturu východní Ev‑
ropy (GWZO). Dohoda umožňuje, aby začínající ba‑
datelé, které FLÚ AV ČR navrhl k přijetí mezi lipské
doktorandy, absolvovali doktorské studium v soula‑
du s pravidly doktorského studia stanovenými pří‑
slušnou fakultou.

Snahou Filosofického ústavu je zpřístupnit obor fi‑
losofie akademické i širší veřejnosti a prezentovat její
společenský význam. Praxe uplynulého roku ukáza‑
la, že kritická filosofická reflexe důležitých společen‑
ských témat a zapojení do veřejné debaty napříč vě‑
deckými obory nabývá na významu zejména v době
krizových momentů a společenských změn.
Problémy spojené s onemocněním covid-19 poskyt‑
ly prostor úvahám o odolné společnosti a faktorech,
které ji utvářejí. Mediální pozornost si v této oblas‑
ti získala především Alice Koubová jako koordiná‑
torka výzkumného programu Strategie AV21 Odolná
společnost pro 21. století (např. v rozhovoru pro Radio
Wave). Podcast Sylva sylvarum, který vznikl v rámci
tohoto programu, je věnován diskusi nad rozličnými
aspekty resilience v rozhovorech s osobnostmi aka‑
demického i veřejného života. Stále živou inspirací
v turbulentní době se ukázala být také stoická filoso‑
fie (její myšlenky předestřel Vladimír Mikeš v článku
na webu denikn.cz).
Pozornost veřejnosti i médií si i v loňském roce
udržely studie věnované základnímu nepodmíněnému
příjmu (jak dokládají rozhovory se sociálními vědci
Markem Hrubcem a Martinem Brabcem v TV Nova,
CNN Prima News a Hospodářských novinách). Ve
veřejném prostoru rezonovala také témata spojená
s etikou v administrativě, umělou inteligencí a přípra‑
vou na zavádění provozu autonomních vozidel (byly
zveřejněny články Petra Urbana a Juraje Hvoreckého
v Deníku N, MF Dnes, časopisu Veřejná správa či na
serveru zdopravy.cz).
Vyšla řada úspěšných knižních titulů z produkce
nakladatelství Filosofia a OIKOYMENH, z nichž nej‑
větší mediální pozornost upoutal originální komiks
Tři útěky Hanny Arendtové amerického kreslíře Kena
Krimsteina (referovaly o něm ČT24, Český rozhlas či
Týdeník Respekt).
Zájem novinářů v roce 2021 upoutala osobnost
znalce Patočkova díla Ivana Chvatíka (Reportér ma‑

gazín, Vizitka ČRo) a čerstvého nositele Medaile Otto
Wichterleho Ivo Pezlara (ČTK, Reportér podcast, časo‑
pis Universitas). O myšlenkové originalitě v díle Jana
Amose Komenského opakovaně hovořil historik a ko‑
meniolog Vladimír Urbánek (časopis Interview, Čes‑
ký rozhlas). Zaujal také projekt Alchymie vůní Seana
Coughlina, zaměřený na experimentální rekonstrukci
přípravy parfémů starověkého Egypta a Řecka (ČTK,
Český rozhlas).
Vzdor komplikované pandemické situaci se podaři‑
lo uspořádat většinu tradičních popularizačních akcí
pro odborné i laické publikum, jako jsou letní školy
či diskusní setkání Filosofické kavárny (byť jejich po‑
čet byl vlivem okolností nižší než obvykle). Populari‑
zační přednášky členů Oddělení pro studium moder‑
ní české filosofie obohatily také výstavu Národního
muzea Parlament!, konanou v Národním památníku
na Vítkově a věnovanou vývoji parlamentní kultury
u nás; mezi diskutovaná témata patřily politické re‑
formy roku 1968, liberální demokracie, disent či Ma‑
sarykovo pojetí humanity.
Tradiční diskusní setkání v rámci cyklu Filosofická
kavárna se v minulém roce uskutečnilo dvakrát. První
téma nastolila nově vydaná kniha André Comte-Spon‑
villa Duch ateismu v překladu Hany Fořtové (Praha: Fi‑
losofia, 2020). Společně s ní byli pozvanými hosty re‑
ligionista a filosof Tomáš Halík, rabín Daniel Mayer,
znalec islámu Petr Pelikán a za ateistickou pozici fi‑
losof Tomáš Hříbek. Debatu nad otázkami na téma
podstaty náboženství a jeho souvislosti s kulturou,
dějinami, morálkou, veřejným míněním a evropský‑
mi civilizačními hodnotami moderoval Kryštof Bo‑
háček. Druhé, speciální vydání Filosofické kavárny se
zaměřilo na filosofii a umění v antice. Do areálu zám‑
ku ve Velkém Meziříčí přišli diskutovat znalci antic‑
kého divadla Alena Sarkissian a Jaroslav Daneš. Ka‑
várna se uskutečnila jako součást programu Evropského festivalu filosofie. Obě diskusní setkání lze přehrát
ze záznamu na YouTube kanálu Filosofického ústavu.
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Originální přednáškový mix věnovaný vztahu vědy
a umění přinesl 15. ročník Evropského festivalu filosofie (festivalfilosofie.cz), který se uskutečnil ve dnech
29. 8. – 12. 9. 2021 ve Velkém Meziříčí. Příležitost
k zamyšlení divákům poskytly příspěvky dvou desí‑
tek zajímavých hostů z rozmanitých oblastí vědecké‑
ho, ale i uměleckého světa, filosofií a astronomií po‑
čínaje a matematikou a hudební vědou konče. Byli
mezi nimi např. astrofyzik Jiří Grygar, fotograf Petr
Horálek, skladatelé Miloš Štědroň, Ivo Medek, Jiří
Raclavský či Viktor Pantůček a samozřejmě celá řada
osobností spjatých s filosofií jako Vojtěch Kolman,
Ladislav Kvasz, Alice Koubová, Tomáš Hříbek či Te‑
reza Matějčková. Patnáctiletou historii festivalu zma‑
povala také unikátní publikace nazvaná Filozofie pod
mostem. Garantem přednáškové části festivalu je Filo‑
sofický ústav AV ČR a Filosofická fakulta Masaryko‑
vy univerzity v Brně.
V Galerii Věda a umění v budově AV ČR měli ná‑
vštěvníci v uplynulém roce možnost zhlédnout dvě
výstavy, na jejichž přípravě spolupracovali badatelé Fi‑
losofického ústavu. Expozice s názvem Afrodita dnes.
Ohlasy bohyně v současném českém výtvarném umění na‑
bídla návštěvníkům vedle děl současných umělců také
sádrové odlitky nejslavnějších antických soch Afrodi‑
ty. K výstavě byl vydán stejnojmenný katalog autorů
Jana Bažanta a Pavla Piekara (Praha: Academia, 2021).
Výstava nazvaná Svatá Ludmila, žena na rozhraní věků,
byla uspořádána u příležitosti výročí 1100 let od úmr‑
tí této významné ženy a světice a prostřednictvím ex‑
ponátů z předních tuzemských institucí představila
příběh jejího života i pozdějšího kultu. Na přípravě
výstavy se podílela řada společenskovědních praco‑
višť Akademie věd v čele s Archeologickým ústavem
i řada mimoakademických pracovišť.
K oblíbeným popularizačním aktivitám Filosofic‑

kého ústavu patří také slavnostní představení vybra‑
ných knižních titulů. Ve Filosofickém sále Strahov‑
ské knihovny se uskutečnilo slavnostní uvedení pub‑
likace Příběhy slavných vil renesančního Říma Jany Má‑
chalové a Ivana Chvatíka. Další setkání nad knihami
se uskutečnila ve dvoraně Filosofického ústavu. Mezi
prezentovanými tituly byly například Turnaj víry Du‑
šana Coufala, Přenos vědění kolektivu autorů Pavlíny
Cermanové, Jaroslava Svátka, Václava Žůrka a Vojtě‑
cha Bažanta nebo knih Ad Majorem evidentiam Len‑
ky Řezníkové a Skrytý tajemství Božích poklad Tomá‑
še Havelky.
Týden vědy a techniky se po dvaceti letech své exis‑
tence představil divákům pod novým názvem Týden
Akademie věd (1.–7. 11. 2021). V rámci největšího vě‑
deckého festivalu v České republice nabídl Filosofic‑
ký ústav zájemcům o filosofii sérii přednášek na té‑
mata Hate Speech a svoboda slova v perspektivách současné analytické filosofie (Tomáš Koblížek); Vědomí ve fyzickém světě: „Těžký problém“, či iluze? (Tomáš Hříbek);
Pravda v umění: o zobrazování antiky v popkultuře (Ale‑
na Sarkissian) nebo Morální meze trhu (Martin Brabec).
Návštěvníci se také mohli zúčastnit scénického čte‑
ní z Komenského korespondence (na YouTube kaná‑
lu Comenius online) nebo komentované prohlídky Vily
Lanna (Jan Bažant).
Letní škola klasických studií, určená učitelům klasic‑
kých jazyků, studentům a všem zájemcům o latinskou
kulturu, se v roce 2021 uskutečnila začátkem července
v Telči. Tentokrát se zaměřila na Lidové a populární
v antice a její recepci. Letní škola medievistických studií
přivítala příznivce medievistiky, zejména doktorandy
a studenty vysokých škol, začátkem září již posedm‑
nácté v řadě v Sázavském klášteře.
Více informací je k dispozici na webových strán‑
kách www.flu.cas.cz.
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Filosofická kavárna na téma Atheismus, Akademické konferenční centrum / online, 7. 4. 2021
Zleva Tomáš Halík, Tomáš Hříbek, Kryštof Boháček a Petr Pelikán
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Filosofická kavárna na téma Atheismus, shora Hana Fořtová a Daniel Mayer
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Filosofická kavárna Speciál na téma Filosofie a umění v antice, Velké Meziříčí, 7. 9. 2021
Zleva Jaroslav Daneš, Alena Sarkissian a Kryštof Boháček
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Evropský festival filosofie na téma Věda a umění, Velké Meziříčí, 29. 8. – 12. 9. 2021
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Beseda na téma Občanská výchova jinak?
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Zleva Juraj Hvorecký, Ondřej Andrys, Milan Dufek, Ondřej Lánský a Alena Štruncová
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Zahájení festivalu, Ondřej Ševeček
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Představení knihy Filozofie pod mostem z pera ředitele festivalu Milana Dufka,
vydané u příležitosti 15. výročí festivalu
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Přednáška Jiřího Grygara na téma Vesmír a umění
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Týden Akademie věd ČR, FLÚ, Praha, 1.–7. 11. 2021

Přednáška Vědomí ve fyzickém světě:
‚Těžký problém‘, či iluze?
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Zleva Tomáš Hříbek (Oddělení analytické filosofie),
Jakub Mihálik (Oddělení novověké racionality)
a Juraj Hvorecký (Oddělení analytické filosofie)
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Martin Brabec (Centrum globálních studií) s přednáškou Morální meze trhu
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Tomáš Koblížek (Oddělení analytické filosofie) s přednáškou Právo na nenávist?
Hate speech a svoboda slova v perspektivách současné analytické filosofie
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Přednáška Z Komenského korespondence: S kým si psal, o čem a jak?
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Zleva Tomáš Havelka, Marcela Slavíková,
Martin Steiner a Vladimír Urbánek
(členka a členové Oddělení pro komeniologii
a intelektuální dějiny raného novověku)
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Jan Mervart a Jiří Růžička v podcastu ze série Kolaps na téma Kosík, Sviták a ti další.
Stranická inteligence po smrti Stalina, v jehož rámci představili svou knihu „Rehabilitovat Marxe!“
Československá stranická inteligence a myšlení poststalinské modernity, web a2larm.cz, 4. 2. 2021
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Rozhovor s Vladimírem Urbánkem pro časopis Interview, 10. 2. 2021
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Článek Juraje Hvoreckého pro časopis Veřejná správa, 5/2021, 12. 5. 2021
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Podcastová série s názvem Sylva sylvarum, připravovaná v rámci výzkumného programu
Odolná společnost pro 21. století
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Petr Hlaváček (Collegium Europaeum) hostem v podcastu Akcent, Český rozhlas Vltava, 6. 5. 2021
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Rozhovor s Martinem Šormem
(Centrum medievistických studií),
Týdeník Respekt, 14. 7. 2021
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Kniha Tři útěky Hannah Arendtové v pořadu Události v kultuře, ČT art, a na webu ČT24, 27. 7. 2021
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Rozhovor s Janem Kremerem (Centrum medievistických studií / PedF UK),
EDUzin.cz, 19. 10. 2021
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Rozhovor s Otou Pavlíčkem (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení),
řešitelem ERC projektu ACADEMIA, vedavyzkum.cz, 15. 11. 2021
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5.1 Spolupráce se státní, veřejnou, politickou správou a neziskovým sektorem

čen k 31. 12. 2021 a získal hodnocení TA ČR „splněn
s vynikajícími výsledky“.
prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. (Kabinet pro klasická
studia) byl členem expertního panelu 1 SHVa (Spo‑
lečenské, humanitní a umělecké vědy) RVVI při Úřa‑
du vlády ČR.
Mgr. Ing. Martin Brabec, Ph.D. (Centrum globálních
studií) byl členem evaluační komise grantových pro‑
jektů SASPRO Slovenské akademie věd a členem hod‑
notícího panelu GA ČR P 401 „Filosofie“.
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (Centrum globál‑
ních studií) byl členem evaluační komise grantových
projektů SASPRO Slovenské akademie věd.
Albert Kasanda, Ph.D. (Centrum globálních studií) byl
členem evaluační komise grantových projektů SASP‑
RO Slovenské akademie věd.
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc. (Kabinet pro klasická
studia) byl odborným hodnotitelem RVVI Úřadu vlá‑
dy ČR v rámci Metodiky 17+ a členem hodnotícího
panelu GA ČR P 406 „Lingvistika a literární vědy“.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. (Kabinet pro klasická
studia) byla odbornou hodnotitelkou RVVI při Úřa‑
du vlády ČR v rámci Metodiky 17+ a členkou hod‑
notícího panelu č. 9 „Filologie“ Národního akredi‑
tačního úřadu.
Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D. (Kabinet pro klasic‑
ká studia) byla členkou expertního panelu 1 SHVa
(Společenské, humanitní a umělecké vědy) RVVI při
Úřadu vlády ČR a odbornou hodnotitelkou TA ČR,
programu ÉTA.
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Filosofický ústav s Ústavem státu a práva AV ČR,
Ústavem informatiky AV ČR a Přírodovědeckou fa‑
kultou Univerzity Karlovy společně spravují platfor‑
mu CEVAST – Centrum Karla Čapka pro studium
hodnot ve vědě a technice (https://www.cevast.org/).
Členové centra řeší projekt TA ČR č. TL01000467
Etika provozu autonomních vozidel (spoluřešitel Tomáš
Hříbek, Oddělení analytické filosofie), v jehož rámci
probíhá výzkum orientovaný na inovace empirických
metod (sestavení modelových situací sociálního dile‑
matu kolizí autonomních vozů, vizualizace pro onli‑
ne dotazníkovou metodu), výzkum morálních intuic
pro řídící software aut a výzkum preferencí nákupu
a další aplikace pro obecnou umělou inteligenci. To‑
máš Hříbek a Juraj Hvorecký jsou členy Etické komi‑
se pro posuzování otázek spojených s provozem auto‑
matizovaných a autonomních vozidel v podmínkách
ČR, zřízené v roce 2020 při Ministerstvu dopravy ČR.
Tým pod vedením Petra Urbana (Oddělení sou‑
časné kontinentální filosofie) řešil projekt TA ČR
č. TL01000430 Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě. Cílem tohoto projektu bylo předložit sadu
doporučených nástrojů a opatření pro efektivní zavá‑
dění a rozvíjení etické kultury v české státní správě,
a to na základě rozsáhlého pilotního ověření v pro‑
středí aplikačního garanta. V roce 2021 zorganizoval
řešitelský tým konferenci „Etika státních zaměstnanců:
kde jsme a kudy dál?“ (15. 6. 2021 v Zrcadlové kapli
pražského Klementina) ve spolupráci Ministerstvem
vnitra, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem kultu‑
ry. Akce se zúčastnilo několik desítek státních tajem‑
níků a dalších státních zaměstnanců. Řešitelský tým
rovněž odevzdal Ministerstvu dopravy finální verzi
souhrnné výzkumné zprávy „Nástroje rozvíjení etic‑
ké kultury v české státní správě 2020+“ a její závěry
představil na dvou zasedáních Grémia pro systém ří‑
zení kvality v Ministerstvu dopravy. Projekt byl ukon‑
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prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
předseda českého výboru: výbor pro vydávání Corpus
Vasorum Antiquorum při Union Académique Internationale (UAI)

Mgr. Jan Maršálek, Ph.D.
člen vědecké rady: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES)
funkční období: od 2015

PhDr. Jiří Beneš
stálý delegát AV ČR: Union Académique Internationale
(UAI)
funkční období: stálý delegát

doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.
člen komise: Philosophy of Science Association (PSA), International Relations Committee
funkční období: od 2020

PhDr. Jiří Beneš
stálý delegát AV ČR: Internationale Thesaurus Kommission, Bayerische Akademie der Wissenschaften
funkční období: stálý delegát

doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.
člen rady (Assessor): Division of Logic, Methodology and
Philosophy of Science and Technology (DLMPST)
funkční období: od roku 2020–2023

PhDr. Jiří Beneš
člen předsednictva: Deutsche Comenius-Gesellschaft

doc. Martin Nitsche, Ph.D.
viceprezident: Society for Phenomenology of Religious Experience (SOPHERE)
funkční období: od 2018

Geoffrey Dierckxsens, Ph.D.
viceprezident: Society for Ricoeur Studies
funkční období: od 2021
PhDr. Radim Hladík, Ph.D.
delegát: European Association for Digital Humanities
(EADH)
funkční období: od 2018

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
člen komise: Commission of the History of Archi‑
tecture ICOMOS
funkční období: od 2007

doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D.
„Core Convenor“: Performance Philosophy Network
funkční období: 2017–2022

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
člen vědecké rady: Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte (FOVOG), Katholische Universität Eichstätt
funkční období: od 2010

Mgr. Eliška Kubartová, Ph.D.
tajemnice: Société Internationale pour l’Étude du Théâtre
Médiéval (SITM)
funkční období: od 2019

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
člen mezinárodní rady: Europäisches Romanik-Zentrum
Halle
funkční období: od 2008

Mgr. Martin Zach
člen výkonného výboru: East European Society for Analytic Philosophy (EENPS)
2020–2024

Spolupráce se státní, veřejnou, politickou správou a neziskovým sektorem

Mgr. Martin Zach
studentský zástupce v řídícím výboru: European Philosophy of Science Association (EPSA)
2019–2021
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V roce 2021 nebyly tyto aktivity realizovány.
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Konference Etika státních zaměstnanců: Kde jsme a co dál?,
Zrcadlová kaple Klementina,
Praha, 15. 6. 2021
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Martina Postupová (Ministerstvo vnitra)
a Marek Zelenka (Sdružení Oživení)
Petr Urban (Oddělení současné kontinentální filosofie)
a Petr Hůrka (Ministerstvo vnitra)

Vybrané odborné expertizy a vědecké poradenství

Juraj Hvorecký (Oddělení analytické filosofie)

304

305
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Dalibor Fadrný (Ministerstvo spravedlnosti),
V ladimíra Dvořáková (ČVUT)
a Petr Leyer (Transparency International)

Vybrané odborné expertizy a vědecké poradenství

Petr Urban (Oddělení současné kontinentální fi
 losofie)
a Petr Hůrka (Ministerstvo vnitra)
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Alice Koubová
(Oddělení současné
kontinentální filosofie)
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Zleva Juraj Hvorecký (Oddělení analytické filosofie),
Petr Urban (Oddělení současné kontinentální filosofie),
Petr Hůrka (Ministerstvo vnitra),
Michal Svěrák (Ministerstvo dopravy)
a Tomáš Friedel (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

Vybrané odborné expertizy a vědecké poradenství

Petr Hůrka (Ministerstvo vnitra)
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Vladimíra Dvořáková
(ČVUT)
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Vybrané odborné expertizy a vědecké poradenství

Juraj Hvorecký (Oddělení analytické filosofie),
Jana Machová (Ministerstvo kultury), 
Kateřina Kolářová (Vrchní soud v Praze)
a Jiří Chum (Ministerstvo vnitra)
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VI.

Výzkumné infrastruktury a odborné služby

6.1 Knihovnicko‑informační služby

Vývoj pandemické situace v souvislosti s nemocí co‑
vid-19 v roce 2021 výrazně ovlivnil i vlastní provoz
knihoven, které v souladu s platným vládním naří‑
zením mohly poskytovat výpůjční služby pouze bez
asistence obsluhujícího personálu. V knihovně byla
proto zavedena praxe tzv. bezkontaktního vyzvedá‑
vání předem objednaných výpůjček a jejich samoob‑
služné vracení do připravených biblioboxů.
Badatelům i veřejnosti se knihovna více otevřela až
v dubnu, kdy došlo k rozvolnění protiepidemických
opatření. Bezpečný provoz knihovny s nastavenými
zdravotně-hygienickými pravidly, upravenou otvírací
dobou a převahou absenčních služeb nad prezenční‑
mi se podařilo udržet až do konce roku.
V době omezeného provozu a uzavření knihoven
uvítali badatelé možnost pracovat s fondy českých di‑
gitálních knihoven (www.digitalniknihovna.cz), kte‑
ré byly dočasně zpřístupněny na základě dohody Ná‑
rodní knihovny se Svazem českých knihkupců a na‑
kladatelů a správci autorských práv.
V rámci dotace AV ČR určené na pořízení náklad‑
ného přístrojového vybavení bylo technické zázemí
knihovny rozšířeno o barevný samoobslužný knižní
skener Bookeye 5 V3 Automatic s přítlačným sklem,
na kterém lze rychle a šetrně skenovat vázané knihov‑
ní dokumenty do formátu A3 v rozlišení až 600 dpi.
Skener byl v průběhu roku hojně využíván perso‑
nálem knihovny i badateli, kteří ocenili jeho kvalit‑
ní technické parametry v kombinaci s jednoduchým
ovládáním.
V průběhu léta a podzimu knihovna převzala tři
větší celky knižních darů z Německa: dar recenzních
výtisků knih a periodik z redakce časopisu Informa‑
tion Philosophie (přibližně 1 tisíc svazků) a dále dva
dary zprostředkované Leibniz GWZO Prague. Jedna‑
lo se o dary z osobních knihoven německých histo‑
riků H. K. Schulze a F. Machilka čítající dohromady
cca 5 tisíc svazků. Ve spolupráci s Knihovnou CMS

bylo zahájeno jejich zpracování nejprve formou sou‑
pisů a věcného třídění.
K 31. 12. 2021 bylo ve fondu Knihovny FLÚ evido‑
váno 60 390 knihovních jednotek (dále KJ). Rozsah
fondů dílčích autonomních knihoven FLÚ (Knihovna
CMS, Knihovna komeniologických studií a Knihov‑
na CTS) činil 16 290 KJ.
V Knihovně FLÚ se zpracovalo 867 svazků knih
a 210 ročníků periodik (roční přírůstek knihovny),
10 KJ bylo z fondu odepsáno. 703 KJ bylo získáno
nákupem, 3 KJ výměnou a 362 KJ darem. V rámci
meziknihovních výpůjčních služeb knihovna zpro‑
středkovala 238 výpůjček, z toho 59 z fondů zahra‑
ničních knihoven.
Z rozpočtu knihovny bylo zakoupeno 114 svazků
českých a zahraničních knih (96 438 Kč). Příruční
knihovna ve studovně tak byla doplněna např. o Brill’s
Companion to the Reception of Presocratic Natural Philosophy in Later Classical Thought (Leiden: Brill, 2021)
a o další díly (1/1, 1/2 a 2/2) z řady Die Philosophie der
Antike (edice Grundriss der Geschichte der Philosophie). Ze
souborných spisů G. W. F. Hegela byl pořízen svazek
26.1 (Vorlesungen über die Philosophie des Rechts. Ham‑
burg: F. Meiner, 2013).
Z grantových prostředků bylo uhrazeno 546 svaz‑
ků odborné literatury (758 818 Kč).
Z produkce nakladatelství Filosofia a OIKOY‑
MENH bylo do fondu knihovny darováno celkem
50 svazků knih (14 766 Kč).
Knihovna předplácela 30 titulů odborných oboro‑
vých periodik, z toho 4 tituly pouze v jejich online
verzi. Nově byl mezi ně zařazen také německý časo‑
pis Deutsche Zeitschrift für Philosophie z nakladatelství
De Gruyter.
Ve zkušebním režimu byla ve FLÚ zpřístupněna
rozsáhlá databáze korespondence raně novověkých
myslitelů Electronic Enlightenment, která je společným
projektem Bodleian Library a Oxford University Press.

