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I.  Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce 
a o jejich činnosti či o jejich změnách

a) Složení orgánů pracoviště

Pověřen vedením od: 1. 1. 2007 – PhDr. Pavel Baran, CSc.
Ředitel pracoviště: PhDr. Pavel Baran, CSc.
jmenován s účinností od: 1. 5. 2007 

Rada pracoviště pracovala v tomto složení:
předseda: PhDr. Ing. Jiří Chotaš, PhD., FLÚ
místopředseda: RNDr. Adolf Filáček, CSc., FLÚ
členové:
PhDr. Pavel Baran, CSc., FLÚ
PhDr. Jiří Beneš, FLÚ
doc. PhDr. Vilém Herold, CSc., FLÚ
prof. Filip Karfík, PhD., Université de Fribourg
prof. PhDr. Pavel Kouba, FF UK
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., FLÚ
prof. Miroslav Petříček, Dr., FF UK
prof. PhDr. Milan Sobotka, DrSc., FF UK
prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., KTF UK
PhDr. Martin Steiner, FLÚ
doc. Karel Thein, PhD., FF UK
PhDr. Josef Zumr, CSc., FLÚ 

Dozorčí rada pracovala v tomto složení:
předseda: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., AR AV ČR
místopředseda: PhDr. Vladimír Svoboda, CSc., FLÚ
členové: 
doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., VR AV ČR
prof. PhDr. Josef Krob, CSc., FF MU
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., PF UK
prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc., FLÚ SAV
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., ÚFCH JH

b) Změny ve složení orgánů

Dne 14. prosince 2010 zemřel předseda Rady FLÚ pan doc. PhDr. Milan Mráz, CSc. Na 
příštím řádném zasedání Rady konaném dne 28. března 2011 bylo zvoleno její nové předsed-
nictvo v následujícím složení: PhDr. Ing. Jiří Chotaš, PhD. – předseda Rady FLÚ, RNDr. Adolf 
Filáček, CSc. – místopředseda Rady FLÚ.
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ředitel ústavu

O R G Á N Y  P R A C O V I Š T Ě

Rada FLÚ

individuální badatelské projekty

zástupci ředitele

vědecký tajemník

poradní orgány ředitele

kolegium ředitele

 jiné ad hoc zřizované komise

 inventarizační komise

škodní a likvidační komise

knihovní rada

ediční rada nakladatelství Filosofi a

atestační komise

Dozorčí rada FLÚ

V Ě D E C K É  Ú T V A R Y

oddělení

kabinety – autonomní pracoviště

centra – společná pracoviště s vysokými školami

I N F R A S T R U K T U R A  V Ý Z K U M U ,  S E R V I S  A  D A L Š Í  S P O L E Č N É  Č I N N O S T I

sekretariát ústavu, personální oddělení

nakladatelství Filosofi a 

redakce časopisů

knihovny FLÚ

hospodářská správa

O R G A N I Z A Č N Í  S C H É M A 
F I L O S O F I C K É H O  Ú S T AV U  A V  Č R ,  V.  V.  I .

Archiv J. Patočky

předseda: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Dr. h.c.
členové: doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., prof. PhDr. Josef Krob, CSc., 
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc., 
PhDr. Vladimír Svoboda, CSc., prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.

Knihovna Filosofi ckého ústavu: cca 43 000 kj
      dílčí knihovny:  knihovna Centra medievistických studií: 

cca 6 000 kj
knihovna Oddělení pro studium a edici díla 
J. A. Komenského: cca 2 500 kj
knihovna Centra teoretických studií: 1 745 kj

Knihovna Kabinetu pro klasická studia: cca 56 000 kj

Acta Comeniana, Aithér, Eiréné, Filosofi cký časopis, Listy 
fi lologické, Organon F (společně s Filosofi ckým ústavem SAV), 
Studia Mediaevalia Bohemica, Studia Neoaristotelica, Teorie vědy
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c) Informace o činnosti orgánů

Ředitel
Vědeckoorganizační činnost ředitele byla v roce 2011 zaměřena na několik oblastí. V prvé 

řadě se věnoval zejména otázkám souvisejícím s procesem hodnocení výzkumné činnosti 
pracovišť AV ČR za léta 2005–2009. Na úrovni FLÚ bylo třeba v těsné součinnosti zejména 
s Radou pracoviště a vedoucími vědeckých útvarů zpracovat připomínky k závěrům hod-
nocení a poté je projednat s příslušnými grémii a orgány AV ČR. V návaznosti na výsledky 
hodnocení pak byla přijata opatření organizačního charakteru, jež se týkala zejména dvou 
útvarů, jejichž činnost byla hodnocena „stupněm 4“ – tj. Oddělení pro studium a edici díla 
J. A. Komenského a Oddělení pro dějiny novější české a evropské fi losofi e. V případě Oddě-
lení pro dějiny novější české a evropské fi losofi e přijal ředitel na základě doporučení Rady 
pracoviště organizační opatření, kterým bylo toto oddělení zrušeno. Současně bylo vypsáno 
výběrové řízení na obsazení pozice řešitele výzkumného projektu (vedoucího badatelského 
týmu), který by z obsahového hlediska představoval alternativu k výzkumnému programu 
zrušeného oddělení.

V souvislosti s ukončením řešení výzkumného záměru (k 31. 12. 2011) vedení ústavu ve 
spolupráci s vedoucími jednotlivých vědeckých útvarů a Radou pracoviště připravilo návrh 
koncepce další činnosti FLÚ a jeho badatelského zaměření pro období počínající rokem 2012. 
Tento návrh, v podobě Programu výzkumné činnosti FLÚ na léta 2012–2017, byl projednán 
Radou FLÚ na jejím 17. zasedání, konaném 26. 9., a následně byl schválen Akademickou 
radou AV ČR. Na základě tohoto programu činnosti bude FLÚ počínaje rokem 2012 posky-
tována institucionální podpora. Součástí tohoto programu jsou rovněž očekávané výsled-
ky jednotlivých podporovaných výzkumných témat, jejichž plnění bude po uplynutí první 
dvouleté monitorovací periody ze strany AV ČR kontrolováno. 

V souvislosti s přípravou nové koncepce byly podrobně diskutovány rovněž otázky hod-
nocení vědecké práce ve FLÚ – mj. také v kontextu pravidelných atestací. Ty se ve sledova-
ném roce týkaly 44 pracovníků a pracovnic. Pro účely atestace byly ustaveny dvě atestační 
komise. Problematika hodnocení vědecké práce byla pro ředitele ústavu v roce 2011 velmi 
důležitou agendou. I nadále pokračoval velmi negativní trend v této oblasti v ČR zapříčiněný 
implementací zcela nevhodné metodiky hodnocení vědy na vládní úrovni, která výrazně 
deformuje prostředí výzkumu, vývoje a inovací v ČR. S jejími negativními dopady, kompli-
kujícími zejména tradičně velmi dobrou spolupráci s vysokými školami a dalšími pracovišti 
působícími v oblasti vědy a výzkumu, se musel vyrovnávat také FLÚ. Ředitel a vedení ústavu 
se systematicky věnovali také personálním otázkám a zejména usilovali o přirozenou gene-
rační obměnu na úrovni vedení jednotlivých vědeckých i servisních útvarů. 

Významnou agendou bylo zajištění obměny řídících orgánů FLÚ jako veřejné výzkumné 
instituce, kterým