Knihovnicko‑informační služby

6.1.1 Knihovna Filosofického ústavu
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Prostřednictvím projektu ČTK, do kterého se
knihovna od listopadu zapojila, mohli badatelé při‑
stupovat do zpravodajské části Infobanky ČTK obsa‑
hující každodenní přehled aktuálních zpráv z ČR a ze
světa.
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V knihovně bylo registrováno 420 uživatelů, kteří
si vypůjčili cca 2 500 KJ z fondu knihovny.
V repozitáři vědeckých výsledků AV ČR ASEP bylo
v roce 2021 zapsáno celkem 461 výsledků, z toho 293
s exportem do RIV.
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V roce 2021 byl provoz knihovny Kabinetu pro kla‑
sická studia i nadále podřízen opatřením proti šíření
nemoci covid-19, vyhlášeným vládou České republi‑
ky. Podařilo se nicméně zajistit takové podmínky, aby
mohly pokračovat průběžné práce na zpracovávání
knihovního fondu a mohly být poskytovány také zá‑
kladní knihovní služby pro pracovníky KKS (výpůjční
služba, akvizice, meziknihovní výpůjční služba a me‑
zinárodní meziknihovní výpůjční služba). Pro veřej‑
nost zůstala knihovna otevřena v omezeném režimu
pouze po předchozím objednání požadovaných kni‑
hovních dokumentů emailem nebo telefonicky. Poz‑
ději byla otevírací doba pro veřejnost omezena vždy
na jeden den v týdnu a tento režim byl zachován po
zbytek roku.
Vzhledem k tomu, že v roce 2021 ukončili své pů‑
sobení v knihovně KKS dva dosavadní pracovníci
(Marta Hoffmannová a Zdeněk Dvořák), byli v ote‑
vřeném výběrovém řízení přijati dva noví kolegové
s knihovnickými zkušenostmi, kteří nastoupili na své
pozice během října a listopadu 2021. Na místo odbor‑
né knihovnice a správkyně fondu byla přijata Tereza
Klozová, která kromě průběžného řízení a samostat‑
ného zpracovávání knihovního fondu zajišťuje i me‑
ziknihovní výpůjční službu. Na místo správce fondu
periodik, zajištění výměn za časopisy Eirene. Studia
Graeca et Latina a Listy filologické a rovněž druhého
katalogizátora byl přijat Petr Guba.
Při zpracování knihovních jednotek (dále KJ) a při
rekonstrukci starších záznamů v elektronickém kni‑
hovním systému ALEPH bylo dokončeno zpracování
edičních řad Bibliotheca Teubneriana a Griechische christliche Schriftsteller a započaly práce na zpracování dů‑

ležitých přehledových encyklopedií, např. Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Díky
grantové podpoře byl rovněž zpracován významný
nákup ročenky Neulateinisches Jahrbuch: Journal of Neo
‑latin Language and Literature, takže knihovna KKS
nyní disponuje nejucelenější řadou tohoto periodika
v ČR. Knihovna rovněž přijala významný dar z po‑
zůstalosti historika starověku profesora Pavla Olivy,
čítající cca 300 knih a čísel periodik (většinu z nich
knihovna doposud nemá ve svém fondu).
Výpůjčky dokumentů se začaly plně realizovat přes
výpůjční modul systému ALEPH, který umožňuje přes‑
nou evidenci o vypůjčených, vrácených i nevrácených
knihách. Použití tohoto modulu dále umožnilo re‑
vidovat evidenci čtenářů v souladu se směrnicí pro
ochranu osobních údajů GDPR.
K 31. 12. 2021 bylo ve fondu knihovny evidováno
59 552 KJ, z toho 26 413 KJ má záznam v systému
ALEPH. Z akvizice v roce 2021 knihovna zpracovala
celkem 197 KJ, z toho bylo získáno 96 KJ nákupem,
92 KJ darem, 9 KJ výměnou. Hodnota nákupu čini‑
la 212 935 Kč. V rámci akvizice periodik bylo získá‑
no celkem 70 titulů. Podstatnou část fondu periodik
knihovna získává výměnou ve spolupráci s redakcemi
časopisů Listy filologické a Eirene. Studia Graeca et Latina. Nákup tištěných periodik byl v roce 2021 ome‑
zen na 10 titulů. Meziknihovní výpůjční službou bylo
kladně vyřízeno 108 požadavků, z toho bylo získáno
36 tištěných dokumentů a 13 kopií z jiných kniho‑
ven v ČR; poskytnuto do jiných knihoven v ČR bylo
15 tištěných dokumentů a 11 kopií. Mezinárodní me‑
ziknihovní výpůjční službou bylo získáno 22 tiště‑
ných dokumentů a 11 kopií.
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6.2 Elektronické databáze

Pracovníci FLÚ se vedle dalších činností věnují i tvorbě a doplňování odborných digitálních databází, které
pokrývají široké spektrum disciplín od klasických a medievistických studií přes komeniologii až po biblio‑
graﬁcké databáze věnované významným českým ﬁlosofům (Jan Patočka). Databáze jsou zdarma přístupné
na internetu. Vybrané databáze jsou zahrnuty do nově vytvořené velké výzkumné infrastruktury LINDAT/
CLARIAH-CZ fungující od roku 2019. Zdroje LINDAT/CLARIAH-CZ tvoří distribuovaný národní uzel ce‑
loevropské sítě DARIAH-EU pro digitální humanitní vědy.
MEMORI (https://memori.lib.cas.cz/) je soubor zdrojů zaměřených na české intelektuální dějiny z obdo‑
bí středověku a raného novověku a jejich antických inspirací. Zastřešující portál je připravován v úzké spo‑
lupráci s Knihovnou Akademie věd ČR. FLÚ spravuje tyto databáze MEMORI:
Antika a česká kultura (viz níže: Antická inspirace ve výtvarném umění, Inscenace antického dramatu)
Comenius online (viz níže: Korespondence Jana Amose Komenského, Philippa Jacoba Sachse z Löwenheimu
a Amanda Polana z Polansdorfu)
Czech medieval sources online (viz níže)
Slovník středověké latiny v českých zemích (viz níže)
UniQ (v přípravě; databáze mapující pražský spor o univerzálie cca 1348–1500)

Seznam databází:

Elektronické databáze

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
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Antika v nápisné kultuře
Databáze dokumentuje klasické dědictví v epigraﬁcké
kultuře v českých zemích od prvních nápisných do‑
kumentů až do současnosti. Nápis je deﬁnován jako
text na trvalých materiálech (kámen, kov, keramika
atd.) a na gobelínech.
http://napisy.olympos.cz
Bibliograﬁe Jana Patočky
Bibliografie Archivu Jana Patočky zahrnuje veškeré
publikované texty Jana Patočky od prvního časopi‑

seckého článku z roku 1928 až dodnes. Její součás‑
tí je rovněž kompletní soupis sekundární literatury
o Patočkově ﬁlosoﬁi.
http://ajp.cuni.cz/index.php/Bibliografie
Bohuslai Balbini Bohemia docta
Faksimile 1. a 2. dílu – Tractatus Imus, Tractatus IIus –
Balbínova spisu Bohemia docta s možností vyhledá‑
vání podle jmen.
http://www.clavmon.cz/bbbd
Czech medieval sources online
Databáze edic k dějinám českého středověku se sou‑
středí především na díla vydaná v období, na která
se nevztahují autorská práva. V současné chvíli je do‑
stupných přes 750 svazků.
http://cms.flu.cas.cz/cz/badatele/sources-on-line.html
http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?p‑
age_id=480

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 zá
znamů 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
J. P. Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae
Slovník spisovatelů a učenců Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zem‑
ský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni
(1753–1826). Tímto dílem vrcholí snahy řady vzdělan‑
ců druhé poloviny 18. století postihnout dějiny vzdě‑
lanosti českého státu v souladu s koncepcí historia
litteraria od počátků až po jejich současnost. Digi‑
tální databáze obsahuje zatím hesla A–B, další se po‑
stupně doplňují.
http://cerroni.clavmon.cz/

Kartotéka Slovníku středověké latiny v českých
zemích
Databáze obsahující skeny značné části (A–D, Pi–Z)
kartotéky, která slouží jako základ prací na Slovníku
středověké latiny v českých zemích.
http://kartoteka_lb.ics.cas.cz/
Knihopis Digital
Databáze prvotisků a starých tisků tištěných v čes‑
kém jazyce, jinak též retrospektivní bibliograﬁe čes‑
kých tisků od počátku knihtisku do r. 1800.
http://www.knihopis.cz
Korespondence Jana Amose Komenského, Philippa Jacoba Sachse z Löwenheimu a 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.
Korespondence Milady Blekastad
Databáze rozsáhlé vědecké a kulturní koresponden‑
ce překladatelky, komenioložky a literární historič‑
ky Milady Blekastadové-Topičové (1917–2003) zahr‑
nuje mimo jiné její obdržené a odeslané dopisy s ko‑
meniology, filosofy, literárními historiky, klasickými
filology, spisovateli a divadelníky. Zpracováno bylo
dosud přes dva tisíce dopisů. Databáze je součástí
webového portálu Historická korespondence online,
který je vytvářen ve spolupráci Filosofického ústavu,
KNAV a MÚA.
https://historicka-korespondence.cz/projekty/milada
-blekastad/

Elektronické databáze

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
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LIMUP. Databáze obsahu liturgických rukopisů
utrakvistické provenience 15.–16. století
Databáze obsahuje bibliograﬁcké údaje o 1198 bohe‑
mikálních liturgických rukopisech z období 12. až
18. století.
http://www.clavmon.cz/limup

Slovník českých a slovenských knihtiskařů
Databáze obsahuje informace o všech knihtiskařích,
kteří kdy působili na teritoriu vymezeném někdejším
Československem. Zahrnuti jsou všichni tiskaři od
počátku knihtisku až do roku 1860.
http://www.clavmon.cz/chyyba

Repertorium jazykově českých prvotisků
Databáze literárních památek (jazykově českých prvo‑
tisků) obsahující stručnou charakteristiku, bibliograﬁi
a faksimile titulního listu a všech ilustrací.
http://www.clavmon.cz/clavis/sttisky/repertorium/in‑
dex.html

Slovník středověké latiny v českých zemích
Elektronická verze Slovníku středověké latiny v čes‑
kých zemích, pokrývající zatím písmena A–M, tj. úsek
zahrnující první tři díly Slovníku v podobě druhého,
opraveného vydání, které je dosud dostupné pouze
online (kromě uvedené webové stránky je uvedený
úsek k dispozici v rámci Database of Latin Dictionaries
nakladatelství Brepols).
http://lb.ics.cas.cz

Elektronické databáze

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 bibliograﬁi.
http://www.antihus.eu/
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David Černý
EUTA NAZIE
A DOBRÝ ŽIVOT

QUASSIM
CASSAM
KONSPIRAČNÍ
TEORIE

F
Černý, David. Eutanazie a dobrý život. Praha:
Filosofia – Ústav státu a práva AV ČR, 2021.
ISBN 978-80-7007-705-4. 452 s.

Pavlína Cermanová
Jaroslav Svátek
Václav Žůrek
Vojtěch Bažant

Joseph Grim Feinberg
Michael Hauser
Jakub Ort

Osudy čtyř bestsellerů
v pozdně středověkých
českých zemích

POLITI K A
JEDNOT Y
VE SVĚTĚ
PROMĚN

PŘENOS
VĚDĚNÍ

F
Cermanová, Pavlína – Svátek, Jaroslav – Žůrek,
Václav – Bažant, Vojtěch. Přenos vědění. Osudy čtyř
bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích. Praha:
Filosofia, 2021. ISBN 978-80-7007-683-5. 704 s.

F
Feinberg, Joseph Grim – Hauser, Michael –
Ort, Jakub. Politika jednoty ve světě proměn. Pra‑
ha: Filosofia, 2021. ISBN 978-80-7007-682-8.
206 s.

Nakladatelství Filosofia

Cassam, Quassim. Konspirační teorie. Praha:
Filosofia, 2021.
ISBN 978-80-7007-653-8. 127 s.
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The Filosofia Publishing House was
founded as part of the Institute of
Philosophy of the Czech Academy
of Sciences in 1990. We publish not
only original scientific and popular
educational works in the field of
philosophy and related humanities,
but also Czech translations of major
global works from these fields.

Tranzitivní ontologie
a dílo Alaina Badioua
All our publications are reviewed.
We meticulously supervise the editorial and technical editing of our
books as well as their typographic
and general graphic design.

Naturalism has been at the centre of meta-philosophical debates
for quite some time. It dominates in most branches of theoretical
philosophy and its inﬂuence is increasingly felt in the domain of
practical philosophy. Not only adherents of this movement, but
also its critics, are already aware that this is not just a ﬂeeting
fashion, but a serious attempt to reorientate and redefine the
entire philosophical enterprise. The contributions collected in this
special issue seek to do justice to this situation and to the multifaceted character of contemporary philosophical naturalism.
The diversity of topics covered in the essays, from naturalistically
orientated ethics through epistemology and metaphysics to
critical reactions to contemporary naturalism, reﬂects this
complexity. The common feature of all contributions is the eﬀort
to better understand the current state of philosophy, regardless
of whether their authors align with the naturalistic movement or
are critical of it.

For other publications of the Filosofia Publishing House please see our
website filosofia.ﬂu.cas.cz or faceU2
book.com/nakladatelstvifilosofia

U1

P

You can contact us on the e-mail
address filosofia@ﬂu.cas.cz.
M

F

ISSN 0015-1831 (Print)
ISSN 2570-9232 (Online)
ISBN 978-80-7007-699-6

ISBN 978-80-7007-699-6
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DOBA
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M . C H A B A D A , R . M A C O (E D S .)

Michael Hauser
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Filosofický časopis is the oldest
Czech journal devoted to the philosophical disciplines which is still being published since 1953. Throughout its existence, it has been closely
connected to the Czech Academy
of Sciences. The journal is peer-reviewed. It adheres to Open Access
principles and its reviewed texts are
provided by the DOI system. It is
listed and cited in the following international databases: Web of Science, Scopus, DOAJ, ERIH Plus and
Ulrich’s Periodicals Directory. It is
designed as a national revue, open
to all philosophical opinions. Apart
from regular issues in the Czech
language, the journal also publishes
supplements in world languages,
which are meant to contribute to
the international philosophical discussion.
More information: filcasop.ﬂu.cas.cz
The Scimago Journal & Country
Rank measures the Impact of the
Philosophical Journal.

Michal Chabada, Róber t Maco (eds.)

Address: Jilská 1, 110 00 Praha 1;
e-mail: filcasop@ﬂu.cas.cz
Orders are accepted by the editorial
team.

Filosofický časopis
Special Issue 3/2021

9 7 8 8 0 7 0 0 769 9 6

9 788070 076996

Vladimír Havlík
HIER ARCHICK Á
EMERGENTNÍ
ONTOLOGIE
A UNIVERZÁLNÍ
PR INCIP
EMERGENCE
The Filosoﬁa Publishing House was
founded as part of the Institute of
Philosophy of the Czech Academy
of Sciences in 1990. We publish not
only original scientiﬁc and popular
educational works in the ﬁeld of
philosophy and related humanities,
but also Czech translations of major
global works from these ﬁelds.

All our publications are reviewed.
We meticulously supervise the editorial and technical editing of our
books as well as their typographic
and general graphic design.

Individualism as a concept did not have a very good reputation
in the interwar Czechoslovakia. Yet, already Masaryk and later
on Peroutka made a signiﬁcant appeal to the cornerstone of
democracy – personality. The aim of the publication is to show how
the thinkers with the biggest cultural and spiritual inﬂuence of the
time dealt with the problem of creating a strong individuality, and
what troubles they had to face. None of them (perhaps with the
exception of Ladislav Klíma) declared individualism as the centre
of their philosophical thinking. However, a closer look at their
philosophy points to interconnectedness of the “struggle for
individuality” with the struggle of the newly created Republic for
its self-determination. After all, some of the thinkers understood
nation or state as autonomous individual, albeit collective. The
intentions of the authors of this collection of texts is to help
better understand how the problem of individuality formed our
own history.

Chabada, Michal – Maco, Róbert (eds.). V
 arieties of
Naturalism in Contemporary Philosophy. Praha: Filo‑
sofia, 2021.
ISBN 978-80-7007-699-6. 125 s.

THE SPECTRES OF SELFHOOD

Hauser, Michael. Doba přechodu. Tranzitivní ontologie
a dílo Alaina Badioua. Praha: Filosofia, 2021.
ISBN 978-80-7007-678-1. 373 s.
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in the following international databases: Scopus, Web of Science,
ERIH, and Ulrichs Periodicals Directory. It is designed as a national revue, open to all philosophical opinions. Apart from regular issues in
the Czech language, the journal also
publishes supplements in world languages, which are meant to contribute to the international philosophical discussion.
More information: ﬁlcasop.ﬂu.cas.cz
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ISBN 978-80-7007-677-4
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For other publications of the Filosoﬁa Publishing House please see our
website ﬁlosoﬁa.ﬂu.cas.cz or facebook.com/nakladatelstvifilosofia.
You can contact us on the e-mail address ﬁlosoﬁa@ﬂu.cas.cz.
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Havlík, Vladimír. Hierarchická emergentní ontologie
a univerzální princip emergence. Praha: Filosofia, 2021.
ISBN 978-80-7007-703-0. 391 s.

Chavalka, Jakub (ed.). The Spectres of Selfhood.
The Philosophy of Individualism in the Interwar
Czechoslovakia. Praha: Filosofia, 2021.
ISBN 978-80-7007-677-4. 228 s.

Tomáš Koblížek,
Petr Koťátko (eds.)

LESSONS
FROM K AFK A

svazek 28

e n J o s e f i b n F a l a q u e r a (kolem
ří mezi méně známé zástupce židovského racio
etí. Přestože nebývá pokládán za originálního
e mezi nejvýznamnější popularizátory a obháj
ie v židovské kultuře. své texty koncipoval
parafráze a kompilace z děl řecké a arabské
cílem bylo poskytnout židovským čtenářům
h zkušeností s aristotelskou přírodní filosofií,
etafyzikou uvedení do těchto disciplín. s tímto
řadu kratších spisů (Počátek moudrosti, Kniha
duši) a také první hebrejskou filosofickou ency
filosofů. Je rovněž autorem významného komen
dovu Průvodci tápajících nazvaného Průvodce
tů na obranu filosofického studia.

Philosophical Readings
of Franz Kafka’s Works

Šem Ṭov ben Josef
ibn Falaquera
Dialog o shodě mezi
Tórou a světskou
vědou
Dopis ve věci
Průvodce tápajících

c a (1985) vystudoval hebraistiku a religionis
cké fakultě Univerzity karlovy, doktorské stu
na school of History, Queen Mary University
tech 2016–2020 působil jako postdoktorand
studium antického a středověkého myšlení
stavu av ČR. Od roku 2015 je také odborným
atedře Blízkého východu FF Uk. zabývá se
elektuálními dějinami židovských komunit
věké křesťanské evropě, dějinami židovského
opisné kultury a proměnami židovskokřesťan
řeložil výběr z polemických textů rabiho Mošeho
Nachmanidovy polemiky,
m několika studií o praž
ISBN 978-80-7007-680-4
h učencích 15. století.

F

9 788070 076804

THE RULE OF THE PEOPLE AND THE RULE OF L AW

Ibn Falaquera, Šem T.ov ben Josef. Dialog o shodě
mezi Tórou a světskou vědou. Dopis ve věci Průvodce
tápajících. Praha: Filosofia, 2021.
ISBN 978-80-7007-680-4. 83 s.

the contributions collected in
he Philosophical Journal is the
ationship between the rule of
e of law, which has been a cenal philosophy since its origins in
cles deal with the original Greek
w and its relation to democracy,
matization of this relationship
opposition physis – nomos), and
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Jakub Jinek (ed.)
Filosoﬁcký časopis
Special Issue 2, 2021

Koblížek, Tomáš – Koťátko, Petr (eds.). Lessons
from Kafka. Philosophical Readings of Franz Kafka’s
Works. Praha: Filosofia, 2021.
ISBN 978-80-7007-681-1. 362 s.

KONTRADIKCE
Filosoﬁcký časopis is the oldest
Czech journal devoted to the philosophical disciplines which is still being published since 1953. Throughout its existence, it has been closely
connected to the Czech Academy
of Sciences. The journal is peerreviewed, and it is listed and cited
in the following international databases: Scopus, Web of Science,
ERIH, and Ulrichs Periodicals Directory. It is designed as a national
revue, open to all philosophical
opinions. Apart from regular issues
in the Czech language, the journal also publishes supplements in
world languages, which are meant
to contribute to the international
philosophical discussion.
More information: ﬁlcasop.ﬂu.cas.cz

Orders are accepted by the editorial
team.

Jinek, Jakub (ed.). The Rule of the People and the Rule
of Law in Classical Greek Thought. Praha: Filosofia,
2021. ISBN 978-80-7007-689-7. 143 s.

Kobová, Ľubica a kol. (eds.). Kontradikce /
Contradictions 1–2/2020 (4. ročník). Praha: Filosofia,
2021. ISBN 978-80-7007-679-8. 488 s.
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svazek 29

v k v a s z (1962) je držitelem prestižního grantu
academiae na Filosofickém ústavu av ČR. ve svém
ěřuje na zkoumání vzniku a vývoje jazyka matematiky
a jejich rekonstrukci prostředky formální epistemoacoval vlastní pojetí jazyka vědy jako symbolického
erý zvyšuje naše kognitivní schopnosti podobným
jako zvyšují měřicí přístroje naše detekční schopnosítače naše kalkulativní schopnosti. zajímá se také
ědy (kuhn, Popper, Lakatos) a o souvislosti matemaí. Je autorem knih O revolúciách vo vede a ruptúrach
y (Univerzita komenského, Bratislava 1998), Patterns
Linguistic Innovations in the Development of Classical
s (Birkhäuser verlag, Basel 2008), Jazyk a zmena.
nili jazyk matematiky a ako jazyk matematiky zmeva Philosophica 19, Filosofia, Praha 2012), Zrod
gvistická udalosť. Galileo, Descartes a Newton ako
yka fyziky (Filosofia, Praha 2013), Inštrumentálny
Pavel Mervart, Praha 2015) a Prostor mezi geometrií
m (slovart, Praha 2020).

Ladislav Kvasz
Descartes
Nikétés

ISBN 978-80-7007-701-6

9 788070 077016
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STŘ EDOVĚK É
TEOR IE VNÍMÁNÍ
A AKTIVITA SMYSLŮ
VE FR ANTIŠK ÁNSK ÉM
KONTEXTU

Lukas, Jiří – Videman, Jan. Počátky českého
mincovnictví / The Beginnings of the Bohemian C
 oinage.
Praha: Filosofia, 2021.
ISBN 978-80-7007-687-3. 335 s.
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Z vydaných publikací:
K. B. Müller (ed.), Aktivní hranice v Evropě.
Identita a kolektivní paměť v přeshraničním
prostoru (Europaeana Pragensia 12),
Praha 2021.

K

R
P. Hlaváček – J. Kysela (eds.), Demokracie a občanské
uchopit. Zároveň multidimenzionální
R
ctnosti. K životnímupřibližování
jubileu Petra Pitharta,

nové sblížení

Praha 2021.
P. Hlaváček – M. Romancov (eds.), Vytěsněná Evropa?
Kontexty a perspektivy evropské „východní“
otázky, Praha 2020.

-

R

P. Hlaváček
(ed.),
tradice.
Lukin,
je Proměny
přednímfrantiškánské
ruským znalcem
dané
Od teologie a filosofie ke kultuře a umění
(Europaeana Pragensia 11), Praha 2019.

P. Hlaváček, Otevřená univerzita. Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy a její cizinci 1918–1938–1948,
Praha 2019.
Z. V. David – M. Dekarli – P. N. Haberkern –
D. R. Holeton (eds.), e Bohemian Reformation
and Religious Practice 11 (Journal of Philosophy –
Special Issue 1), Prague 2018.

ALEXANDR LUKIN

P. Hlaváček (ed.), Nesamozřejmý národ?
Reflexe českého třicetiletí 1989–2019,
Praha 2019.

ISBN 978-80-7007-688-0
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Lička, Lukáš. Středověké teorie vnímání a aktivita
smyslů ve františkánském kontextu. Praha: Filosofia,
2021. ISBN 978-80-7007-685-9. 408 s.
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m, který obvykle není spojován se středoektu v jeho kognitivním vztahu ke světu,
o vnímání. Toto zkoumání se opírá o texty
14. století: Rogera Bacona, Petra Oliviho
aden na františkánský kontext jejich teorií,
yrovnávali s dědictvím řecké a arabské traEvropě od 13. století.
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Kvasz, Ladislav. Descartes Nikétés. Praha: Filosofia,
2021. ISBN 978-80-7007-701-6. 102 s.
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Lukin, Alexandr. Čína a Rusko: nové sblížení. Praha:
Filosofia, 2021. ISBN 978-80-7007-688-0. 365 s.
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Collegium Europaeum – Výzkumná skupina pro

Kniha nabízí možnost porovnat s určitým časovým odstupem, do jaké míry

dějiny evropského myšlení Filozofické fakulty UK

došlo k posunu intenzity vytváření příhraničního společenství v důsledku

& Filosofického ústavu AV ČR

patnáctiletého členství České republiky v Evropské unii. Ostatně již samotný

Numismatický
sborník

přístup autorů charakterizovaný pojmem aktivní hranice naznačuje, že autoři

Research Group for the History of European Ideas

výzkumu nalézají pozitivní výsledky působení úzké přeshraniční spolupráce,

¤e Faculty of Arts of the Charles University

vysoké míry prostupnosti česko-německé hranice a volného pohybu občanů

& ¤e Institute of Philosophy of the Czech

v rámci schengenského sytému. Studie dokládá, že europeizace česko-němec-

Academy of Sciences

kého prostoru i mezilidských vztahů se postupně prosazuje a současně hojí
konfliktní minulost.
doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.

Vědecké pracoviště zaměřené na interdisciplinární
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bádání a kritickou reflexi evropské kulturní

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

a politické identity v českém a středoevropském
kontextu
Přeshraniční spolupráce v českém pohraničí prochází v posledních letech dyAn academic unit devoted to the inter-disciplinary

namickým vývojem a hranice a úloha pohraničních obcí a regionů se dostává

exploration and critical assessment of European

stále více do centra pozornosti odborného zájmu. Vedoucí autorského kolek-

cultural and political identity in the Czech and

tivu této publikace Karel B. Müller současné iniciativy, a především určitou

Central European contexts

každodennost, jejíž součástí se pro část obyvatel stala právě otevřená hranice,
velmi trefně vyjádřil pojmem aktivní hranice. Jak vypadá kvalita současných

www.collegium-europaeum.cz

přeshraničních vazeb? Jak funguje kooperace ve veřejných službách a jaké
existují limity aktivní hranice na území dvou euroregionů? Kniha by neměla
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Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
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Náboženství,
modernita
íránské filosofii

ABDOLKARÍM SORÚŠ

dem vědecké pracovnice Centra globálních studií Filosofického
R Zory Hesové.

Náboženství, modernita a sekularismus
v současné íránské filosofii

F

ISBN 978-80-7007-690-3

9 788070 076903

Nakladatelství Filosofia

Rancière, Jacques. Neznalý učitel. Pět lekcí
o intelektuální emancipaci. Praha: Filosofia, 2021.
ISBN 978-80-7007-697-2. 187 s.
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FILOSOFIA

Sorúš, Abdolkarím. Náboženství, modernita
a sekularismus v současné íránské filosofii. Praha:
Filosofia, 2021. ISBN 978-80-7007-690-3. 159 s.

6.4 Ediční oddělení OIKOYMENH

V roce 2021 vyšly v edičním oddělení OIKOYMENH následující tituly (v abecedním pořadí; další informa‑
ce o titulech včetně anotací lze naleznout na stránkách edičního oddělení https://www.oikoymenh.cz):

ALÉN Z P ERGAMA
(129 – asi 216)

myšlení. Je autorem knih Gerechtigkeit zwischen
Tugend und Gesetz. Platons Gerechtigkeitslehre
in der Politeia (2009) a Obec a politično
v Aristotelově myšlení (2017).

Křestní katecheze

určují jeho vztah ke zřízení a zákonům obce,
empirickým předpokladům politiky a rovněž k jeho
spoluobčanům. Odtud se také odvíjí jejich značný
vliv na následující politické a právní myšlení
od antiky až po moderní dobu.

JINEK
Platón a problém
filosofické vlády

Platón a problém filosofické vlády

AMBROŽ

Souhrnný pohled na dialog Zákony jako na
nejdůležitější dokument Platónova politického
myšlení. Stejně jako Ústava a Politikos
přisuzují rovněž Zákony ústřední politickou

•

J. J I N E K

GALÉN

•

ktech a chybách vlastní duše se
ad tím, jak se člověk může vyléčit
nutých afektů, které mu kazí život,
e chyb, které mu zatemňují úsudek.
adech z vlastního života i z života
átel ukazuje, s jakými potížemi se
lověk podléhající návalům vzteku,
nebo obavám ze ztráty, a nabízí
í postupy, které mu pomohou najít
ou sebeúctu. V druhé části se pak
hybami úsudku, ať už jde o ochotu
odloženým tvrzením, nebo naopak
st o tom, co je evidentně pravdivé,
učuje zvláště filosofům studium
ané geometrie, jejíž výsledky lze
d většiny jejich nauk) ověřit v praxi.

JAKUB JINEK
(* 1978)

Afekty a chyby vlastní duše: jejich diagnóza a léčba

ky píšící lékař a filosof působící
arka Aurelia. V návaznosti na hippoou tradici vytvořil systém lékařské
enž sloužil za základ lékařského
í až do pozdní renesance. Kromě
eckých a filosofických prací (např.
e) napsal též několik populárně
eticko-psychologických pojednání.

• OIKOYMENH •

Ambrož. Křestní katecheze. Praha: OIKOYMENH,
2021. ISBN: 978-80-7298-586-9. 347 s.

G ALÉN Z P ERGAMA

Galén. Afekty a chyby vlastní duše: jejich diagnóza
a léčba. Praha: OIKOYMENH, 2021.
ISBN: 978-80-7298-592-0. 126 s.

Diference v identitě
•

OIKOYMENH

Karásek, Jindřich. Diference v identitě. Praha:
OIKOYMENH, 2021. ISBN: 978-80-7298-570-8.
83 s.

Ediční oddělení OIKOYMENH

• OIKOYMENH •

KARÁSEK
Diference v identitě

J. K A R Á S E K

GALÉN

Afekty a chyby
vlastní duše:
jejich diagnóza
a léčba

Kant upozornil na to, že sebevědomí představuje významný
fenomén při zodpovězení otázky, co je člověk. Hegel v návaznosti na Fichta rozšiřuje výklad tohoto fenoménu o úvahy
postihující jeho intersubjektivní dimenzi, jež se rozvíjí v rámci
toho, co Hegel označuje jako „pohyb uznání“. Na začátku
tohoto pohybu proti sobě stojí dvě individuální sebevědomí.
Aby k tomuto pohybu mohlo dojít, musí být sebevědomí jako
takové již konstituováno. Na průběh této konstituce, jak ji Hegel analyzuje v kapitole „Síla a rozvažování“ ve své Fenomenologii ducha, se zaměřuje předložená práce. Základní pohyb,
který vědomí při této konstituci sebe sama jako sebevědomí
realizuje, lze popsat jako cestu z vnějšku poznávaného světa
přírodních fenoménů zpět do vlastního nitra. V rámci tohoto
pohybu dochází k překonávání rozdílu, jejž vědomí klade mezi
sebe a jím poznávaný vnějšek. Jakmile je tento rozdíl překonán a stane se rozdílem, jenž žádným rozdílem není, jak zní
Hegelova často opakovaná formulace, pochopí podle Hegela
vědomí, že nitro, které se domnívalo odhalovat jako nitro
přírodních fenoménů, bylo jeho vlastním nitrem. Hegel tento
stav popisuje metaforou opony: opona je roztažena a nitro zří
jen do sebe sama.

•

Afekty a chyby vlastní duše: jejich diagnóza a léčba

Praze a Göttingen. V letech 2003–2006
byl vědeckým spolupracovníkem u prof. J. Stolzenberga na
universitě v Halle, kde v r. 2009 předložil a obhájil habilitační
práci Sprache und Anerkennung (Göttingen 2011). Působí jako
docent na FF UK, kde přednáší o

GALÉN

fektech a chybách vlastní duše se
í nad tím, jak se člověk může vyléčit
ádnutých afektů, které mu kazí život,
se chyb, které mu zatemňují úsudek.
kladech z vlastního života i z života
přátel ukazuje, s jakými potížemi se
á člověk podléhající návalům vzteku,
ení nebo obavám ze ztráty, a nabízí
tní postupy, které mu pomohou najít
enou sebeúctu. V druhé části se pak
chybami úsudku, ať už jde o ochotu
epodloženým tvrzením, nebo naopak
nost o tom, co je evidentně pravdivé,
poručuje zvláště filosofům studium
ované geometrie, jejíž výsledky lze
l od většiny jejich nauk) ověřit v praxi.

Jinek, Jakub. Platón a problém filosofické vlády. Praha:
OIKOYMENH, 2021. ISBN 978-80-7298-533-3.
304 s.

JINDŘICH KARÁSEK
(* 1963)

(129 – asi 216)

ecky píšící lékař a filosof působící
Marka Aurelia. V návaznosti na hipposkou tradici vytvořil systém lékařské
, jenž sloužil za základ lékařského
ání až do pozdní renesance. Kromě
ědeckých a filosofických prací (např.
gice) napsal též několik populárně
h eticko-psychologických pojednání.
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Tyranie pravdy

ROGER SCRUTON
(1906-1975)
(1944–2020)

PATŘÍ MEZI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MYSLITELE

znalec
podpoře podzemní
university
(ČSSR navštěvoval
od roku 1979, dokud
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nebyl
zatčen StB a vypovězen ze země). Je autorem více
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mj. Smyslu konzervatismu (česky 1993), napsal ale
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ŽIVOT
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i knihy
o víně
či oBYL
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na lišku, romány a dvě opery.
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ZAKUSILA
NACISTICKÉ
Vydával
časopis
Salisbury
Review a přednášel
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universitách v Británii
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USA. Za přínos české
ROKU 1933
vzdělanosti
obdržel
státní vyznamenání, čestný doktorát
Z NĚMECKA
PŘES ČESKOSLOVENSKO,
Masarykovy
univerzity v Brně a pamětní medaili
ITÁLII A ŠVÝCARSKO NEJPRVE DO PAŘÍŽE.
Senátu. Ve Spojeném království byl v roce 2016
POZDĚJI EMIGROVALA DO SPOJENÝCH
povýšen do šlechtického stavu.
DVACÁTÉHO STOLETÍ. PROSLULA

hudby. U nás
jePŘELOMOVOU
známý díky
PŘEDEVŠÍM
SVOU

TO ZNAMENÁ BÝT ČLOVĚKEM A OBČANEM.
JEJÍ OSOBNÍ ZKUŠENOST I MYSLITELSKÉ
DÍLO SKÝTAJÍ DODNES OPORU PRO
PROMÝŠLENÍ TOHO, JAK ŽÍT V DOBĚ,
OI KOY M E N H

•

OI KOY M E N H •

V NÍŽ SE HROUTÍ TRADICE.

Krimstein, Ken. Tři útěky Hannah Arendtové. Praha:
OIKOYMENH, 2021. ISBN: 978-80-7298-587-6.
240 s.

LUC NA NCY
(*1940)

namnější žijící francouzské

učasné lidské společnosti
ésoeuvrée, 1983), konečnosti
1990) a těla (Corpus, 1992).

Vetřelec

Vetřelec

•

J.-L. NANCY

Ediční oddělení OIKOYMENH

330

NANCY

OIKOYMENH

Nancy, Jean-Luc. Vetřelec. Praha: OIKOYMENH,
2021. ISBN: 978–80–7298–528–9. 51 s.
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ilustracemi
z různých sfér umění napříč staletími.
K NEÚPROSNÉ PRAVDIVOSTI DOVEDLY

•
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Ken Krimstein
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ovi a Heideggerovi). Svým
uje zejména na Jacquese
koncepci dekonstrukce,
ilippem Lacoue-Labarthem.
Vetřelec popisuje Nancyho
nsplantací srdce, kterou
čátku 90. let. Mezi hlavní
akání lidské zranitelnosti
edstavy, že naše tělesná
ně ohraničenou pevností.

SCRU TON
Krása

STÁTŮ AMERICKÝCH. DO JEJÍHO

OIKOYMENH

Scruton, Roger. Krása. Praha: OIKOYMENH,
2021. ISBN: 978-80-7298-529-6. 181 s.

6.5 Odborná periodika

InternationaleRevuefürStudienüber
J.A.ComeniusundIdeengeschichte
derFrühenNeuzeit

F

international issue no. 9

2021

Journal For tHe stuDY oF GreeK anD latin
PHilosoPHiCal tr aDitions

Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské ﬁlosoﬁcké tradice
(http://aither.eu/)
Aithér je odborný elektronický časopis, který je vydá‑
ván Filozoﬁckou fakultou Univerzity Palackého v Olo‑
mouci ve spolupráci s Filosoﬁckým ústavem, konkrét‑
ně s Oddělením pro studium antického a středověké‑
ho myšlení. Aithér vychází dvakrát ročně. Každé čtvrté
číslo je mezinárodní (International Issue) a jsou v něm
publikovány cizojazyčné články (především v anglič‑
tině, ale i v němčině a francouzštině). Jedná se o re‑
cenzovaný open access časopis zařazený do databá‑
ze ERIH PLUS.
Odborná periodika

34 /LVIII
InternationalReviewofComeniusStudies
andEarlyModernIntellectualHistor y

Acta Comeniana
(http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/acta-comeniana/
acta-comeniana)
Acta Comeniana jsou mezinárodní vědecký časopis pro
komeniologii a intelektuální dějiny raného novově‑
ku, založený roku 1910 a vydávaný Filosofickým ústa‑
vem. Časopis se neuzavírá žádným metodologickým
přístupům a vítá jak materiálové, tak interpretativní
studie. Acta Comeniana tisknou příspěvky v angličtině,
němčině a francouzštině. Všechny příspěvky s výjim‑
kou recenzí podléhají anonymnímu recenznímu říze‑
ní a jsou posuzovány dvěma odborníky. Acta Comeniana jsou indexována ve vědeckých databázích Scopus,
ERIH PLUS, Ulrich’s Periodical Directory, CEJSH.
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EIRENE
S T UDI A
GR AECA
ET
L A T I NA

LVII / 2021 / I–II
Theatralia
Jean-Pierre Vernant

Institute for Classical Studies, Prague

Eirene. Studia Graeca et Latina
(http://www.ics.cas.cz/en/journals/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 ﬁlologie;
ﬁlosoﬁe; historie a historiograﬁe; archeologie; patris‑
tika. Je zařazen do vědeckých databází L’année phi‑
lologique; Web of Science, Scopus, CEJSH; EBSCO;
European ERIH PLUS; Modern Language Associa‑
tion International Bibliography.

Odborná periodika

Filosoﬁcký časopis
(http://filcasop.flu.cas.cz)
Filosoﬁcký časopis (vychází od roku 1953) je recenzo‑
vaným odborným periodikem, které nabízí vážným
zájemcům o ﬁlosoﬁi v jejím nejpůvodnějším smyslu
– totiž v kritickém promýšlení základních lidských
otázek – odborné studie, kvaliﬁkované recenze i in‑
formace ze života ﬁlosoﬁcké obce. Filosoﬁcký časopis
vychází šestkrát ročně a je otevřen příspěvkům a ná‑
mětům ze všech ﬁlosoﬁckých pracovišť. Každý rok
vycházejí také dvě mimořádná čísla. Časopis je evi‑
dován ve vědeckých databázích Web of Science, Sco‑
pus, ERIH PLUS a další.
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KONTRADIKCE

LI STY
F I LOLOGICK É

FOL I A

PH I LOLOGICA

144 / 2021 / 3– 4
Kabinet pro klasická studia, FLÚ AV ČR, v. v. i., Praha

Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení / Contradictions: A Journal for Critical Thoughts
(http://kontradikce.flu.cas.cz)
Časopis Kontradikce vychází od roku 2017 a kriticky
rozvíjí a obohacuje aktuální témata a problémy stře‑
doevropské tradice radikálního a kritického myšlení
v kontextu mezinárodních teoretických diskusí o otáz‑
kách, možnostech a limitech emancipačních společen‑
ských změn. Publikuje vědecké studie, teoretické eseje,
rozhovory a komentované archivní materiály z oblasti
politické filosofie, sociální teorie či kulturních studií.
Vychází jednou ročně jako dvojčíslo se samostatnou
anglickou a česko-slovenskou částí.

Listy ﬁlologické – Folia philologica
(http://www.ics.cas.cz/casopisy/listy-filologicke)
Listy ﬁlologické jsou vědecký časopis pro klasická, stře‑
dověká a neo-latinská studia založený v roce 1874,
který vydává Kabinet pro klasická studia FLÚ. Věnují
se klasickým studiím a klasické tradici ve středověké
a raně novověké střední Evropě (lingvistika – litera‑
tura – kulturní historie – ﬁlosoﬁe atd.) a také histo‑
rii českého jazyka a literatury. Časopis rovněž přiná‑
ší aktuální recenze zahraniční i české odborné lite‑
ratury a překladů. Listy ﬁlologické přijímají příspěvky
napsané v češtině, slovenštině, angličtině, francouz‑
štině, němčině, italštině a latině. Vycházejí dvakrát
ročně (dvě dvojčísla). Listy ﬁlologické jsou indexová‑
ny ve vědeckých databázích Scopus, Web of Science,
L’Année Philologique, EBSCO, CEJSH, Dietrich’s In‑
dex Philosophicus; ERIH PLUS, EBSCO; JSTOR; Lin‑
guistics Abstracts; MLA International Bibliography;
Ulrich’s Periodical Directory a další.

Odborná periodika

CONTRADICTIONS
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Numismatický
sborník

Numismatický sborník

34/2

34
2

Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd České republiky
Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze
Praha 2021

Numismatický sborník
(http://cms.flu.cas.cz/cz/publikace/numismaticky-sbor‑
nik.html)
Časopis Numismatický sborník je zaměřen na prezenta‑
ci výzkumu v oboru numismatiky od antiky po raný
novověk. Hlavní částí časopisu jsou studie prezentu‑
jící numismatické výzkumy v prostoru širší střední
Evropy. Objevují se zde ale i texty zaměřené např. na
islámskou numismatiku či obecně na dějiny peněz
z pohledu písemných pramenů. Mimořádná pozor‑
nost je v časopisu věnována pravidelnému zveřejňo‑
vání mincovních nálezů, a to jak z území České re‑
publiky, tak i nálezů bohemikálních mincí v zahra‑
ničí. Těmto příspěvkům jsou vyhrazeny samostatné
rubriky. Časopis je zapsán v seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik.

Obalka Organon 022021_Sestava 1 04.06.21 18:54 Stránka 1

Odborná periodika

Organon F
(http://klemens.sav.sk/fiusav/organon/)
Analyticky orientovaný časopis, který vychází čtyřikrát
ročně a ve kterém se kromě prací z oblasti ontologie,
teorie poznání, ﬁlosoﬁe jazyka či ﬁlosoﬁe mysli uve‑
řejňují příspěvky věnované ﬁlosoﬁckým problémům
matematiky, logiky, přírodních i společenských věd
a příležitostně také analytické práce z oblasti sémio‑
tiky, etiky, estetiky, sociální ﬁlosoﬁe, z dějin ﬁlosoﬁe
a logiky. Je evidován ve vědeckých databázích Web
of Science, Scopus, Current Contents/Arts & Huma‑
nities, CSA Linguistics and Language Behavior Ab‑
stracts, CEJSH, Philosopher’s Index.
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číslo 2

S M B

11/ 2019

studie / articles ///////////////////////////////////

T EO R I E ///////////////////////////////
V Ě DY ////////////////////////////////
THEORY //////////////////////////////
OF SCIENCE ///////////////////////////

Daniel Špelda: “Hypotheses fingimus”: Cartesian Natural Philosophy//
Mahdi Khalili: Perspectivism and Special Relativity /////////////
Nicole Fišerová: Worldmaking as an Approach to Scientific Pluralism /
Hynek Jeřábek: Paul Lazarsfeld’s Contributions to the History of
Empirical Social Research /////////////////////////////

Jonathan H. Turner and Petr Jedlička: The Grand Theory Is Alive: An
Interview with Jonathan H. Turner ///////////////////////
obsah ročníku / volume contents ////////////////////////

TEORIE VĚDY / / / THEORY OF SCIENCE / / / XLIII / 2 / 2021

miscelanea //////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////
časopis pro mezioborová zkoumání vědy ////////////
journal for interdisciplinary studies of science ///////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
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//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
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Studia Medievalia Bohemica
(http://cms.flu.cas.cz/cz/publikace/casopis-smb.html)
Studia mediaevalia Bohemica je recenzovaný časopis
(založen 2009) zaměřený na interdisciplinární bádá‑
ní o středověku, na mezioborovou diskusi a na in‑
formace o aktuální středoevropské odborné literatu‑
ře. Je otevřen rozmanitým přístupům zabývajícím se
rozličnými aspekty středověkých dějin s důrazem na
střední Evropu z pohledu různých medievistických
disciplín (historie, archeologie, dějiny umění, pomoc‑
né vědy historické a další). V tomto smyslu časopis
nabízí potřebnou společnou platformu pro stýkání
různých přístupů ke středověkým dějinám.

Teorie vědy / Theory of Science
(http://teorievedy.flu.cas.cz)
Teorie vědy / Theory of Science se od roku 1969 soustavně
věnuje integrálnímu výzkumu vědy a techniky. Časo‑
pis je zaměřen na zkoumání ﬁlosoﬁckých a metodolo‑
gických základů vědeckého poznání, sleduje vzájem‑
né vztahy vědy, techniky a společnosti, problematiku
historického vývoje vědy a vědění a interdisciplinární
vztahy mezi různými obory. Teorie vědy je recenzo‑
vaný vědecký časopis zařazený do několika prestiž‑
ních akademických databází (Scopus, ERIH PLUS,
EBSCO, CEJSH). Od roku 2017 vychází dvakrát roč‑
ně a od roku 2010 je přístupný všem čtenářům online.

Odborná periodika
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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

Stav hospodářských prostředků (majetku) podle druhů, rozmístění, popřípadě funkčního určení prostředků
(AKTIVA) a podle krytí, zdrojů, z nichž byly opatřeny (PASIVA), je uveden v dokumentu Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 (Rozvaha k 31. 12. 2021 a přílo‑
ha k řádné účetní závěrce), který je k dispozici ke stažení na webových stránkách FLÚ (www.flu.cas.cz) v sek‑
ci Dokumenty.

7.1.1 Informace o vybavení v. v. i. nemovitým majetkem
FLÚ vlastnil v roce 2021 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 2021 byla realizována 1 stavební akce, která zhodnotila nemovi‑
tý majetek (Rekonstrukce hygienického zázemí a společných prostor v 1. NP v objektu Jilská 361/1). Hod‑
nota nemovitého majetku se zvýšila o 276 tis. Kč, tj. je k 31. 12. 2021 v celkové výši 78 624 tis. Kč (1/3 spo‑
luvlastnického 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.

Údaje o majetku

Zůstatková cena nemovitého majetku k 31. 12. 2021 je 67 276 tis. Kč, což je 48,47 % z aktiv celkem a 89,93 %
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:
– 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 – Sociologické nakladatelství,
– Ústav T. G. Masaryka,
– Česká sociologická společnost, občanské sdružení,
– Psychologický ústav.
V areálu je „Akademické konferenční centrum“ (vybudované v letech 2009/2010), které je využíváno pro po‑
řádání 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).

Údaje o majetku

7.1.5. Pohledávky a závazky
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FLÚ měl k 31. 12. 2021:
celkové pohledávky ve výši
z toho odběratelé
z toho po lhůtě splatnosti
celkové závazky ve výši
z toho dodavatelé

1026 tis. Kč
229 tis. Kč
39 tis. Kč
15 695 tis. Kč
122 tis. Kč

7.2 Hodnocení a analýza dalších údajů o hospodaření FLÚ

Základní přehled o hospodaření FLÚ, výši dotací, tržeb a ostatních výnosů a výši nákladů v základním členě‑
ní (materiálové, služby, mzdové, odpisy atd.) a výši hospodářského výsledku je uveden v dokumentu Zpráva
nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 (Rozvaha k 31. 12. 2021,
Výkaz zisku a ztráty od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a příloha k řádné účetní závěrce), který je k dispozici ke
stažení na webových stránkách FLÚ (www.flu.cas.cz) v sekci Dokumenty.
FLÚ svoji hlavní činnost provozuje za vyrovnaného hospodaření. Jako vyrovnaný byl sestaven rozpočet
a skutečný výsledek hospodaření byl zisk před zdaněním ve výši 495 tis. Kč, náklady byly ve výši 181 954 tis. Kč
a výnosy ve výši 182 448 tis. Kč, tj. výsledek hospodaření za rok 2021 je ve výši 495 tis. Kč.

Rozhodující položkou výnosů (92 %) jsou přijaté pro‑
vozní dotace. FLÚ obdržel dotace na svou činnost z in‑
stitucionálních zdrojů 114 905 tis. Kč (na podporu
výzkumné organizace 89 923 tis. Kč a dotaci na čin‑
nost 24 982 tis. Kč), dále z mimorozpočtových zdro‑
jů ve výši 52 596 tis. Kč, zahrnující granty z Granto‑
vé agentury ČR 37 091 tis. Kč a projekty ostatních re‑
sortů 15 505 tis. Kč (MK 155 tis. Kč, MŠMT 13 065
tis. Kč, TA ČR 2 285 tis. Kč).
Hlavní činnost ústavu byla ze 63 % financována
institucionální dotací na podporu výzkumné orga‑
nizace a dotací na činnost (včetně 7 programů Stra‑
tegie AV21, 7 mzdových podpor postdoktorandům

[Program podpory perspektivních lidských zdrojů],
1 regionální spolupráce, 1 Fellowshipu J. E. Purky‑
ně, 1 Akademické prémie, 2 prémií Lumina quaerun‑
tur, 2 Prémií Otto Wichterleho, podpory vydavatel‑
ské činnosti, podpory související s činností pracoviště,
atd.), z 30 % mimorozpočtovou dotací poskytnutou
na řešení projektů, celkem se jednalo o 48 projektů
z ČR (34 GA ČR, 4 TA ČR, 10 MŠMT [1 INTER‑
COST, 2 velké infrastruktury, 2 mobility, 5 OP VVV]
a 1 projekt ze zahraničí) a ze 7 % ostatními výnosy
(tržby z konferencí, prodej publikací a časopisů, trž‑
by z pronájmu, zúčtování odpisů a zúčtování fondů,
úroky a ostatní příjmy).

Hodnocení a analýza dalších údajů o hospodaření FLÚ

7.2.1 Výnosy

341

Hodnocení a analýza dalších údajů o hospodaření FLÚ

Struktura financování hlavní činnosti dle zdroje je znázorněna na následujícím grafu:
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Struktura financování výzkumného záměru, projektů a grantů dle poskytovatelů je znázorněna na násle‑
dujícím grafu:

Projektová činnost tvořila 44 % rozpočtu FLÚ. Její struktura je znázorněna na následujícím grafu:

Hodnocení a analýza dalších údajů o hospodaření FLÚ

7 % všech výnosů tvoří ostatní výnosy. Jejich struktura je uvedena v následujícím grafu:
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7.2.2 Náklady

Hodnocení a analýza dalších údajů o hospodaření FLÚ

FLÚ vynaložil na hlavní činnost ústavu náklady v celkové výši 181 954 tis. Kč, z toho věcné náklady činily
19 %, tj. 34 451 tis. Kč a osobní náklady (mzdové včetně zákonného pojištění, Sociálního fondu a ostatních
zákonných sociálních nákladů) 81 %, tj. 147 503 tis. Kč. Oproti roku 2020 došlo ke zvýšení nákladů za služ‑
by (o 3 458 tis. Kč), u cestovného o 458 tis. Kč. Pokles nákladů byl u materiálových nákladů o 507 tis. Kč,
u nákladů na opravy a údržbu o 495 tis. Kč.
Osobní náklady se oproti roku 2020 celkově zvýšily o 10 136 tis. Kč, tj. o 7,3 %, přičemž nárůst mzdo‑
vých prostředků byl z 39 % z institucionálních zdrojů a ze 61 % z mimorozpočtových zdrojů. Struktura jed‑
notlivých druhů nákladů za rok 2021 je uvedena v následujícím grafu:
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7.2.3 Rozbor čerpání mzdových prostředků
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Základní přehledy čerpání mzdových prostředků jsou uvedeny v Příloze č. 3: Tabulkový přehled mzdových prostředků (viz s. 405).
Průměrný měsíční výdělek zaměstnanců FLÚ (tj. výdělek zahrnující všechny zdroje – institucionální, úče‑
lové i mimorozpočtové) byl 45 794 Kč. Oproti roku 2020 se vykazovaný průměrný měsíční výdělek zvýšil
o 1 470 Kč, tj. v průměru o 3,3 %. Mzdové prostředky byly z 62 % kryty z institucionálních zdrojů, z 11 %
z institucionálních a účelově vázaných zdrojů a z 27 % z mimorozpočtových a ostatních zdrojů.
Vývoj průměrných mezd a mzdových prostředků dle zdrojů je uveden v následujícím grafu:
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Ústav měl k 31. 12. 2021 celkem 257 pracovníků. Při přepočtu fyzického počtu pracovníků na pracovní úva‑
zek činil průměrný počet zaměstnanců 184,98.
Pracovníci jsou zařazeni dle Vnitřního mzdového předpisu do kategorií (V – vědecká, O – ostatní) a tarif
ních tříd. Z celkového počtu 257 pracovníků činil k 31. 12. 2021 podíl vědeckých pracovníků dle kariérní‑
ho řádu 76 % (196 pracovníků) a 24 % ostatních pracovníků.
Podrobné zastoupení pracovníků v jednotlivých kategoriích znázorňuje následující graf:
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Jak ukazuje následující graf, rozložení zaměstnanců FLÚ je z pohledu věkové struktury v zásadě vyvážené.
Nejpočetněji zastoupenou věkovou kategorii tvoří zaměstnanci ve věku 41–50 let (85 zaměstnanců) a 31–40 let
(66 zaměstnanců). Z hlediska poměru pohlaví mezi zaměstnanci výrazně převažují muži (ženy se na celko‑
vém počtu zaměstnanců podílejí 39 %).
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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 2021 bylo čerpáno 1 718 tis. Kč na řešení 1 ERC projektu a 70 tis. Kč bylo čerpáno od Union Aca‑
démique Internationale na digitalizaci Slovníku středověké latiny v českých zemích.

7.3.2. Výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích
Ve sledovaném roce bylo za účast na konferencích vydáno 218 tis. Kč a na pořádání konferencí cca 1 215 tis. Kč.
Konference byly financovány 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 1 802 tis. Kč, přičemž ze 70 % bylo hrazeno
z mimorozpočtových či účelově přijatých zdrojů, jak specifikuje následující tabulka:

Náklady na zahraniční spolupráci

Přehled čerpání prostředků na zahraniční cestovné dle zdrojů v roce 2021

348

tis. Kč

%

institucionální prostředky

187

10,4

institucionální prostředky na činnost (Strategie AV21 ad.)

355

19,7

účelové a mimorozpočtové prostředky

1260

Celkem

1802

69,9
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 rozvoji
mezinárodní spolupráce mohl FLÚ uzavřít také několik dohod se zahraničními pracovišti a uspořádat řadu
oborově významných akcí s mezinárodní účastí.

7.4 Informace o projektech

Počty realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu i jiných
zdrojů v roce 2021 a vývoj tohoto ukazatele od roku 2011:
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

výzkumný záměr,
program výzkumné
č innosti

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

výzkumný program
Strategie AV21

7

7

6

5

4

4

3

Akademická prémie

1

1

1

1

1

Prémie Lumina quaeruntur

2

1
2

2

3

2

1

4

4

4

3

institucionální projekty
mezin. spolupráce
ostatní institucionální
projekty

14

17

13

10

16

14

15

8

GA ČR

34

29

24

23

25

23

18

20

18

22

22

0

0

1

2

6

0

2

2

2

0

3

1

2

1

1

1

1

1

GA AV
projekty MŠMT

10

10

5

3

projekty MK

8

5

3

2

projekty TA ČR

4

3

2

2

projekty ČNFB

1

projekty MZV

1

projekt Husova nadace

1

projekty SOA v Praze

1

projekty MHMP
zahraniční projekty
celkem

1
1
82

74

1

2

2

4

5

6

7

7

6

62

52

53

50

46

42

34

37

42

Informace o projektech

období
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7.5 Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště

Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště

Hlavní činnost ústavu bude ze cca 60 % financována z institucionální dotace, přičemž projektová činnost
bude tvořit 47 % rozpočtu FLÚ (35 % mimorozpočtové zdroje – řešeno bude 47 projektů a 12 % institucio
nální dotace na činnost). 
Celková výše institucionální podpory neinvestiční pro rok 2022 činí 95 350 tis. Kč. Oproti roku 2021 bylo
FLÚ poskytnuto o 5 949 tis. Kč více.
Tyto prostředky budou použity zejména na:
– osobní náklady – navýšení osobního ohodnocení zaměstnanců hrazených z institucionálních zdrojů od
1. 5. 2022 v celkové výši 3 000 tis. Kč a navýšení mzdy v rámci atestací ve výši 476 tis. Kč celkem;
– věcné náklady zůstávají ve stejné výši jako v roce 2021, kdy došlo k navýšení částky z 15 tis. Kč na FTE na
20 tis. Kč a k navýšení režijních nákladů o 4 %, u energií jde o nárůst o 300 %;
– spolufinancování projektů;
– rozpočet nového Oddělení aplikované filosofie a etiky.
Rozpočet FLÚ na rok 2022 je tvořen podrozpočty všech útvarů FLÚ, které byly sestaveny na základě čerpání
jednotlivých nákladových položek z institucionálních zdrojů v roce 2021 a dle platové inventury k 1. 1. 2022.
Do rozpočtu je dále promítnuta požadovaná částka na režii ústavu ve výši 9 716 tis. Kč z účelových a mi‑
morozpočtových zdrojů (GA ČR, MK, MŠMT, TA ČR), která je oproti roku 2021 vyšší o 1 216 tis. Kč, spo‑
lufinancování projektů ve výši 1 347 tis. Kč (o cca 700 tis. Kč více než v roce 2021) a převod peněz do fondu
účelově určených prostředků z institucionálních zdrojů z roku 2021 ve výši 4 822 tis. Kč (z toho 4 496 tis. Kč
z dotace VO a 326 tis. Kč z dotací na činnost). Vedle institucionální podpory byly pro rok 2022 FLÚ přidě‑
leny účelové a mimorozpočtové prostředky v celkové výši 68 532 tis. Kč.
Přestože předpokládáme vyrovnaný rozpočet i v roce 2022 a 2023, rozpočet FLÚ může být negativně
ovlivněn ukončením 19 projektů GA ČR a 3 projektů MŠMT, hlavní činnost by pak byla financována ze 72 až 75 % z institucionální dotace – viz následující grafy:
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Vývoj financování dle jednotlivých zdrojů za období 2014–2024:

Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště

tis. Kč

351

Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště

Vývoj procentuálního podílu zastoupení jednotlivých zdrojů financování za období 2014–2024:
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VIII.

Další informace dle zákona

8.1 Informace o činnosti orgánů

8.1.1 Ředitel

1) Koordinace přípravy a dokončení mezinárodní‑
ho hodnocení pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 ve
FLÚ. Bylo zapotřebí zajistit formou videokonferencí
prezenční část hodnocení realizovanou ve FLÚ třemi
oborovými komisemi (konkrétně komisí č. 10 „His‑
torie a archeologie“, č. 11 „Jazyky a literatura“ a č. 12
„Humanitní vědy a umění“). Závěry a zpětná vazba
vzešlé z hodnocení byly ve spolupráci s vedoucími
týmů a Radou FLÚ promítnuty do aktualizovaných
badatelských plánů. Závěry mezinárodního hodno‑
cení byly rovněž 7. 9. 2021 diskutovány s Mezinárod‑
ním poradním sborem FLÚ, jehož setkání se zúčastnil
i nový člen prof. Bernd Roling (Freie Universität Ber‑
lin). Členové poradního sboru podali zpětnou vazbu
k výsledkům mezinárodního hodnocení, diskutována
byla mj. budoucnost doktorských programů, potře‑
ba e-infrastruktury nebo možnost zastřešení Digital
Humanities do samostatného centra. Závěry meziná‑
rodního hodnocení byly rovněž projednány s vede‑
ním AV ČR, a to včetně návrhu výše institucionál‑
ní podpory pro rok 2022 a následující období 2023–
2026. Prorůstový návrh vycházel z pozitivních závěrů
hodnocení, doporučení mezinárodních komisí a také
z rozvojové strategie FLÚ akcentující některé nové
oblasti činnosti (mj. rozvoj e-infrastruktury a Digital
Humanities, zřízení nového Oddělení pro aplikova‑
nou filosofii a etiku, institucionální podpora a stabi‑
lizace juniorských pozic). Pozornost byla věnována
rovněž implementaci vládního hodnocení podle Me‑
todiky 2017+. V této celostátní evaluaci dosahuje FLÚ
vynikajících výsledků a byl i nadále veden v katego‑

rii A, tj. mezi institucemi s nejlepšími dosaženými výsledky.
2) Akcentovány byly otázky personálního rozvoje a za‑
jištění kvalitních podmínek pro vědeckou práci. V rám‑
ci projektu „Rozvoj prostředí pro profesní růst pra‑
covníků FLÚ“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/001
4626), který je spolufinancován z fondů EU, byly rea‑
lizovány aktivity související se zaváděním HR Award.
Jednalo se o víceúrovňové kroky směřující k praktické
implementaci principů Evropské charty pro výzkumné
pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkum‑
ných pracovníků. Na tomto základě se stal FLÚ 17. 7.
2021 jako první pracoviště třetí vědní oblasti AV ČR
držitelem prestižního ocenění HR Award. Udělení cer‑
tifikátu HR Award je potvrzením evropského standar‑
du péče o výzkumné pracovníky, otevřenosti a trans‑
parentnosti výběrových řízení a kvalitního pracov‑
ního prostředí. Podpora poskytnutá MŠMT v rámci
projektu „Rozvoj FLÚ“ byla využita zejména na roz‑
voj mezinárodní spolupráce a internacionalizace pra‑
coviště, dalšího vzdělávání zaměstnanců, profesiona‑
lizace grantové podpory i agendy popularizace vědy
a posílení trendů směřujících k publikování formou
Open Access a ucelenější strategie rozvoje otevřené
vědy na pracovišti. Svou činnost zahájila na počátku
roku také skupina pro přípravu etického kodexu FLÚ.
Podařilo se vypracovat návrh kodexu a předložit jej
k diskusi pracovníkům FLÚ. Jeho schválení a imple‑
mentace jsou plánovány na rok 2022. V návaznosti
na tento proces bude ve FLÚ ustavena vlastní etická
komise, v jejíž kompetenci bude projednání podnětů
týkajících se možného porušení etického kodexu, ale
také žádostí o posouzení zamýšlených výzkumných
postupů ve vědeckých projektech. V rámci pravidelné‑
ho interního atestačního řízení byla v roce 2021 hod‑
nocena vědecká činnost a výsledky třiceti dvou pra‑
covníků. Na základě návrhů atestačních komisí bylo
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Ředitel vykonával úkoly stanovené zákonem č. 341/
2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v plat‑
ném znění, dle zde vymezených pravomocí a v soula‑
du s ostatními právními předpisy. Vědecko-organizač‑
ní a manažerská činnost ředitele v roce 2021 se sou‑
středila do několika oblastí:
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pět pracovníků přeřazeno do vyšších kvalifikačních
stupňů. Pro kariérní růst akademických pracovníků
v oboru klasických studií bylo důležité ustavení dru‑
hé stálé komise pro udělování vědeckého titulu DSc.
Komise, jež má sídlo ve FLÚ a jejíž schválené zamě‑
ření pokrývá významnou oblast badatelského profilu
FLÚ, byla ustavena jako dvanáctičlenná. Jejím před‑
sedou byl jmenován dr. Petr Kitzler, vedoucí Kabine‑
tu pro klasická studia FLÚ.
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3) Vedení FLÚ muselo v průběhu celého roku flexi‑
bilně reagovat na dění související s šířením pandemie
covid-19 a zavádět četná protiepidemická opatření,
a zejména dbát na to, aby byla co nejméně zasažena
badatelská činnost a práce na vědeckých projektech.
V návaznosti na vývoj pandemické situace došlo v po‑
měrně dlouhém období k omezení realizace domácích
i zahraničních cest (pozastaveny musely být pláno‑
vané mobilitní projekty i výzkumné cesty do zahra‑
ničí), byla doporučena a intenzivně využívána mož‑
nost práce z domova, zavedeno pravidelné testování
na pracovišti (včetně distribuce ochranných pomůcek).
Důraz byl kladen také na elektronizaci komunikace
(využívání videokonferenčních nástrojů) i administ‑
rativních agend. Podařilo se úspěšně završit výběrové
řízení na nový ekonomicko-informační systém a im‑
plementovat jej v průběhu roku do administrativního
chodu pracoviště. Ostrý provoz systému, jenž nově
zavedl i elektronické schvalování a oběh dokumen‑
tů, byl spuštěn podle plánu na počátku roku 2022
a představuje podstatnou kvalitativní změnu v admi‑
nistrativním provozu pracoviště.
4) Z důležitých koncepčních a vědecko-organizačních
kroků lze zmínit zejména: ustavení nové badatelské
skupiny TRIPTIC-EU („Research Group for Transdis‑
ciplinary Investigation of Philosophical, Textual and
Intellectual Culture in the Early Universities“), vedené
dr. Otou Pavlíčkem s podporou grantu ERC, a založe‑
ní nového Oddělení pro aplikovanou filosofii a etiku,

které integruje do jednoho týmu badatelské kapacity
FLÚ v této oblasti (vedoucí dr. Tomáš Hříbek). V ob‑
lasti organizačních změn směřujících k posílení od‑
borné a administrativní podpory vědeckých činností
se jednalo především o ustavení grantového oddělení
(https://granty.flu.cas.cz) jako samostatné organizační
jednotky s vlastní rozvojovou strategií cílící na zvý‑
šení úspěšnosti projektových žádostí i zvýšení kom‑
fortu jejich řešení pro badatele. Došlo také ke změně
na pozici ředitele Centra globálních studií. Stávající
ředitel doc. Marek Hrubec byl z této funkce odvolán
a novým vedoucím tohoto týmu se stal dr. Martin
Brabec. Současně byly některé aktivity doc. Marka
Hrubce po projednání v Radě FLÚ předloženy k po‑
souzení komise pro Etiku vědecké práce AV ČR. V zá‑
věru roku došlo rovněž k zapojení FLÚ do příprav
velkého konsorciálního projektu Národního institutu
SYRI (Systemic Risk Institute), podávaného do výzvy
EXCELES 1, která je financována z Národního plánu
obnovy a propojuje výzkumné kapacity Akademie věd,
Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Koordi‑
nátorkou přípravy projektu za FLÚ se stala doc. Alice
Koubová, která současně vede i jeden z tzv. pracov‑
ních balíčků nazvaný „Systémy resilience“. V rámci
strategického rozvoje mezinárodní spolupráce pokra‑
čovaly aktivity propojující společenskovědní ústavy
AV s GWZO a Leibnizovou společností v Lipsku –
17. 9. 2021 proběhla slavnostní inaugurace této česko‑
‑německé platformy. Vznik spolupráce započaté v led‑
nu 2020 byl možný díky podpoře ze strany AV ČR
a nabízel i nadále zajímavé příležitosti propojení čes‑
kých badatelů s německým vědeckým prostředím. Ko‑
ordinaci za českou stranu zajišťuje FLÚ/CMS pod ve‑
dením prof. Petra Sommera.
5) Značná pozornost byla i v roce 2021 věnována roz‑
voji aktivit v oblasti Digital Humanities, a to zejmé‑
na v rámci zapojení do projektu „Digitální výzkum‑
né infrastruktury pro jazykové technologie, umění
a humanitní vědy“ (LINDAT/CLARIAH-CZ; koor‑

6) Vzhledem k nízké úrovni institucionálního financo‑
vání byl i v roce 2021 kladen značný důraz na získá‑
vání účelových prostředků v domácích i zahraničních
grantových soutěžích. Značnou pozornost věnovalo
vedení FLÚ přípravě projektových záměrů pro výzvy
vyhlašované v obou hlavních grantových agenturách
GA ČR a TA ČR. Do soutěží vyhlášených GA ČR bylo
podáno 17 návrhů (12 standardních projektů v roli
hlavního uchazeče, 1 projekt JUNIOR STAR, 1 mezi‑
národní projekt, 2 postdoctoral fellowship incoming
a 1 postdoctoral fellowship outgoing projekt). Byl po‑
dán 1 projekt ERC starting. Monitorovány byly také
možnosti zapojení do výzev vyhlašovaných MŠMT,
v jejichž rámci byl v roce 2021 podán 1 návrh do pro‑
gramu podporujícího česko-francouzskou mobilitu.
V roce 2021 bylo ve FLÚ řešeno či spoluřešeno cel‑
kem 81 projektů a grantů od těchto poskytovatelů:
GA ČR – 34 projektů (z toho 1 EXPRO a 2 JUNIOR
STAR), TA ČR – 4 projekty, MŠMT ČR – 10 projek‑
tů, MK – 8 projektů, ERC – 1, AV ČR – 24 projektů.
Celková výše takto získané podpory činila 77 616
tis. Kč (mimorozpočtových zdrojů), což představuje
zhruba 44 % z celkových zdrojů, s nimiž ústav hos‑
podařil. Nadále byla velmi významná také podpora,
kterou FLÚ získal díky dalším interním schématům
a programům AV ČR podporujícím vědeckou excelen‑
ci: Akademická prémie (Centrum formální epistemo‑
logie, nositel prof. Ladislav Kvasz), Lumina quaerun‑

tur (2 projekty), Fellowship J. E. Purkyně (1 projekt),
Program podpory perspektivních lidských zdrojů –
mzdová podpora postdoktorandů v AV ČR (7 projek‑
tů), Dotace na činnost (2 projekty), Regionální spolu‑
práce pracovišť AV ČR (1 projekt).
7) V roce 2021 bylo navzdory pandemické situaci rov‑
něž zapotřebí zajistit volbu Rady FLÚ pro funkční
období 2022–2027. V tajné elektronické volbě se pod‑
le pravidel zakotvených ve volebním řádu podařilo
ve třech kolech zvolit všech 15 členů Rady FLÚ. Sou‑
časně se konstituovaly i poradní orgány nově zvolené
Akademické rady, z pracovníků FLÚ v nich zasedli:
dr. Petr Kitzler – člen Komise pro podporu vydava‑
telské činnosti, dr. Ondřej Ševeček – člen Ekonomic‑
ké rady, dr. Tereza Šímová – členka Rady pro podpo‑
ru účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vý‑
voje, doc. Vladimír Havlík – člen Komise pro infor‑
mační technologie. Ve spolupráci s Radou FLÚ byla
vypracována interní pravidla pro posuzování návrhů
na udělení Prémie pro perspektivní výzkumné pra‑
covníky – Lumina quaeruntur, která zpřesnila a po‑
drobně upravila proceduru výběru těchto prestižních
projektů ve FLÚ.
8) Za účasti všech vedoucích pracovníků (příp. dalších
přizvaných hostů) se formou videokonference konala
pravidelná zasedání kolegia ředitele. V roce 2021 se
uskutečnilo celkem sedm jednání (8. 2., 19. 4., 24. 5.,
21. 6., 20. 9, 1. 11., 13. 12.), na kterých byly projed‑
návány aktuální otázky týkající se vědecké činnosti
i záležitosti organizačního, administrativního a eko‑
nomického charakteru. Z těchto jednání byly pořizo‑
vány podrobné zápisy, které byly zveřejňovány na in‑
terních webových stránkách FLÚ. Stejným způsobem
byly zpřístupňovány také zápisy ze zasedání Rady FLÚ
a další důležité interní dokumenty a informace. Vel‑
ká pozornost byla věnována ediční činnosti – kromě
koordinace časopisecké produkce se podařilo v roce
2021 vydat ve FLÚ 29 knižních titulů (22 v naklada‑
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dinátor prof. Jan Hajič, MFF UK). Pokračovalo také
řešení výzkumných programů Strategie AV21, využí‑
vajících mezioborovou a meziinstitucionální synergii.
Pracovníci FLÚ byli zapojeni do sedmi výzkumných
programů Strategie AV21, přičemž dva programy byly
nově zahájeny: Odolná společnost pro 21. století: Potenciály
krize a efektivní transformace (koordinátorka doc. Alice
Koubová z FLÚ) a Město jako laboratoř změny; stavby,
kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život
(koordinátorka dr. Adéla Gjuričová z ÚSD, za FLÚ
doc. Martin Nodl).
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telství Filosofia a 7 v rámci spolupráce se spolkem
OIKOYMENH). V roce 2021 byl v konkurzu přijat
nový vedoucí edičního oddělení Oikúmené, který spo‑
lu s ediční radou zajišťuje chod vydavatelství.
Kromě výše uvedených činností a průběžného řeše‑
ní agendy spojené s řízením FLÚ byl dr. Ondřej Še‑

veček v roce 2021 činný i v Ekonomické radě AV ČR
(jako zástupce humanitních oborů), Dozorčí radě His‑
torického ústavu AV ČR, Radě Ústavu státu a práva
AV ČR, Vědecké radě Centra pro teoretická studia
AV ČR a UK, Komisi programů pro podporu vědy na
UK (Primus, UNCE) a pracoval také v několika dal‑
ších vědeckých grémiích a edičních radách.

8.1.2 Rada pracoviště
V roce 2021 se konala tři řádná a jedno mimořádné
zasedání Rady Filosofického ústavu AV ČR.
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14. zasedání Rady proběhlo dne 4. 3. 2021. Hlav‑
ní výsledky zasedání (uvedeny jsou pouze schvalova‑
né návrhy):
– Rada schválila návrh rozpočtu FLÚ na rok 2021
a výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023;
– Rada schválila převod prostředků ve výši
440 389,84 Kč, resp. 203 305,79 Kč do rezervního fon‑
du a do fondu rozvoje majetku;
– Rada schválila Zprávu o činnosti Mezinárodního
poradního sboru v r. 2020.
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15. zasedání Rady proběhlo dne 17. 6. 2021. Hlav‑
ní výsledky zasedání (uvedeny jsou pouze schvalova‑
né návrhy):
– Rada schválila Výroční zprávu o činnosti a hospo‑
daření FLÚ za rok 2020;
– Rada schválila úpravy Organizačního řádu.
16. zasedání Rady proběhlo dne 14. 10. 2021. Hlav‑
ní výsledky zasedání (uvedeny jsou pouze schvalova‑
né návrhy):
– Rada schválila zřízení Oddělení pro aplikovanou
filosofii a etiku.

17. (mimořádné) zasedání Rady proběhlo dne 6. 12.
2021.
– Rada byla informována o situaci v Centru globálních
studií (CGS) a o jednáních vedení FLÚ s doc. Mar‑
kem Hrubcem, ředitelem CGS;
– Rada projednala činnost, strukturu a vědecké za‑
měření CGS včetně jeho badatelského plánu na léta
2020–2024;
– Rada projednala badatelské plány jednotlivých od‑
dělení FLÚ pro období 2020–2024 a doporučila je‑
jich úpravy.
Rada byla dále na svých zasedáních pravidelně infor‑
mována o průběžném čerpání rozpočtu FLÚ, o opat‑
řeních přijatých v souvislosti s epidemickou situací
v ČR, o mezinárodním hodnocení FLÚ a o projek‑
tových záměrech pracovníků a pracovnic FLÚ. Infor‑
mována dále byla o jednáních FLÚ s vedením AV ČR,
jednání Dozorčí rady FLÚ, hodnocení činnosti ředi‑
tele za rok 2020, přípravě strategických dokumentů
FLÚ, průběhu a výsledcích atestačního řízení, hod‑
nocení projektů GA ČR a činnosti nakladatelství Fi‑
losofia a OIKOYMENH.
Rada pravidelně schvalovala znění zápisů z usku‑
tečněných zasedání a ve shrnutí se vracela k jedná‑
ním, která v období mezi jednotlivými zasedáními

V roce 2021 Rada hlasovala formou per rollam
v 15 případech, výčet výsledků těchto jednání násle‑
duje. Rada FLÚ:
– schválila záměry výzkumných projektů Prémie Lumi‑
na quaeruntur dr. Cristiny Vendra a dr. Davida C
 rippy;
– projednala a navrhla úpravy v GAP analýze a Akč‑
ním plánu coby součástech přihlášky FLÚ k HR Award;
– podpořila návrh na udělení Ceny Neuron pro na‑
dějné mladé vědce dr. Martinu Bojdovi;
– schválila návrhy na udělení Prémie O. Wichterle‑
ho pro mladé vědecké pracovníky do 35 let, přičemž
doporučila uchazeče podpořit v pořadí dr. Ivo Pez‑
lar, dr. Ondřej Podavka;
– podpořila žádosti o zařazení do Programu podpo‑
ry perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpo‑
ra postdoktorandů na pracovištích AV ČR, a to v po‑
řadí dr. Luciano Micali, dr. Kateřina Kutarňová, dr.
Monika Woźniak, dr. Vladan Klement;
– podpořila návrhy na udělení interní podpory pro za‑
hraniční badatelky a badatele, a to v pořadí prof. Chris‑
topher Schabel, dr. Steve Russ, prof. Göran Sundholm;

– podpořila 17 projektů pracovnic a pracovníků FLÚ
ucházejících se o podporu GA ČR;
– podpořila návrh na udělení Ceny Akademie věd
České republiky za mimořádné výsledky výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací dr. Dušanu Cou‑
falovi;
– podpořila návrh na udělení Medaile Josefa Hlávky
prof. Stanislavu Sousedíkovi;
– podpořila návrh na udělení Ceny Josefa Hlávky
Mgr. Martinu Zachovi;
– schválila návrh směrnice upravující postup při po‑
suzování návrhů na udělení Prémie pro perspektivní
výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur;
– schválila návrh jmenování prof. Bernda Rolinga čle‑
nem Mezinárodního poradního sboru FLÚ;
– podpořila žádosti o zařazení do Programu podpo‑
ry perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpo‑
ra postdoktorandů na pracovištích AV ČR, a to v po‑
řadí Mgr. Martin Zach, dr. Vladan Klement, Mgr. Ja‑
kub Svěrák;
– podpořila návrhy projektů CHANSE připravené
pracovníky FLÚ;
– schválila záměry výzkumných projektů Lumina qua‑
eruntur, přičemž doporučila uchazeče a uchazečku
podpořit v pořadí dr. Tomáš Koblížek, dr. Cristina
Vendra.

8.1.3 Dozorčí rada
V roce 2021 se Dozorčí rada sešla dvakrát pod vede‑
ním předsedy prof. Tomáše Krumla.
Na prvním zasedání dne 1. 6. 2021 dozorčí rada:
– schválila Zprávu o činnosti dozorčí rady v roce
2020;

– projednala a bez připomínek vzala na vědomí návrh
výroční zprávy o činnosti a hospodaření Filosofické‑
ho ústavu AV ČR za rok 2020 včetně účetní závěrky
a zprávy auditora;
– projednala a bez připomínek vzala na vědomí ná‑
vrh rozpočtu FLÚ AV ČR na rok 2021 a doporuči‑
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proběhla formou per rollam. Tato shrnutí jsou sou‑
částí zápisů ze zasedání Rady, jež jsou v plném rozsahu zveřejněny na internetových stránkách pracoviště:
www.flu.cas.cz (v sekci interních informací).
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la provést aktualizaci střednědobého výhledu na rok
2022 a 2023;
– byla informována o činnosti FLÚ v první polovi‑
ně roku 2021;
– byla informována o aktuálním průběhu výběrové‑
ho řízení na dodávku ekonomického informačního
systému;
– projednala a udělila předchozí písemný souhlas
s uzavřením smlouvy o nájmu prostor na adrese Mi‑
chalská 12, Praha 1;
– byla informována o aktuální situaci pronájmu pro‑
stor v areálu Husova-Jilská s Keystone Production,
s. r. o.;
– schválila hodnocení manažerských schopností
PhDr. Ondřeje Ševečka, Ph.D., ředitele FLÚ AV ČR
za rok 2020 stupněm 3 – „vynikající“.
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Na svém druhém zasedání dne 8. 12. 2021 dozor‑
čí rada:
– byla informována o aktuální situaci ve FLÚ v sou‑
vislosti s pandemií covid-19;
– byla informována o stavu hospodaření FLÚ a vý‑
hledu do konce roku 2021, a o činnosti FLÚ ve dru‑
hé polovině roku 2021;
– byla informována o průběhu výběrového řízení na
dodávku ekonomického informačního systému;
– schválila dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne
9. 12. 2019 o prodloužení užívání jednotky na adrese
Valentinská čp. 91 do roku 2023.
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V roce 2021 hlasovala dozorčí rada o 10 bodech formou per rollam. Dozorčí rada:
– udělila předchozí písemný souhlas k uzavření do‑
datku č. 4 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání mezi Keystone Production s. r. o., a Fi‑
losofickým ústavem AV ČR, Sociologickým ústavem
AV ČR, Ústavem dějin umění AV ČR;
– udělila předchozí písemný souhlas k uzavření
Smlouvy o dodávce a implementaci ekonomického
informačního systému a uzavření Smlouvy o posky‑

tování provozní podpory, údržby a rozvoje mezi Fi‑
losofickým ústavem AV ČR, Ústavem pro soudobé
dějiny AV ČR, Etnologickým ústavem AV ČR, Ná‑
rodohospodářským ústavem AV ČR, Ústavem dějin
umění AV ČR a BBM, spol. s r. o.;
– udělila předchozí písemný souhlas k uzavření Do‑
hody o narovnání a uzavření Dohody o prominutí
dluhu mezi Filosofickým ústavem AV ČR, Sociologic‑
kým ústavem AV ČR, Ústavem dějin umění AV ČR
a Gastro hotel s. r. o.;
– udělila předchozí písemný souhlas k uzavření smlou‑
vy o nájmu prostor mezi Filosofickým ústavem AV ČR,
Sociologickým ústavem AV ČR, Ústavem dějin umění
AV ČR a Havlíkovou přírodní apotékou, s. r. o. (od
1. 4. 2021 na dobu neurčitou);
– udělila předchozí písemný souhlas k uzavření
smlouvy o nájmu prostor mezi Filosofickým ústavem
AV ČR, Sociologickým ústavem AV ČR, Ústavem dě‑
jin umění AV ČR a MUDr. Ivanou Lukášovou, prak‑
tickou zubní lékařkou (od 1. 4. 2021 na dobu neurčitou);
– udělila předchozí písemný souhlas k uzavření smlou‑
vy o nájmu prostor mezi Filosofickým ústavem AV ČR,
Sociologickým ústavem AV ČR, Ústavem dějin umě‑
ní AV ČR a PhDr. Alenou Miltovou – Sociologic‑
kým nakladatelstvím (od 1. 4. 2021 na dobu neurčitou);
– udělila předchozí písemný souhlas k uzavření smlou‑
vy o nájmu prostor mezi Filosofickým ústavem AV ČR,
Sociologickým ústavem AV ČR, Ústavem dějin umě‑
ní AV ČR a Valdemarem Grešíkem – Natura, s. r. o.
(od 1. 4. 2021 na dobu neurčitou);
– udělila předchozí písemný souhlas k uzavření smlou‑
vy o nájmu části nemovitosti mezi Filosofickým ústa‑
vem AV ČR, Sociologickým ústavem AV ČR, Ústa‑
vem dějin umění AV ČR a T-Mobile Czech Republic,
a. s. (od 1. 4. 2021 na 10 let);
– udělila předchozí písemný souhlas k uzavře‑
ní smlouvy o nájmu prostor mezi Filosofickým
ústavem AV ČR, Sociologickým ústavem AV ČR,

Ústavem dějin umění AV ČR, a Keystone Produc‑
tion, s. r. o. (od 1. 6. 2021 na dobu neurčitou);
– udělila předchozí písemný souhlas k uzavření do‑
hody o prominutí dluhu za období od 1. 12. 2021 do

30. 4. 2022 mezi Filosofickým ústavem AV ČR, So‑
ciologickým ústavem AV ČR, Ústavem dějin umění
AV ČR a Gastro hotel, s. r. o.

Informace o činnosti orgánů

Návštěva místopředsedy AV ČR pro III. vědní oblast Ondřeje Beránka ve Filosofickém ústavu,
14. 9. 2021
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Informace o činnosti orgánů

Zleva Ondřej Beránek, Vladimír Urbánek, Tomáš Kostelecký a Pavel Janáček
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Informace o činnosti orgánů

Zleva Tomáš Kostelecký, Pavel Janáček, Ondřej Ševeček, Petr Kitzler a Julie Černá
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8.2 Informace o změnách zřizovací listiny
V roce 2021 nebyly provedeny žádné změny ve zřizovací listině FLÚ.

8.3 Další činnosti
FLÚ v roce 2021 nevykonával žádnou další a jinou činnost.

8.4 Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření a zpráva,
jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků uložená v předchozím roce
V roce 2021 neproběhla žádná kontrola.
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8.5 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Organizace dodržuje Zákon o odpadech.
Každodenní provoz instituce produkuje pouze běžný komunální odpad s výjimkou prázdných tonerových kazet
a likvidované výpočetní techniky. Svoz takového odpadu je zajištěn firmami, které za úplatu provádějí jeho ekologic‑
kou likvidaci. V objektu je pro všechny jeho uživatele umožněno třídění papíru a plastů.

8.6 Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
Základní personální údaje jsou uvedeny v Příloze č. 4 (viz s. 408).

8.7 Zpráva o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
V roce 2021 Filosofický ústav neobdržel žádnou oficiální žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb.
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IX.

Přílohy k výroční zprávě Filosofického ústavu
AV ČR, v. v. i. za rok 2021
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Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2021 (podle databáze ASEP – uváděny jsou pou‑
ze výsledky odesílané z této databáze do RIV)

■■ B
●● C
◖◖ E
☼☼ J
○○ K
◨◨ M
△△ O
▼▼ U
◉◉ Z

monografie
konferenční příspěvek (zahraniční konference)
elektronický dokument
článek v odborném periodiku
konferenční příspěvek (místní konference – bez zahraniční účasti)
část monografie
ostatní
uspořádání akcí
výzkumná zpráva

△△ Arazim, Pavel. Paradoxy klasické logiky [recenze]. Reflexe: Filosofický časopis. Roč. -, č. 59 (2020),
s. 233–241. ISSN 0862-6901. Druh výsledku O.

■■ Arazim, Pavel. The Problem of Plurality of Logics: Understanding the Dynamic Nature of Philosophical Logic.
London: Bloomsbury Academic, 2021. ISBN 978-1-3501-4675-4. Druh výsledku B.

☼☼ Baron, Teresa. Moving Forwards: A Problem for Full Ectogenesis. Bioethics. Roč. 35, č. 5 (2021),
s. 407–413. ISSN 0269-9702. E-ISSN 1467-8519. Druh výsledku J.

▼▼ Bažant, Jan. Afrodita včera a dnes: Sympozium k metamorfózám antické bohyně. Praha, Filosofický ústav
AV ČR, v. v. i., 22. 9. 2021. Konference. Druh výsledku U.

◨◨ Bažant, Jan. Afrodita včera: ctihodná bohyně sexu. In: Bažant, J. (ed.), Afrodita dnes: katalog výstavy
Sdružení českých umělců grafiků Hollar a jejich hostů v galerii Věda a umění v Akademii věd České republiky
v Praze. Praha: Academia, 2021, s. 12–25. ISBN 978-80-200-3259-1. Druh výsledku M.

☼☼ Bažant, Jan. Pavel Oliva: Greek Tyrannis, Roman Pannonia and Sparta. Eirene. Roč. 57, č. 1/2 (2021),
s. 11–22. ISSN 0046-1628. Druh výsledku J.
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Vysvětlivky použitých zkratek (druh výsledku):
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☼☼ Bažant, Vojtěch. Patterns of Reception of the Chronicon pontificum et imperatorum by Martin of
Opava in the Late Medieval Lands of the Crown of Bohemia. Mitteilungen des Instituts für Österreichische
Geschichtsforschung. Roč. 129, č. 1 (2021), s. 1–21. ISSN 0073-8484. Druh výsledku J.
◨◨ Bažant, Vojtěch. Reading the Early Church: A Witness from Kutná Hora of the Chronicon pontificum
et imperatorum by Martin of Opava. In: Cermanová, P., Žůrek, V. (eds.), Books of Knowledge in Late
Medieval Europe: Circulation and Reception of Popular Texts. Turnhout: Brepols, 2021, s. 229–246. Utrecht
Studies in Medieval Literacy, 52. ISBN 978-2-503-59463-7. Druh výsledku M.
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◨◨ Bednář, Miloslav. Revoluce jako smysl českých dějin a dnešní svět. In: Bednář, M., Hlavačka, M.
(eds.), Válka a revoluce jako hybatelé dějin a česká dějinná zkušenost. Praha: Historický ústav, 2021, s. 61–71.
Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-7286-372-3. Druh výsledku M.
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◨◨ Bednář, Miloslav. Válka, česká státní idea a státní samostatnost. In: Bednář, M., Hlavačka, M.
(eds.), Válka a revoluce jako hybatelé dějin a česká dějinná zkušenost. Praha: Historický ústav, 2021, s. 25–36.
Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-7286-372-3. Druh výsledku M.

☼☼ Benda, Libor. Inevitability, contingency, and the epistemic significance of time. Time & Society.
Roč. 31, č. 1 (2021), s. 30–54. ISSN 0961-463X. E-ISSN 1461-7463. Druh výsledku J.
☼☼ Bertran-San Millán, Joan. Frege, Peano and the Construction of a Logical Calculus. Logique et Analyse.
Roč. -, č. 253 (2021), s. 3–22. ISSN 0024-5836. Druh výsledku J.
☼☼ Bertran-San Millán, Joan. Frege, Peano and the Interplay between Logic and Mathematics. Philosophia
Scientiae. Roč. 25, č. 1 (2021), s. 15–34. ISSN 1281-2463. Druh výsledku J.
☼☼ Bertran-San Millán, Joan. Lingua characterica and calculus ratiocinator: The Leibnizian background of
the Frege-Schröder polemic. Review of Symbolic Logic. Roč. 14, č. 2 (2021), s. 411–446. ISSN 1755-0203.
E-ISSN 1755-0211. Druh výsledku J.
■■ Bhambra, G. K., Holmwood, John. Colonialism and Modern Social Theory. Cambridge: Polity, 2021.
ISBN 978-1-509-54129-4. Druh výsledku B.

☼☼ Bierhanzl, Jan. Atonální hudba a nekonečná fragmentarita: Bloch a Schönberg. Filosofický časopis.
Roč. 69, č. 3 (2021), s. 545–560. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J.
■■ Bierhanzl, Jan. Estetika ambiguity. Praha: Karolinum, 2021. Myšlení současnosti.
ISBN 978-80-246-4883-5. Druh výsledku B.

◨◨ Bierhanzl, Jan. Ideology, Literature, and Philosophy: Levinas as a Reader of Léon Bloy. In: Fagenblatt,
Michael, Cools, Arthur (eds.), Levinas and Literature: New Directions. Berlin: De Gruyter, 2021,
s. 209–222. Perspectives on Jewish texts and contexts, 15. ISBN 978-3-11-062966-8. Druh výsledku M.
◨◨ Bierhanzl, Jan. Le travail, l’oeuvre et le temps: Levinas, Bloch et Kosík. In: D’Alfonso, Matteo
Vincenzo, Moreau, Pierre-François (eds.), Phénoménologie et marxisme: perpectives historiques et legs
théoriques. Lyon: ENS éditions, 2021, s. 205–228. La croisée des chemins. ISBN 979-10-362-0288-9.
Druh výsledku M.

◨◨ Blažek, Pavel, Řezníčková, B. The Pseudo-Bernardine Epistola de cura rei familiaris and its Reception
in Medieval Bohemia and Moravia. In: Cermanová, P., Žůrek, V. (eds.), Books of Knowledge in Late
Medieval Europe: Circulation and Reception of Popular Texts. Turnhout: Brepols, 2021, s. 85-135. Utrecht
Studies in Medieval Literacy, 52. ISBN 978-2-503-59463-7. Druh výsledku M.

△△ Blicha, M., Sedlár, Igor (eds.), The Logica Yearbook 2020. London: College Publications, 2021.
ISBN 978-1-84890-376-0. Druh výsledku O.

◨◨ Boháček, Kryštof. Charakter dialogu a postav z hlediska formálních kritérií. In: Jinek, Jakub, Jirsa,
Jakub (eds.), Platónův dialog Kritón. Praha: OIKOYMENH, 2020, s. 11–28. Edice Mathésis, 16.
ISBN 978-80-7298-575-3. Druh výsledku M.

☼☼ Bojda, Martin. Existenciální racionalismus Karla Jasperse. Filosofický časopis. Roč. 69, č. 1 (2021),
s. 75–98. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J.
■■ Bojda, Martin. Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš: příspěvek k dějinám českého myšlení 19. století.
Praha: Academia, 2021. Historie. ISBN 978-80-200-3170-9. Druh výsledku B.

☼☼ Bojda, Martin. Isaak Iselin: Gesammelte Schriften 2014–2018. Český časopis historický. Roč. 119, č. 2
(2021), s. 387–393. ISSN 0862-6111. Druh výsledku J.
◨◨ Bojda, Martin. Johann Peter Uz und Friedrich Schiller über Freude und Freiheit. In: Bojda, M.,
Heinz, J. (eds.), Wezel-Jahrbuch: Studien zur europäischen Aufklärung. Band 16/17. Hannover: Wehrhahn
Verlag, 2021, s. 203–223. ISBN 978-3-86525-887-8. Druh výsledku M.
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■■ Blažek, Pavel (ed.), Durandi de Sancto Porciano Scriptum super IV libros Sententiarum. Buch 4, dd. 26-42.
Leuven: Peeters, 2021. Recherches de Théologie et Philosophie médiévales: Bibliotheca, 10.4.3.
ISBN 978-90-429-4740-5. Druh výsledku B.
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◨◨ Bojda, Martin. Kreativität der Kunst, Natur und Gnade bei Brockes und Herder. In: Bojda, M.,
Heinz, J. (eds.), Wezel-Jahrbuch: Studien zur europäischen Aufklärung. Band 16/17. Hannover: Wehrhahn
Verlag, 2021, s. 129–157. ISBN 978-3-86525-887-8. Druh výsledku M.

☼☼ Bojda, Martin. „Vyznání šťastného skeptika“: Johann Karl Wezel. Svět literatury. Roč. 31, č. 64 (2021),
s. 153–160. ISSN 0862-8440. Druh výsledku J.
☼☼ Bonneau, Lara. Angoisse, mélancolie et individuation: une généalogie du sujet moderne entre histoire
de l’art et philosophie. Tracés. Roč. -, č. 38 (2020), s. 31–43. ISSN 1763-0061. E-ISSN 1963-1812.
Druh výsledku J.
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☼☼ Bonneau, Lara. La raison „saisie par l’affect”: Une lecture de Giordano Bruno par Aby Warburg.
Phantasia. Roč. -, č. 11 (2021), s. 41–55. ISSN 0774-7136. Druh výsledku J.
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☼☼ Bonneau, Lara. Le monstre comme forme causale originaire: sur la théorie de l’expression d’Aby
Warburg. Les Cahiers philosophiques de Strasbourg. Roč. -, č. 49 (2021), s. 159–180. ISSN 1254-5740.
E-ISSN 2648-6334. Druh výsledku J.
☼☼ Bonneau, Lara. Původ jazyka a antropologie: vliv Herdera a Humboldta na Franze Boase. Reflexe:
Filosofický časopis. Roč. -, č. 59 (2020), s. 105–125. ISSN 0862-6901. Druh výsledku J.

▼▼ Brabec, Martin. Deformovaná veda: od komercionalizácie k revitalizácii? Online, Filosofický ústav AV ČR,
v. v. i., 29. 11. 2021. Konference. Druh výsledku U.

◨◨ Brogaard, B., Gatzia, Dimitria Electra. Cognitive Dissonance and the Logic of Racism. In: Brogaard,
B., Gatzia, D. E. (eds.), The Philosophy and Psychology of Ambivalence: Being of Two Minds. New York:
Routledge, 2021, s. 219–243. Routledge Studies in Contemporary Philosophy. ISBN 978-0-367-14113-4.
Druh výsledku M.

●● Bureš, Jiří. Measuring Concentrations of Research Funding: A Case of The Czech Science

Foundation (GA ČR). In: Glänzel, Wolfgang, Heeffer, Sarah, Chi, Pei-Shan, Rousseau, Ronald
(eds.), 18th International Conference on Scientometrics and Informetrics: ISSI2021: Proceedings. Leuven:
International Society for Scientometrics and Informetrics, 2021, s. 1449–1450. ISBN 978-90-803282-2-8.
ISSN 2175-1935. Druh výsledku C.

☼☼ Burton, Simon James Gowan. Pansophic Mirrors of the Soul: Comenius, Pinder and
the Transformation of Cusan Optics. Acta Comeniana. Roč. -, č. 34/58 (2020), s. 9–47. ISSN 0231-5955.
Druh výsledku J.

☼☼ Campi, Luigi. Is Perfection of this World? A Quaestio on Creatures’ Perfection in Terms of
Propinquity to or Distance from the First Being, Ascribed to Matěj of Knín. Bulletin de philosophie
médiévale. Roč. -, č. 62 (2020), s. 213–250. ISSN 0068-4023. Druh výsledku J.
◨◨ Campi, Luigi. Puri philosophi non est theologizare: Reflections on Method in John Wyclif ’s
and his Bohemian Followers’ Discussions of the Eternity of the World. In: Ghosh, K., Soukup,
P. (eds.), Wycliffism and Hussitism: Methods of Thinking, Writing, and Persuasion, c. 1360 – c. 1460.
Turnhout: Brepols, 2021, s. 117–137. Medieval Church Studies, 47. ISBN 978-2-503-58382-2.
Druh výsledku M.

◨◨ Cermanová, Pavlína, Žůrek, Václav. Alexandr Veliký a rady panovníkovi v rukopisné kultuře
středověkých Čech. In: Bláhová, M., Holá, M., Woitschová, K. (eds.), Panovnická reprezentace v písemné
kultuře ve středověku: sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. Praha: Univerzita
Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021, s. 202–218. ISBN 978-80-246-4824-8. Druh výsledku M.
◨◨ Cermanová, Pavlína, Žůrek, Václav. Books of Knowledge – Late Medieval Central Europe and Beyond.
In: Cermanová, P., Žůrek, V. (eds.), Books of Knowledge in Late Medieval Europe: Circulation and Reception
of Popular Texts. Turnhout: Brepols, 2021, s. 1–9. Utrecht Studies in Medieval Literacy, 52.
ISBN 978-2-503-59463-7. Druh výsledku M.
◨◨ Cermanová, Pavlína. How to Create a Hussite Identity? The Hussite Chronicle by Lawrence of
Březová. In: Rychterová, Pavlína, Kalhous, David (eds.), Historiography and Identity VI: Competing
Narratives of the Past in Central and Eastern Europe, c. 1200–c. 1600. Turnhout: Brepols, 2021,
s. 127–154. Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages, 32. ISBN 978-2-503-58545-1.
Druh výsledku M.
■■ Cermanová, Pavlína, Svátek, Jaroslav, Žůrek, Václav, Bažant, Vojtěch. Přenos vědění: osudy čtyř bestsellerů
v pozdně středověkých českých zemích. Praha: Filosofia, 2021. Studie a prameny k dějinám myšlení
v českých zemích, 22. ISBN 978-80-7007-683-5. Druh výsledku B.

▼▼ Cermanová, Pavlína, Soukup, Pavel, Pjecha, Martin. Radical Religious Communities in Premodern

Societies. Tábor, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 20.–22. 10. 2021. Konference. Druh výsledku U.
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☼☼ Campi, Luigi. A Quaestio on Friendship Ascribed to Matthias of Knín with some Notes and
Questions on the Academic Practices and Intellectual Life at the Prague Faculty of Arts at the Turn
of the Fifteenth Century. Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale. Roč. -, č. 32 (2021),
s. 297–343. ISSN 1122-5750. Druh výsledku J.
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◨◨ Cermanová, Pavlína. Sharing Academic Knowledge: Commentaries on the Secretum secretorum.
In: Cermanová, P., Žůrek, V. (eds.), Books of Knowledge in Late Medieval Europe: Circulation and Reception
of Popular Texts. Turnhout: Brepols, 2021, s. 331–359. Utrecht Studies in Medieval Literacy, 52.
ISBN 978-2-503-59463-7. Druh výsledku M.
◨◨ Cermanová, Pavlína. The Circulation of the Pseudo-Aristotelian Secretum secretorum in the scholarly
Centers of the Medieval Czech Lands. In: Pavlíček, O. (ed.), Studying the Arts in Late Medieval Bohemia:
Production, Reception and Transmission of Knowledge. Turnhout: Brepols, 2021, s. 135–153. Studia
Artistarum, 48. ISBN 978-2-503-59317-3. Druh výsledku M.
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◨◨ Cermanová, Pavlína. The Mediation of God’s Word in Hussite Apocalyptic Exegesis and the Influence
of Joachimism. In: Ghosh, K., Soukup, P. (eds.), Wycliffism and Hussitism: Methods of Thinking, Writing,
and Persuasion, c. 1360 – c. 1460. Turnhout: Brepols, 2021, s. 321–339. Medieval Church Studies, 47.
ISBN 978-2-503-58382-2. Druh výsledku M.
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☼☼ Cielontko, David. On the Origin of the Archdemon Beelzebul/Beelzebub. Biblica. Roč. 102, č. 1
(2021), s. 68–77. ISSN 0006-0887. E-ISSN 0006-0887. Druh výsledku J.
☼☼ Cielontko, David. Spor o Belzebula: analýza jedné synoptické tradice v kritické reflexi. Teologická
reflexe. Roč. 27, č. 1 (2021), s. 64–89. ISSN 1211-1872. Druh výsledku J.

▼▼ Cools, A., Bierhanzl, Jan. Arts, Ontology and Politics: Summer School. Antwerp, Filosofický ústav AV ČR,
v. v. i., 25.–31. 8. 2021. Konference. Druh výsledku U.

◨◨ Coufal, Dušan. „Erben des Königreichs“ und „Kuttenberger Ausländer“: Das politische und nationale
Denken einer hussitischen Invektive von 1416: Analyse und Edition. In: Elbel, P., Kaar, A., Němec, J.,
Wihoda, M. (eds.), Historiker zwischen den Zeiten: Festschrift für Karel Hruza zum 60. Geburtstag. Wien:
Böhlau Verlag, 2021, s. 181–204. ISBN 978-3-205-21350-5. Druh výsledku M.
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Reception and Transmission of Knowledge. Turnhout: Brepols, 2021, s. 235–250. Studia Artistarum, 48.
ISBN 978-2-503-59317-3. Druh výsledku M.
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AV ČR, v. v. i., 15.–16. 11. 2021. Konference. Druh výsledku U.
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◨◨ Kocánová, Barbora. Weather Forecasting: Traditions and Practices in the Medieval Western Christian
World. In: Heiduk, M., Herbers, K., Lehner, H.-Ch. (eds.), Prognostication in the Medieval World:
A Handbook. 1. Berlin: De Gruyter, 2021, s. 651–664. ISBN 978-3-11-050120-9. Druh výsledku M.
◨◨ Kolman, Vojtěch. „There Have to Be Crooks in This World Too”: The Speculative Logic of the
Constitutive Exception. In: Gobsch, Wolfram, Held, Jonas (eds.), Orientierung durch Kritik: Essays
zum philosophischen Werk Pirmin Stekeler-Weithofers. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2021, s. 41–58.
ISBN 978-3-7873-4102-3. Druh výsledku M.

☼☼ Kolman, Vojtěch. „Tím hůře pro skutečnost.” Cynický rozměr Hegelovy dialektiky. Filosofický
časopis. Roč. 69, č. 4 (2021), s. 639–654. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J.
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☼☼ Koťátko, Petr. Nesrozumitelnost světa a nevymezitelnost viny: kafkovské poznámky. Svět literatury.
Roč. 31, č. 63 (2021), s. 26–40. ISSN 0862-8440. Druh výsledku J.
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☼☼ Koťátko, Petr. Rekurzivní čtení mysli: role vzájemnosti v myšlení a komunikaci. Filosofický časopis.
Roč. 69, č. 3 (2021), s. 445–470. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J.
◨◨ Koťátko, Petr. The Power of Analysis and the Impossibility of Understanding: Kafkaesque Remarks.
In: Koblížek, T., Koťátko, P. (eds.), Lessons from Kafka: Philosophical Readings of Franz Kafka’s World.
Praha: Filosofia, 2021, s. 141–161. ISBN 978-80-7007-681-1. Druh výsledku M.

☼☼ Koubová, Alice, Carlsson, A., Sjöström, K. Buying Brass: A Method Re-Examined. ArteActa. Roč. 2,
č. 4 (2019), s. 53–68. ISSN 2571-1695. Druh výsledku J.
◨◨ Koubová, Alice, Urban, Petr. Ethical Dimensions of Play and Care: reflections Based on Donald
Winnicott’s Theory of Play and the Ethics of Care. In: MacLean, Malcolm, Russel, Wendy, Ryall,
Emily (eds.), Play, Philosophy and Performance. London: Routledge, 2021, s. 60–74.
ISBN 978-0-367-34066-7. Druh výsledku M.

▼▼ Koubová, Alice, Gvoždiak, Vít. Odolná společnost. Praha, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 28. 6. 2021.
Konference. Druh výsledku U.

◖◖ Koubová, Alice. Zrod performance [video]. Liptovský Mikuláš: Kulturní centrum Diera do světa, 2021.
Druh výsledku E.

☼☼ Kremer, Jan. Historická herní studia: nástin badatelského pole. Historie – Otázky – Problémy. Roč. 13,
č. 2 (2021), s. 11–35. ISSN 1804-1132. E-ISSN 2336-6672. Druh výsledku J.

☼☼ Kubartová, Eliška. Marian Laments From Medieval Bohemia: Performing Suffering and Redemption
Through Compassion. European Medieval Drama. Roč. -, č. 25 (2021), s. 65–90. ISSN 1378-2274.
E-ISSN 2031-0064. Druh výsledku J.
◨◨ Kužel, Petr. „Troisième voie” – communisme réformiste dans la Tchécoslovaquie des années
1960. In: Delsol, Ch., Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945.
Dictionnaire encyclopédique. Paris: Les Éditions du CERF, 2021, s. 510–512. ISBN 978-2-204-14319-6.
Druh výsledku M.

☼☼ Kužel, Petr. „Věčnost“ Arthura Rimbauda a její české překlady. Svět literatury. Roč. 31, č. 64 (2021),
s. 104–120. ISSN 0862-8440. Druh výsledku J.

◨◨ Kužel, Petr. Humanisme Marxiste – Tchécoslovaquie, années 1960. In: Delsol, Ch., Nowicki, J.
(eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris:
Les Éditions du CERF, 2021, s. 248–251. ISBN 978-2-204-14319-6. Druh výsledku M.
◨◨ Kužel, Petr, Holba, J. Indická filosofie v rámci Bondyho Poznámek k dějinám filosofie. In: Holba, J.,
Kužel, P. (eds.), Egon Bondy. Poznámky k dějinám filosofie. 1, Indická filosofie. Praha: DharmaGaia, 2021,
s. 9–22. ISBN 978-80-7436-117-3. Druh výsledku M.
◨◨ Kužel, Petr. Machovec, Milan (1925-2003). In: Delsol, Ch., Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe
centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris: Les Éditions du CERF, 2021, s. 739–741.
ISBN 978-2-204-14319-6. Druh výsledku M.

☼☼ Kužel, Petr. Marxistický humanismus v Československu. Kontradikce/Contradictions. Roč. 4, č. 1 (2021),
s. 223–229. ISSN 2570-7485. Druh výsledku J.
◨◨ Kužel, Petr. Uhl, Petr (né en 1941). In: Delsol, Ch., Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale
et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris: Les Éditions du CERF, 2021, s. 891–892.
ISBN 978-2-204-14319-6. Druh výsledku M.
■■ Kvasz, Ladislav. Descartes Nikétés. Praha: Filosofia, 2021. Parva philosophica, 29. ISBN 978-80-7007-7016. Druh výsledku B.
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◨◨ Kužel, Petr. Bondy, Egon (1930-2007). In: Delsol, Ch., Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe
centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris: Les Éditions du CERF, 2021, s. 566–568.
ISBN 978-2-204-14319-6. Druh výsledku M.
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◨◨ Kvasz, Ladislav. On the Role of Language in Scientific Research: Language as Analytic, Expressive, and
Explanatory Tool. In: Gonzales, W. J. (ed.), Language and Scientific Research. Cham: Palgrave MacMillan,
2021, s. 93–117. ISBN 978-3-030-60536-0. Druh výsledku M.
◨◨ Landa, Ivan. Karel Kosik (1926-2003). In: Delsol, Ch., Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe
centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris: Les Éditions du CERF, 2021, s. 708–710.
ISBN 978-2-204-14319-6. Druh výsledku M.
◨◨ Landa, Ivan. Lubomír Sochor (1925-1986). In: Delsol, Ch., Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe
centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris: Les Éditions du CERF, 2021, s. 844–845.
ISBN 978-2-204-14319-6. Druh výsledku M.

△△ Lelková, Iva. Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age: Standards, Systems, Scholarship
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[Review]. Acta Comeniana. Roč. -, č. 34/58 (2020), s. 166–175. ISSN 0231-5955. Druh výsledku O.
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◖◖ Lelková, Iva, Slavíková, Marcela. The Correspondence of Amand Polan von Polansdorf [online databáze].
Prague: Filosofický ústav AV ČR, 2021. Druh výsledku E.

◨◨ Lička, Lukáš. Studying and Discussing Optics at the Prague Faculty of Arts: Optical Topics and
Authorities in Prague Quodlibets and John of Borotín’s Quaestio on Extramission. In: Pavlíček, O.
(ed.), Studying the Arts in Late Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge.
Turnhout: Brepols, 2021, s. 251–303. Studia Artistarum, 48. ISBN 978-2-503-59317-3. Druh výsledku M.
◨◨ Lička, Lukáš. The Aims of Perspectiva in 1360s Paris: Investigating Texts Written in the Hand of
Reimbotus de Castro. In: Cermanová, P., Žůrek, V. (eds.), Books of Knowledge in Late Medieval Europe:
Circulation and Reception of Popular Texts. Turnhout: Brepols, 2021, s. 299–329. Utrecht Studies in
Medieval Literacy, 52. ISBN 978-2-503-59463-7. Druh výsledku M.
■■ López, E. D., Fuentes Guillén, Elías, Ferreirós, J. Dilucidando π: irracionalidad, trascendencia y cuadratura
del círculo en Johann Heinrich Lambert (1728-1777). Rickmansworth: College Publications, 2021.
Cuadernos de lógica, Epistemología y Lenguaje, 16. ISBN 978-1-84890-359-3. Druh výsledku B.

▼▼ López, E. D., Fuentes Guillén, Elías. People, Places, Practices: Joint BSHM-CSHPM/SCHPM Conference:
Symposium Real Numbers in Transition: Aspects of the 18th and 19th Centuries. Online, Filosofický ústav
AV ČR, v. v. i., 15. 7. 2021. Konference. Druh výsledku U.

■■ Lukas, Jiří, Videman, Jan. Počátky českého mincovnictví. Praha: Filosofia, 2021. Monumenta
Numismatica, 5. ISBN 978-80-7007-687-3. Druh výsledku B.

☼☼ Lukšová, Zuzana. Quodlibetal Problemata in the Arts Quodlibets at the University of Prague
c. 1400-1417: An Analysis with a Catalogue. Bulletin de philosophie médiévale. Roč. -, č. 63 (2021),
s. 321–363. ISSN 0068-4023. Druh výsledku J.
■■ Machula, Tomáš. Tomáš Akvinský. O habitech v Teologické sumě. Praha: Krystal OP, 2021. Summa
theologiae. ISBN 978-80-7575-110-2. Druh výsledku B.

☼☼ Manero Orozco, Jorge Alberto. Quantum Pointillism with Relational Identity. Synthese. Roč. 199,
č. 3/4 (2021), s. 10639–10666. ISSN 0039-7857. E-ISSN 1573-0964. Druh výsledku J.

☼☼ Marvan, Tomáš, Polák, M., Bachmann, T., Philips, W. A. Apical amplification – a cellular mechanism
of conscious perception? Neuroscience of Consciousness. Roč. 7, č. 2 (2021), niab036. E-ISSN 2057-2107.
Druh výsledku J.
☼☼ Marvan, Tomáš, Havlík, M. Is predictive processing a theory of perceptual consciousness? New Ideas
in Psychology. Roč. -, č. 61 (2021), 100837. ISSN 0732-118X. E-ISSN 1873-3522. Druh výsledku J.

▼▼ Marvan, Tomáš, Polák, M., Hvorecký, Juraj, Bantegnie, Brice. Mental States, Conscious and

Unconscious. Prague, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 12. 11. 2021. Workshop. Druh výsledku U.

☼☼ Matarese, Vera. Super-Humeanism and physics: A merry relationship? Synthese. Roč. 199, č. 1/2 (2021),
s. 791–813. ISSN 0039-7857. E-ISSN 1573-0964. Druh výsledku J.
☼☼ Maziarz, M., Zach, Martin. Assessing the quality of evidence from epidemiological agent-based models
for the COVID-19 pandemic. History and Philosophy of the Life Sciences. Roč. 43, č. 1 (2021), s. 1–4.
ISSN 0391-9714. E-ISSN 1742-6316. Druh výsledku J.
◨◨ Meduna, Petr. „Město jest shromážděnie domuov v jednu ohradu”: a co je ten zbytek? Vágní terén
ve středověku a jeho nástupci. In: Haluzík, R. (ed.), Město naruby: vágní terén, vnitřní periferie a místa
mezi místy. Praha: Academia, 2020, s. 86–97. ISBN 978-80-200-3041-2. Druh výsledku M.

☼☼ Meduna, Petr, Kovačiková, L., Burian, M. Koupil převor úhoře: archeozoologie mezi historií
a přírodovědou. Archivum Trebonense. Roč. -, č. 15 (2020), s. 70–77. ISSN 0231-7486. Druh výsledku J.
◨◨ Meduna, Petr. Raný středověk: odkud jsme přišli a jak jsme povstali? In: Krajem Joachima
Barranda: cesta do pravěku země české. Praha: Dokořán, 2020, s. 283–294. ISBN 978-80-7363-991-4.
Druh výsledku M.
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☼☼ Maršálek, Jan. Reframing the problem of the fomite transmission of COVID-19. Journal of Hospital
Infection. Roč. 115, September (2021), s. 133–134. ISSN 0195-6701. E-ISSN 1532-2939. Druh výsledku J.
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☼☼ Mervart, Jan. „Dissatisfied Breadwinners” in Search of the Human Being: How Gender Inequality Was
Seen – and Not Seen – in Czechoslovak Marxist Humanism. Kontradikce/Contradictions. Roč. 4, č. 2
(2020), s. 71–85. ISSN 2570-7485. Druh výsledku J.
☼☼ Mervart, Jan, Růžička, Jiří. Czechoslovak Post-Stalinism: a Distinct Field of Socialist Visions. East
Central Europe. Roč. 48, č. 2/3 (2021), s. 220–249. ISSN 0094-3037. Druh výsledku J.
◨◨ Mervart, Jan. Jan Křen. In: Delsol, Ch., Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale
depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris: Les Éditions du CERF, 2021, s. 715–716.
ISBN 978-2-204-14319-6. Druh výsledku M.
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◨◨ Mervart, Jan. Miroslav Hroch. In: Delsol, Ch., Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale
et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris: Les Éditions du CERF, 2021, s. 658–659.
ISBN 978-2-204-14319-6. Druh výsledku M.
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◨◨ Mervart, Jan. Pavel Kohout. In: Delsol, Ch., Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale
et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris: Les Éditions du CERF, 2021, s. 696–697.
ISBN 978-2-204-14319-6. Druh výsledku M.

▼▼ Mervart, Jan, Andělová, K. Thinking Left Dissent. On line, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 15. 1. 2021.
Workshop. Druh výsledku U.

▼▼ Mihálik, Jakub. Phenomenality and (Inner) Awareness. Prague, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 11. 11.
2021. Workshop. Druh výsledku U.

◨◨ Mika, K., Diamanti, J., Nesbitt, Nick, Valdivia, P. Critique Under Duress: What Is the Role of Critique
and Radical Critical Theory in the Present of Pathos? In: Boletsi, M., Mika, K., Lemos Dekker, N.,
Robbe, K. (eds.), (Un)timely Crises: Chronotopes and Critique. Cham: Palgrave Macmillan, 2021, s. 77–89.
Palgrave Studies in Globalization, Culture and Society. ISBN 978-3-030-74945-3. Druh výsledku M.

▼▼ Mikeš, Vladimír. Cyklus seminářů: Demokracie, přesvědčování a pravda: antické řečnictví a internet. Praha,
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 25. 11. – 13. 12. 2021. Workshop. Druh výsledku U.

▼▼ Musílek, Martin. Ceny, mzdy, peníze a ekonomické myšlení ve středověkých a raně novověkých městech 1:

Groš, jenž jest všech věcí cena a pohodlná všem otměna. Praha, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 10. 9. 2020.
Workshop. Druh výsledku U.

▼▼ Musílek, Martin. Ceny, mzdy, peníze a ekonomické myšlení ve středověkých a raně novověkých městech 2.
Praha, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 1. 10. 2021. Workshop. Druh výsledku U.

■■ Musílek, Martin. Hertvíkové z Rušinova: východočeská šlechta ve víru husitských bouří. Praha:
Nakladatelství Lidové noviny, 2020. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, 17.
ISBN 978-80-7422-763-9. Druh výsledku B.

◨◨ Musílek, Martin. Jméno Ludmila a jeho obliba ve středověké Praze. In: Mařík, Jan, Musílek, Martin,
Sommer, Petr (eds.), Svatá Ludmila: žena na rozhraní věků. Praha: NLN: Archeologický ústav AV ČR,
2021, s. 185–205. ISBN 978-80-7422-793-6; ISBN 978-80-7581-032-8. Druh výsledku M.

☼☼ Musílek, Martin. Majitelé – nájemci – podnájemníci: topografické, hospodářské a sociální souřadnice
nájemního bydlení v Praze ve středověku. Staletá Praha. Roč. 36, č. 2 (2020), s. 2–36. ISSN 0231-6056.
Druh výsledku J.

■■ Němec, D., Hesová, Zora. Annotated Legal Documents on Islam in Europe. Volume 22, Czech Republic.
Leiden: Brill, 2021. ISBN 978-90-04-44431-7. Druh výsledku B.

☼☼ Němec, Václav. Existence a intersubjektivita u Karla Jasperse. Filosofický časopis. Roč. 69, č. 1 (2021),
s. 5–23. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J.
☼☼ Nesbitt, Nick. Bolzano’s Badiou. Filozofski Vestnik. Roč. 41, č. 2 (2020), s. 57–68. ISSN 0353-4510.
E-ISSN 1581-1239. Druh výsledku J.

◖◖ Nesbitt, Nick. Rationalist Materialism: A Response to Nathan Brown’s Rationalist Empiricism [Textový
soubor]. Eugene: Syndicate, 2021. Druh výsledku E.

☼☼ Neškudla, Bořek. Rukopisná produkce v Čechách a na Moravě od poloviny 15. do poloviny
16. století. Folia Historica Bohemica. Roč. 35, č. 1 (2020), s. 29–52. ISSN 0231-7494. Druh výsledku J.
☼☼ Nitsche, Martin. Sonic Environments as Systems of Places: A Critical Reading of Husserl’s Thing and
Space. Open Philosophy. Roč. 4, č. 1 (2021), s. 136–148. E-ISSN 2543-8875. Druh výsledku J.

▼▼ Nodl, Martin, Urbánek, Vladimír. Josef Válka a myšlení o dějinách. Praha, Filosofický ústav AV ČR,
v. v. i., 22.–23. 6. 2021. Workshop. Druh výsledku U.

▼▼ Nodl, Martin. Město v čase katastrof. Praha, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 20.–21. 9. 2021. Konference.
Druh výsledku U.
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◨◨ Nagel, Mechthild. Transitional justice in Rwanda and South Africa. In: Coyle, Michael J., Scott, David
(eds.), The Routledge International Handbook of Penal Abolition. Milton Park, Abingdon: Routledge, 2021,
s. 302–311. ISBN 978-1-138-35409-8. Druh výsledku M.
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☼☼ Nodl, Martin. Normalizace české medievistiky. Slovo a smysl. Roč. 17, č. 35 (2020), s. 45–54.
ISSN 1214-7915. E-ISSN 2336-6680. Druh výsledku J.
☼☼ Nodl, Martin. Počátky Tábora: dějiny, paměť a konstrukce události. Listy filologické. Roč. 143, č. 3/4
(2020), s. 439–466. ISSN 0024-4457. Druh výsledku J.
☼☼ Novotný, Karel. Embodiment and Subjectivity in Ludwig Landgrebe’s Interpretation of
Husserl. Analecta Hermeneutica. Roč. -, č. 12 (2020), AH-12-5. E-ISSN 1918-7351. Druh výsledku J.

▼▼ Novotný, Karel, Prášek, Petr. Faces of Nature: Phenomenology and Ecology. Prague, Filosofický ústav
AV ČR, v. v. i., 8.–9. 12. 2021. Workshop. Druh výsledku U.
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■■ Novotný, Karel. Welt und Leib: Zu einigen Grundmotiven der Phänomenologie. Würzburg: Königshausen
& Neumann, 2021. Orbis Phaenomenologicus, 50. ISBN 978-3-8260-6767-9. Druh výsledku B.
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◨◨ Novotný, Robert. Das Mäzenatentum am Hof Wenzels IV. In: Elbel, P., Kaar, A., Němec, J., Wihoda,
M. (eds.), Historiker zwischen den Zeiten: Festschrift für Karel Hruza zum 60. Geburtstag. Wien: Böhlau
Verlag, 2021, s. 249–268. ISBN 978-3-205-21350-5. Druh výsledku M.

▼▼ Novotný, Robert, Bažant, Vojtěch. Letní škola medievistických studií /17./. Sázava, Filosofický ústav
AV ČR, v. v. i., 3.–5. 9. 2021. Workshop. Druh výsledku U.

☼☼ Nývlt, Pavel. Fifty Years since the Publication of Pavel Oliva’s Sparta and Her Social Problems. Eirene.
Roč. 57, č. 1/2 (2021), s. 23–49. ISSN 0046-1628. Druh výsledku J.
☼☼ Osborne, T., Vostal, Filip. On the Ethics of Truthfulness: An Interview with Professor Thomas
Osborne. Teorie vědy. Roč. 43, č. 1 (2021), s. 145–161. ISSN 1210-0250. E-ISSN 1804-6347.
Druh výsledku J.
☼☼ Pálka, Adam. The Compactata of Basel in Enea Silvio Piccolomini’s Letters, Speeches and
Official Documents. Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 11, č. 2 (2019), s. 177–212. ISSN 1804-0977.
Druh výsledku J.
■■ Palkoska, Jan. Gottfried W. Leibniz. Samuel Clarke. Korespondence. Praha: OIKOYMENH, 2020. Knihovna
novověké tradice a současnosti, 100. ISBN 978-80-7298-180-9. Druh výsledku B.

◨◨ Parusniková, Zuzana. Karl Popper: His Philosophy and Science. In: Parusniková, Z., Merritt, D.
(eds.), Karl Popper’s Science and Philosophy. Cham: Springer, 2021, s. 1–14. ISBN 978-3-030-67035-1.
Druh výsledku M.

☼☼ Parusniková, Zuzana. Pierre-Daniel Huet a jeho přínos novověkému skepticismu. Filosofický
časopis. Roč. 69, č. 4 (2021), s. 677–694. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J.

△△ Pavlíček, Ota. Before and After Wyclif: Sources and Textual Influences [Recenze]. Filosofický časopis.
Roč. 69, č. 4 (2021), s. 850–858. ISSN 0015-1831. Druh výsledku O.

◨◨ Pavlíček, Ota. Notes on the Prague Faculty of Arts in 1348-1419. In: Pavlíček, O. (ed.), Studying the Arts
in Late Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge. Turnhout: Brepols, 2021,
s. 13–26. Studia Artistarum, 48. ISBN 978-2-503-59317-3. Druh výsledku M.

▼▼ Pavlíček, Ota. Studying the Arts in Medieval Bohemia 2: Production, Reception and Transmission of Knowledge

◨◨ Pavlíček, Ota, Hanke, Miroslav. The Argumenta sophistica in the Debate between Jerome of Prague
and Blasius Lupus. In: Pavlíček, O. (ed.), Studying the Arts in Late Medieval Bohemia: Production, Reception
and Transmission of Knowledge. Turnhout: Brepols, 2021, s. 205–233. Studia Artistarum, 48.
ISBN 978-2-503-59317-3. Druh výsledku M.

●● Peregrin, Jaroslav. Logic and Human Practices. In: Blicha, M., Sedlár, I. (eds.), The Logica Yearbook 2020.
London: College Publications, 2021, s. 162–182. ISBN 978-1-84890-376-0. Druh výsledku C.

☼☼ Peregrin, Jaroslav, Svoboda, Vladimír. Moderate anti-exceptionalism and earthborn logic. Synthese.
Roč. 199, s. 3/4 (2021), s. 8781–8806. ISSN 0039-7857. E-ISSN 1573-0964. Druh výsledku J.
◨◨ Peregrin, Jaroslav. The Complexities of Syntax. In: Nefdt, R. M., Klippi, C., Karstens, B. (eds.),
The Philosophy and Science of Language: Interdisciplinary Perspectives. Cham: Palgrave Macmillan, 2020,
s. 13–42. ISBN 978-3-030-55437-8. Druh výsledku M.

●● Pezlar, Ivo. A Note on Paradoxical Propositions from an Inferential Point of View. In: Blicha, M.,
Sedlár, I. (eds.), The Logica Yearbook 2020. London: College Publications, 2021, s. 183–199.
ISBN 978-1-84890-376-0. Druh výsledku C.

●● Pezlar, Ivo. Meaning and Computing: Two Approaches to Computable Propositions. In:

Silva, Alexandra, Wassermann, Renata, De Queiroz, Ruy (eds.), Logic, Language, Information,
and Computation. 27th International Workshop, WoLLIC 2021, Virtual Event, October 5–8, 2021,
Proceedings. Cham: Springer, 2021, s. 100–116. Lecture Notes in Computer Science, 13038.
ISBN 978-3-030-88852-7; ISBN 978-3-030-88853-4. Druh výsledku C.

Příloha č. 1 / Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2021

at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages. Prague, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 29.–30.
9. 2021. Konference. Druh výsledku U.
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☼☼ Pezlar, Ivo. The placeholder view of assumptions and the Curry–Howard correspondence. Synthese.
Roč. 198, č. 11 (2021), s. 10109–10125. ISSN 0039-7857. E-ISSN 1573-0964. Druh výsledku J.

△△ Pezlar, Ivo. What Video Games to Play in a Philosophy Classroom? DailyNous.com guest post. 2021.
Druh výsledku O.

◨◨ Pjecha, Martin. Hussite Eschatological Texts (1412–1421): Introduction and Translations. In: Laborie,
L., Hessayon, A. (eds.), Early Modern Prophecies in Transnational, National and Regional Contexts. Vol. 1,
Continental Europe. Leiden: Brill, 2021, s. 23–83. Brill’s studies in intellectual history, 324.
ISBN 978-90-04-44265-8; ISBN 978-90-04-44363-1. Druh výsledku M.

△△ Pokorný, Martin Z. Máchův Máj a láska: tradičně, a přesto nově [recenze]. Česká literatura. Roč. 69, č. 5
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(2021), s. 662–666. ISSN 0009-0468. Druh výsledku O.
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☼☼ Pokorný, Martin Z. Možný adresát Máchovy básně „O Muse“ aneb básník mezi (duchovními)
proudy. Česká literatura. Roč. 68, č. 3 (2020), s. 302–331. ISSN 0009-0468. Druh výsledku J.
☼☼ Pokorný, Martin Z. Nepřekonatelnost řeckého národa v pojetí Aloise Klara (1806). Listy filologické.
Roč. 144, č. 1/2 (2021), s. 103–138. ISSN 0024-4457. Druh výsledku J.
☼☼ Pokorný, Martin Z. Obrazy hvězd a jisker v Máji: antropologické a ontologické výpovědi. Česká
literatura. Roč. 69, č. 6 (2021), s. 709–738. ISSN 0009-0468. Druh výsledku J.
☼☼ Pokorný, Vít. Polyrhythmic Arrangements: Rhythm as a Dynamic Principle in the Constitution of
Environments. Open Philosophy. Roč. 4, č. 1 (2021), s. 394–403. E-ISSN 2543-8875. Druh výsledku J.
◨◨ Prášek, Petr. Hranice jsou iluze: náčrt genetické fenomenologie Marca Richira. In: Prášek, P.,
Roreitnerová, A. (eds.), Myšlení hranice – hranice myšlení: k životnímu jubileu Miroslava Petříčka. Praha:
Karolinum, 2021, s. 22–31. ISBN 978-80-246-4823-1. Druh výsledku M.
◨◨ Profant, Martin. Co mlel český kafemlejnek aneb jak je důležité míti Humboldta. In: Hrubec, M.,
Kopecký, M. (eds.), Nová vědecká éra? Od byrokratické komerce ke kreativitě ve veřejném zájmu. Praha:
Epocha, 2021, s. 82–95. ISBN 978-80-278-0029-2. Druh výsledku M.

☼☼ Profant, Martin. Sto let se Švejkem. Filosofický časopis. Roč. 69, č. 3 (2021), s. 579–599. ISSN 0015-1831.
Druh výsledku J.

●● Punčochář, Vít, Tedder, Andrew. Disjunction and Negation in Information Based Semantics.

In: Silva, Alexandra, Wassermann, Renata, De Queiroz, Ruy (eds.), Logic, Language, Information,
and Computation. 27th International Workshop, WoLLIC 2021, Virtual Event, October 5–8, 2021,
Proceedings. Cham: Springer, 2021, s. 355–371. Lecture Notes in Computer Science, 13038.
ISBN 978-3-030-88852-7; ISBN 978-3-030-88853-4. Druh výsledku C.

☼☼ Punčochář, Vít. Inquisitive Heyting Algebras. Studia Logica. Roč. 109, č. 5 (2021), s. 995–1017.
ISSN 0039-3215. E-ISSN 1572-8730. Druh výsledku J.
☼☼ Punčochář, Vít. Jak je možná svobodná volba v deterministickém světě. Filosofie dnes. Roč. 13, č. 1
(2021), s. 71–88. ISSN 1804-0969. Druh výsledku J.

☼☼ Ritter, Martin. Postphenomenological Method and Technological Things Themselves. Human
Studies. Roč. 44, č. 4 (2021), s. 581–593. ISSN 0163-8548. E-ISSN 1572-851X. Druh výsledku J.
◨◨ Rollinger, Robin. Brentano and von Ehrenfels on Emotion, Desire, and Absolute Value: An Extreme
Contrast in Austrian Phenomenology. In: Mauro, A., Binder, T. (eds.), The Philosophy of Brentano:
Contributions from the Second International Conference Graz 1977-2017: in Memory of Rudolf Haller.
Leiden: Brill, 2021, s. 312–327. Studien zur österreichischen Philosophie, 49. ISBN 978-90-04-44923-7.
Druh výsledku M.
◨◨ Růžička, Jiří. Švejk neboli o praxi: několik poznámek ke Kosíkově čtení Švejka. In: Prášek, P.,
Roreitnerová, A. (eds.), Myšlení hranice – hranice myšlení: k životnímu jubileu Miroslava Petříčka. Praha:
Karolinum, 2021, s. 312–319. ISBN 978-80-246-4823-1. Druh výsledku M.

△△ Řezníková, Lenka. „Kritický talent, to jest duševní struktura…“ [recenze]. Česká literatura. Roč. 69, č. 6
(2021), s. 790–794. ISSN 0009-0468. Druh výsledku O.

☼☼ Sarkissian, Alena. Enargés te kai energos parúsia čili K performativní dimenzi liturgie. Parrésia. Roč. -,
č. 15 (2021), s. 141–177. ISSN 1802-8209. Druh výsledku J.

▼▼ Sarkissian, Alena, Radová, I. Letní škola klasických studií: Odi profanum volgus et arceo? (Horatius, Carmen
III,1): lidové a populární v antice a v její recepci /29./. Telč, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 1.–4. 7. 2021.
Workshop. Druh výsledku U.
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☼☼ Ritter, Martin. Philosophical Potencies of Postphenomenology. Philosophy & Technology. Roč. 34, č. 4
(20214), s. 1501–1516. ISSN 2210-5433. E-ISSN 2210-5441. Druh výsledku J.
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☼☼ Sarkissian, Alena. Velké mrtvé se vracejí: Faidra a Ifigenie v díle Karla Dostala. Divadelní revue. Roč. 32,
č. 2 (2021), s. 7–36. ISSN 0862-5409. Druh výsledku J.
☼☼ Schifferová, Věra. Reflections on Jan Čížek’s Book Comenius and Bacon: Two Early Modern Pathways
to the Restoration of Knowledge. Acta Comeniana. Roč. -, č. 34/58 (2020), s. 103–129. ISSN 0231-5955.
Druh výsledku J.

▼▼ Sikora, O., Sirovátka, J., Kuneš, Jan. Autonomy in Dialogue: Kant and the Phenomenological Tradition.
Prague, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 16.–17. 9. 2021. Konference. Druh výsledku U.

◖◖ Silagiová, Zuzana, Nývlt, Pavel, Černá, Julie, Florianová, Hana, Kocánová, Barbora, Šedinová, Hana,
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Vršecká, Kateřina. Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých zemích.
Díl 3, (I-M) [databáze]. Turnhout: Brepols, 2021. Druh výsledku E.
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☼☼ Sladký, Pavel. Hraniční myšlení a požadavek rigorózní distinkce: k základům Patočkovy filosofie
negativního platonismu. Filosofický časopis. Roč. 69, č. 1 (2021), s. 137–153. ISSN 0015-1831.
Druh výsledku J.
☼☼ Slavíková, Marcela. Vir non vulgari eloquentia: Joachim Hübner’s Elegance of Expression. Acta
Comeniana. Roč. -, č. 34/58 (2020), s. 49–64. ISSN 0231-5955. Druh výsledku J.
◨◨ Sommer, Petr. Vznik raného českého státu z ducha násilí. In: Bednář, M., Hlavačka, M. (eds.), Válka
a revoluce jako hybatelé dějin a česká dějinná zkušenost. Praha: Historický ústav, 2021, s. 37–48. Práce
Historického ústavu AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-7286-372-3. Druh výsledku M.

●● Soukup, Pavel. Der Hussitismus – eine Reformation ohne Buchdruck. In: Hrachovec, P., Schwerhoff,

G., Müller, W., Schattkowsky, M. (eds.), Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer
und Sachsen. Wien: Böhlau Verlag, 2021, s. 101–125. Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel
in Mittelalter und früher Neuzeit. ISBN 978-3-412-51951-3. Druh výsledku C.

◨◨ Soukup, Pavel. Kreuzzug und Universitätsmesse: Zwei Leipziger Predigten aus der Zeit der
Hussitenkriege. In: Elbel, P., Kaar, A., Němec, J., Wihoda, M. (eds.), Historiker zwischen den Zeiten:
Festschrift für Karel Hruza zum 60. Geburtstag. Wien: Böhlau Verlag, 2021, s. 205–220.
ISBN 978-3-205-21350-5. Druh výsledku M.
◨◨ Soukup, Pavel. Panovnická moc a církevní krize v Diamantu zápasících orlů Winanda ze Steegu.
In: Bláhová, M., Holá, M., Woitschová, K. (eds.), Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku:
sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. Praha: Univerzita Karlova,
nakladatelství Karolinum, 2021, s. 164–179. ISBN 978-80-246-4824-8. Druh výsledku M.

◨◨ Soukup, Pavel. Scriptural Exegesis and Clerical Discourse in Hussite Preaching. In: Ghosh, K.,
Soukup, P. (eds.), Wycliffism and Hussitism: Methods of Thinking, Writing, and Persuasion,
c. 1360 – c. 1460. Turnhout: Brepols, 2021, s. 341–360. Medieval Church Studies, 47.
ISBN 978-2-503-58382-2. Druh výsledku M.
◨◨ Storchová, Lucie. Humanist Occasional Poetry and Strategies for Acquiring Patronage: The Case of
a Court Physician Georg Handsch. In: Dobalová, S., Hausenblasová, J. (eds.), Archduke Ferdinand II
of Austria. A second-born son in renaissance Europe. Vienna: Austrian Academy of Sciences Press, 2021,
s. 351–364. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse, 909. ISBN 978-3-7001-8501-7.
Druh výsledku M.

■■ Storchová, Lucie. Řád přírody, řád společnosti: adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině
16. století. Dolní Břežany: Scriptorium, 2021. ISBN 978-80-7649-000-0. Druh výsledku B.

☼☼ Suša, Oleg. Meaning and Update of the Historical Silk Road: Globalization from East to
West. Perspectives on Global Development and Technology. Roč. 20, č. 1/2 (2021), s. 125–134.
ISSN 1569-1500. Druh výsledku J.
◨◨ Svátek, Jaroslav. From Theology to Universal Knowledge: The Story of the Elucidarium and its
Vernacular Adaptations in the Czech Lands (Fourteenth-Fifteenth Centuries). In: Cermanová,
P., Žůrek, V. (eds.), Books of Knowledge in Late Medieval Europe: Circulation and Reception of Popular
Texts. Turnhout: Brepols, 2021, s. 165–182. Utrecht Studies in Medieval Literacy, 52.
ISBN 978-2-503-59463-7. Druh výsledku M.
■■ Svátek, Jaroslav. Prier, combattre et voir le monde: discours et récits de nobles voyageurs à la fin du Moyen
Âge. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2021. ISBN 978-2-7535-8258-3. Druh výsledku B.

☼☼ Svoboda, Jan. K Masarykovským reminiscencím Karla Hrubého: specifika Masarykova
synergismu, kritika marxismu a strukturalistická demokracie Josefa Ludvíka Fischera. Philosophica
Critica: International Scientific Journal of Philosophy. Roč. 7, č. 2 (2021), s. 17–40. ISSN 1339-8970.
Druh výsledku J.

●● Svoboda, Jan. Místo a úloha etiky v Masarykově systému věd. In: Gluchman, Vasil (ed.), Etické myslenie
minulosti a súčasnosti (ETPP 2021/23): etika v 19. a 20. storočí 2. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove,
2021, s. 22–45. Opera Philosophica, 37/2021. ISBN 978-80-555-2768-0. Druh výsledku C.
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☼☼ Storchová, Lucie. Rerum Boemicarum Ephemeris (1584) und die protestantische Geschichtsschreibung
in den böhmischen Ländern: Zur Adaptation in einem multikonfessionellen Umfeld. Archiv für
Reformationsgeschichte – Archive for Reformation History. Roč. 112, č. 1 (2021), s. 180–210. ISSN 0003-9381.
E-ISSN 2198-0489. Druh výsledku J.
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☼☼ Szabó, A., Vaculínová, Marta. Die Beschreibung von Prag und Böhmen im Reisetagebuch von István
Miskolci Csulyak. Studia Rudolphina. Roč. -, č. 20 (2020), s. 162–175. ISSN 1213-5372. Druh výsledku J.
◨◨ Šedinová, Hana. Ut dicit Aristoteles: The Enigmatic Names of Animals in Michael Scot, Thomas
of Cantimpré and Claret. In: Pavlíček, O. (ed.), Studying the Arts in Late Medieval Bohemia: Production,
Reception and Transmission of Knowledge. Turnhout: Brepols, 2021, s. 49–70. Studia Artistarum, 48.
ISBN 978-2-503-59317-3. Druh výsledku M.
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■■ Šístek, F., Hladký, L., Stehlík, P., Jezernik, B., Gabriel, M., Ruthner, C., Pejić, O., Hesová, Zora,
Sabatos, Ch., Baskar, B., Mandić, M., Bartulović, A., Čemernica, A., Šehagić, M. Imagining Bosnian
Muslims in Central Europe. Representations, Transfers and Exchanges. New York: Berghahn Books, 2021.
Austrian and Habsburg studies, 32. ISBN 978-1-78920-774-3. Druh výsledku B.
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☼☼ Šmahel, František. Alternativní dějiny, nebo alternativní dějepis? Dvě uměleckohistorická kompendia
středověkého umění pohledem historika. Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 11, č. 2 (2019), s. 259–279.
ISSN 1804-0977. Druh výsledku J.
☼☼ Šolcová, Kateřina. Problematika prostoru ve filosofii českého baroka. Filosofický časopis. Roč. 69, č. 4
(2021), s. 759–776. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J.
☼☼ Šorm, Martin. Nová rada k starým sporům: báseň Smila Flašky v zajetí historie. Česká literatura.
Roč. 68, č. 3 (2020), s. 271–301. ISSN 0009-0468. Druh výsledku J.
◨◨ Šorm, Martin. Obnovení smyslů těla: stařeny ve francouzské veršované epice 12. a 13. století.
In: Bažant, Vojtěch, Dynda, Jiří, Šimeček, David, Šorm, Martin (eds.), Staré baby: ženy a čas ve
středověké Evropě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 65–85. ISBN 978-80-7422-786-8.
Druh výsledku M.

☼☼ Šorm, Martin. What are they saying? On two approaches to the New Council by Smil
Flaška. Reinardus. Roč. 32, č. 1 (2020), s. 137–159. ISSN 0925-4757. E-ISSN 1569-9951. Druh výsledku J.
☼☼ Tedder, Andrew. On Consistency and Decidability in Some Paraconsistent Arithmetics. Australasian
Journal of Logic. Roč. 18, č. 5 (2021), s. 473–502. ISSN 1448-5052. E-ISSN 1448-5052. Druh výsledku J.

▼▼ Urban, Petr, Synek, M. Etika a politika péče. Praha, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 21. 9. 2021.
Workshop. Druh výsledku U.

▼▼ Urban, Petr, Ward, L. Making Time and Space for Care in our Academic Practice. Online, Filosofický ústav
AV ČR, v. v. i., 6. 5. 2021. Workshop. Druh výsledku U.

◉◉ Urban, Petr, Koubová, Alice, Hvorecký, Juraj. Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě 2020+.
Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2021. Druh výsledku V.

▼▼ Urbánek, Vladimír, Řezníková, Lenka, Pavlas, Petr. Between the Labyrinth and the Way of Light: Early

Modern Metaphors of Knowledge and Johannes Amos Comenius. Prague, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.,
1.–4. 9. 2021. Konference. Druh výsledku U.

■■ Urbánek, Vladimír, Řezníková, Lenka, Havelka, Tomáš, Kovářová, H., Horníčková, K. J.A.K.:
Komenský v kulturách vzpomínání. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., 2021. ISBN 978-80-270-9450-9.
Druh výsledku B.

■■ Vaculínová, Marta, Storchová, Lucie, Slavíková, Marcela, Neškudla, Bořek, Podavka, Ondřej, Králová,
Magda. Bohemian Editors and Translators at the Turn of the 16th Century. Turnhout: Brepols, 2021. Europa
humanistica: Bohemia and Moravia, 3. ISBN 978-2-503-59859-8. Druh výsledku B.

☼☼ Vaculínová, Marta. Humanistická bohemika v rukopisných sbírkách v Drážďanech a Lipsku. Studie
o rukopisech. Roč. 50, č. 1 (2020), s. 7–24. ISSN 0585-5691. Druh výsledku J.

●● Vaculínová, Marta. Literární tvorba na jezuitské akademii v Olomouci v letech 1597–1598 a její odraz
v tiskařské produkci. In: Krušinský, R. (ed.), Bibliotheca Antiqua 2021. Olomouc: Vědecká knihovna
v Olomouci, 2021, s. 81–92. ISBN 978-80-7053-333-8. Druh výsledku C.

☼☼ Vendra, Maria Cristina Clorinda, Furia, P. Introduction – Ricœur et la question de l’espace: les
perspectives d’un „tournant spatial” à partir de Ricœur. Etudes Ricoeuriennes/Ricoeur Studies. Roč. 12,
č. 2 (2021), s. 8–14. ISSN 2156-7808. Druh výsledku J.
☼☼ Virtová, Tereza, Vostal, Filip. Project work strategies in fusion research. Time & Society. Roč. 30, č. 3
(2021), s. 355–378. ISSN 0961-463X. E-ISSN 1461-7463. Druh výsledku J.
☼☼ Vítek, Tomáš. Heraclitus’ eschatology: Was there one, or not? Wiener Studien. Zeitschrift für
klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition. Roč. -, č. 134 (2021), s. 27–49. ISSN 0084-005X.
Druh výsledku J.
☼☼ Vlasáková, Marta. What is identical? Logica Universalis. Roč. 15, č. 2 (2021), s. 153–170. ISSN 1661-8297.
E-ISSN 1661-8300. Druh výsledku J.
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☼☼ Vaculínová, Marta, Daněk, P. „Caesaris olim Musicus ille”. Jan Sixti of Lerchenfels (ca 1565–1629),
zpěvák Rudolfa II. a litoměřický probošt. Muzikologické fórum. Roč. 10, č. 1/2 (2021), s. 161–182.
ISSN 1805-3866. Druh výsledku J.
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◨◨ Vostal, Filip, Skála, J. Interview with Czech Artist Jirka Skála. In: Vostal, F. (ed.), Inquiring into Academic
Timescapes. Bingley: Emerald Publishing, 2021, s. 183–193. ISBN 978-1-78973-912-1. Druh výsledku M.
◨◨ Vostal, Filip. Introduction: On Times, Spaces and Chronosolidarity in Academia. In: Vostal, F.
(ed.), Inquiring into Academic Timescapes. Bingley: Emerald Publishing, 2021, s. 1–17.
ISBN 978-1-78973-912-1. Druh výsledku M.

◖◖ Vostal, Filip. O sociologii času s dr. Filipem Vostalem. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna
v Ostravě, 2021. Druh výsledku E.

☼☼ Vostal, Filip. Social Acceleration: Five „Deflationary” Comments. Res Publica. Roč. 24, č. 3 (2021),
s. 445–453. ISSN 1576-4184. E-ISSN 1989-6115. Druh výsledku J.
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☼☼ Zelenka, Jiří. Hearing and Listening in the Context of Passivity and Activity. Open Philosophy. Roč. 4,
č. 1 (2021), s. 190–197. E-ISSN 2543-8875. Druh výsledku J.
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◨◨ Žonca, Milan. Menahem ben Jacob Shalem and the Study of Philosophy in Medieval Prague.
In: Pavlíček, O. (ed.), Studying the Arts in Late Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission
of Knowledge. Turnhout: Brepols, 2021, s. 27–47. Studia Artistarum, 48. ISBN 978-2-503-59317-3.
Druh výsledku M.

△△ Žonca, Milan. Šem Ṭov ben Josef ibn Falaquera. Dialog o shodě mezi Tórou a světskou vědou, Dopis ve věci
Průvodce tápajících [Překlad]. Praha: Filosofia, 2021. ISBN 978-80-7007-680-4. Druh výsledku O.

▼▼ Žůrek, Václav, Novotný, Robert, Coufal, Dušan. Conflict after Compromise: Regulating Tensions
in Multi-confessional Societies in the Fifteenth Century. Prague, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.,
11.–12. 11. 2021. Konference. Druh výsledku U.

◨◨ Žůrek, Václav. Chess, Moral Principles, and Ancient Stories: The Success of Jacobus de Cessolis’s
Liber de moribus and Other Classicising Works in Medieval Bohemia. In: Cermanová, P., Žůrek, V.
(eds.), Books of Knowledge in Late Medieval Europe: Circulation and Reception of Popular Texts. Turnhout:
Brepols, 2021, s. 59–83. Utrecht Studies in Medieval Literacy, 52. ISBN 978-2-503-59463-7.
Druh výsledku M.
◨◨ Žůrek, Václav. Kult sv. Ludmily v písemných pramenech doby Karla IV. In: Mařík, Jan, Musílek,
Martin, Sommer, Petr (eds.), Svatá Ludmila: žena na rozhraní věků. Praha: NLN: Archeologický ústav
AV ČR, 2021, s. 158–165. ISBN 978-80-7422-793-6; ISBN 978-80-7581-032-8. Druh výsledku M.

☼☼ Žůrek, Václav. Recepce šachového traktátu Paulina z Benátek v pozdně středověkých Čechách. Studia
Mediaevalia Bohemica. Roč. 11, č. 1 (2019), s. 21–43. ISSN 1804-0977. Druh výsledku J.
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◨◨ Žůrek, Václav, Rychterová, P. Slavonic and Czech Identity in the Chronicon Bohemiae by Přibík
Pulkava of Radenín. In: Rychterová, Pavlína, Kalhous, David (eds.), Historiography and Identity VI:
Competing Narratives of the Past in Central and Eastern Europe, c. 1200–c. 1600. Turnhout: Brepols, 2021,
s. 225–256. Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages, 32. ISBN 978-2-503-58545-1.
Druh výsledku M.
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Příloha č. 2 / Projekty a granty řešené či spoluřešené FLÚ v roce 2021

V roce 2021 bylo ve FLÚ řešeno či spoluřešeno celkem 81 projektů od těchto poskytovatelů:
AV ČR – 24 projektů; MK – 8 projektů, GA ČR – 34 projektů; MŠMT – 10 projektů (z toho 1 projekt
INTERCOST); TA ČR – 4 projekty, ERC – 1 projekt.

Akademie věd České republiky (24)
Lumina quaeruntur (2)

Příloha č. 2 / Projekty a granty řešené či spoluřešené FLÚ v roce 2021

— Interdisciplinary Research Lab for Bioethics (IRLaB) (Geoffrey Dierckxsens, Oddělení současné konti‑
nentální filosofie);
— Meaningful Formalism. A Philosophy of Mathematics for type theory (Ansten Klev, Oddělení logiky).
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Dotace na činnost (2)
— Činnost společné česko-německé výzkumné a výměnné platformy s Leibniz-Institut für Geschichte und
Kultur des östlichen Europa (GWZO) v Praze (Petr Sommer, Centrum medievistických studií);
— Digitalizace archivu Jana Patočky (Jan Frei, Centrum pro teoretická studia).
Akademická prémie (1)
— Formální epistemologie – budoucí syntéza (Ladislav Kvasz, Oddělení analytické filosofie).
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů
na pracovištích AV ČR (7)
— Bernard Bolzano: Philosophical and Mathematical Problems of the Continuum (Elías Fuentes Guillén,
Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti)
— Emil Utitz and the Science of Art (Lara Bonneau, Oddělení pro studium moderní české filosofie);
— Models and Information in the Mares-Goldglatt Semantics (Andrew Tedder, Oddělení logiky)
Nadpřirozené poznání: Druhoscholastické reflexe díla Terezie z Ávily (Kateřina Kutarňová, Oddělení pro
studium antického a středověkého myšlení)
— Být hoden události: fenomenologická meta-etika jako řešení krize (Petr Prášek, Oddělení současné kon‑
tinentální filosofie)

— Schillerova estetika humanity (Martin Bojda, Oddělení pro studium novověké racionality);
— Towards a Social Phenomenology of Collective Memory: Thinking with Jan Patočka and Paul Ricoeur
(Maria Cristina Clorinda Vendra, Oddělení současné kontinentální filosofie).
Regionální spolupráce pracovišť AV ČR (1)
— Filosofie aktuálně: Věda a umění (Petr Kitzler, Vedení ústavu a sekretariát ředitele).
Fellowship J. E. Purkyně (1)
— The Roots of Hegel’s Theoretical Philosophy in his Jena Period (Holger Gutschmidt, Oddělení pro stu‑
dium novověké racionality).

— Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací (koordinátor Petr Sommer)
— Odolná společnost pro 21. století: potenciály krize a efektivní transformace (koordinátorka Alice Kou‑
bová)
— Globální konflikty a lokální souvislosti (koordinátor Marek Hrubec, do 16. 11. 2021)
— Město jako laboratoř změny – bezpečné stavby
— Naděje a rizika digitálního věku
— Paměť v digitálním věku
— Společnost v pohybu a veřejné politiky
Ostatní (3)
— Prémie Otto Wichterleho (2)
— Dotace na podporu vydavatelské činnosti (1)

Grantová agentura České republiky (34)
— Alchymie vůní. Rekonstrukce starověkých řecko-egyptských parfumářských postupů: Experimentální
přístup k dějinám vědy, hlavní řešitel Sean Coughlin;
— Aristotelský důkaz v teorii a praxi Galénovy lékařské vědy, řešitel Matyáš Havrda;
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Strategie AV21 (7)
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— Duální modely fenomenálního vědomí, řešitel Tomáš Marvan;
— Duše a smrt: nejstarší eschatologické představy v antickém Řecku, řešitel Tomáš Vítek;
— Europa humanistica II. Čeští a moravští editoři a překladatelé a antická tradice na přelomu
15. a 16. století, řešitelka Marta Vaculínová;
— Fenomenologická zkoumání zvukových prostředí, řešitel Martin Nitsche;
— Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409: Kvodlibet Matěje Knína jako křižovatka evropského
středověkého vědění, řešitel Ota Pavlíček;
— Grantový a negrantový výzkum v České republice: scientometrická analýza a modelování témat, řešitel
Radim Hladík;
— Historiam videre. Svědectví, zkušenost a empirická evidence v raně novověké historiografii českých
zemí, řešitelka Lenka Řezníková;
— Historický vývoj meteorologických teorií a terminologie, řešitelka Barbora Kocánová;
— Hudba a obraz v myšlení 20. století, řešitel Josef Fulka;
— Humanismus české filosofie jako otevřená otázka. Patočka, Masaryk, jejich kritici a pokračovatelé, řešitel
Jan Frei;
— Hyperintenzionální význam, teorie typů a logická dedukce, řešitel Ivo Pezlar;
— Individualismus v československé filosofii 1918–1948, spoluřešitel Ivan Landa;
— Jan Marek Marci z Kronlandu (1595–1667) v souvislostech českého filozofického baroka, spoluřešitelka
Kateřina Šolcová;
— K nové ontologii společenské soudržnosti, řešitel Petr Kouba;
— Logická struktura informačních kanálů, hlavní řešitel Vít Punčochář;
— Matematika v Českých zemích. Od jezuitského učení po Bernarda Bolzana, řešitel Davide Crippa;
— Metafyzika vztahů ve druhé scholastice, hlavní řešitel David Svoboda;
— Meze náboženské kognice: Výzkum kognitivních a kulturních faktorů v české a polské společnosti,
hlavní řešitel Konrad Talmond-Kaminski;
— Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikace, spoluřešitel Petr Dvořák;
— Obchod – peníze – lichva. Pražští měšťané v ekonomickém prostoru Evropy (13.–15. století), řešitel
Martin Musílek;
— Od Bolzana k Badiouovi: Zkoumání základů historické epistemologie a moderní evropské filosofie,
řešitel Frank Nick Nesbitt;
— Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři,
komunikace), hlavní řešitel Pavel Soukup;
— Povaha logických forem a moderní logika, řešitel Vladimír Svoboda;
— Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství, řešitel Jiří Hoblík;
— Raně novověký encyklopedismus v centru a na periferiích: Lavinheta, Apáczai Csere, Komenský,
Leibniz, řešitel Petr Pavlas;

— Rethinking Domination: Herbert Miller on class, nation and race in the context of Czech nationhood,
řešitel John Holmwood;
— Režisér Karel Dostál. Od moderny ke klasicismu, řešitelka Alena Sarkissian;
— Scholastická fyzika v éře vědecké revoluce, řešitel Miroslav Hanke;
— Staré a nové ctnosti. Etika ctnosti u Huma a Mandevilla, spoluřešitel Hynek Janoušek;
— Středověké bohemikální mariánské a magdalenské plankty jako textové a kulturní performance, hlavní
řešitelka Eliška Kubartová;
— „Tvář přírody“ v současné francouzské fenomenologii. Výzvy nové meta-etiky a ekologie, hlavní řešitel
Karel Novotný;
— Údržba experimentálního času: Jak vědci získávají, zabezpečují a používají čas pro experimentální
výzkum, řešitel Filip Vostal.

—
—
—
—
—
—
—
—

Arendt – Scholem: Briefwechsel, řešitel Jakub Jinek;
Bruno Schelling: Knihovna novověké tradice, řešitel Jakub Jinek;
Eric Voegelin: Plato a Aristoteles, řešitel Jakub Jinek;
Giulio Ferroni: Machiavelli aneb o nejistotě, řešitel Jakub Jinek;
Hannah Arendtová: The Life of the Mind-Thiking, řešitel Jakub Jinek;
Karl Jaspers: Plótinos, řešitel Jakub Jinek;
Ken Krimstein: The Three Escapes of Hannah Arendt, řešitel Jakub Jinek;
Martin Heidegger: Nietscheho výrok „Bůh je mrtev“, řešitel Jakub Jinek.

Projekty podpořené za zahraničních zdrojů nebo řešené v rámci mezinárodních
p rogramů (1)
Poskytovatel: ERC – European Research Council (1)
— Reconstructing Late Medieval Quests for Knowledge: Quodlibetal Debates as Precursors of Modern
(ACADEMIA), řešitel Ota Pavlíček.
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Ministerstvo kultury ČR – Program kulturní aktivity (8)
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (10)
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— COST Actions / INTERCOST (1) – Média kulturní opozice v Československu, spoluřešitel Jan Mervart;
— Velké infrastruktury (2)
• LINDAT/CLARIAH Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanit‑
ní vědy, řešitel Radim Hladík;
• LINDAT/CLARIAH-CZ – Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktu‑
ry, řešitelka Štěpánka Gray Marková;
— Česko-rakouská mobilita (1) – Soudy a souzení v rakouské filosofii, řešitel Hynek Janoušek;
— Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (5)
• Posílení mobility ve filozofickém bádání II, řešitel Martin Ritter;
• Rozvoj FLÚ, řešitelé Petr Kitzler a Marie Kolárová;
• Stoická rétorika v kontextu antické filosofické rétoriky, řešitel Vladimír Mikeš;
• Technika jako médium, řešitel Martin Ritter;
• Vědomí ve hmotném světě, řešitel Jakub Mihálik.
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Technologická agentura ČR (4)
—
—
—
—

Etika provozu autonomních vozidel, spoluřešitel Tomáš Hříbek;
FUTURE PRO, řešitelka Štěpánka Gray Marková (řešeno v rámci výzvy BETA II);
Historické prameny na dosah, řešitel Robert Novotný;
Nástroje rozvíjení etické kultury ve veřejné správě, řešitel Petr Urban.
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mzdy

OON

tis. Kč

tis. Kč

739

118

1 – granty Grantové agentury AV ČR – účelové

0

0

2 – zahraniční granty – mimorozpočtové

0

0

18 920

791

7 287

1 402

10 682

1 294

0

0

140

49

článek – zdroj prostředků
0 – z ahraniční granty, dary a ostat. prostředky rezervního fondu
– mimorozpočtové

3 – granty GA ČR – mimorozpočtové
4 – projekty ostatních poskytovatelů – mimorozpočtové
5 – institucionální – účelové
6 – P rogram podpory cílového výzkumu a vývoje
a Program podpory ‚projektů cílového výzkumu – účelové
7 – zakázky hlavní činnosti – mimorozpočtové
institucionální prostředky
celkem

63 886

2 623

101 654

5 883

2. Členění mzdových prostředků celkem podle zdrojů za rok 2021
mzdové prostředky

tis. Kč

institucionální

66 509

61,62

institucionální – účelové (kapitola AV – čl. 1, 5 a 6)

11 976

11,09

mimorozpočtové (čl. 3 a 4)

28 400

26,31

1 046

0,98

ostatní mimorozpočtové vč. jiné činnosti (čl. 0, 2 a 7)
z toho jiná činnost
mzdové prostředky celkem

%

0

0

107 931

100
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1. Členění mzdových prostředků podle zdrojů (článků) za rok 2021
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3. Vyplacené mzdy celkem za rok 2021 v členění podle mzdových složek
složka mzdy

tis. Kč

%

mzdové tarify

55 202

54,3

1 358

1,3

zvláštní příplatky

0

0

ostatní složky mzdy

0

0

9 543

9,4

osobní příplatky

23 637

23,3

odměny

11 914

11,7

101 654

100

příplatky za vedení

náhrady mzdy

mzdy celkem
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4. Vyplacené OON celkem za rok 2021
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dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

tis. Kč

%

6 277

100

autorské honoráře, odměny ze soutěží, odměny za vynálezy a zlepšovací návrhy

0

0

odstupné

0

0

6 277

100

OON celkem

5. Průměrné měsíční mzdy podle kategorií zaměstnanců v r. 2021
průměrný přepočt.
počet zaměstnanců

průměrná měsíční
mzda v Kč

vědecký pracovník (s atestací, kat. 1)

125,97

odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2)

13,45

33 284

odborný pracovník s VŠ (kat. 3)

29,14

39 066

6,12

31 847

0

0

10,30

43 672

dělník (kat. 8)

0

0

provozní pracovník (kat. 9)

0

0

184,98

45 794

odborný pracovník se SŠ a VOŠ (kat. 4)
odborný pracovník VaV, se SŠ a VOŠ (kat. 5)
technicko-hospodářský pracovník (kat. 7)

celkem

49 538
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kategorie zaměstnanců
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Příloha č. 4 / Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2021 (fyzické osoby)
věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

0

0

0

0,0

21–30 let

6

14

20

7,8

31–40 let

49

17

66

25,7

41–50 let

50

35

85

33,1

51–60 let

27

16

43

16,7

61 let a více

26

17

43

16,7

158

99

257

38,5

100

celkem
%

61,5

100
x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2021 (fyzické osoby)
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vzdělání dosažené

408

muži

ženy

celkem

%

základní

0

0

0

vyučen

0

0

0

střední odborné

1

0

1

0,4

úplné střední

1

6

7

2,6

úplné střední odborné

0

6

7

2,6

vyšší odborné

1

1

2

0,8

vysokoškolské

155

86

241

93,6

celkem

158

99

257

100

3. Celkový údaj o průměrných mzdách za rok 2021 (Kč)
celkem
průměrná hrubá měsíční mzda

45 794

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2021
počet
nástupy

34

odchody

27

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2021
počet

%

do 5 let

97

37,7

do 10 let

39

15,3

do 15 let

31

12

do 20 let

36

14

nad 20 let

54

21

257

100

celkem
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doba trvání
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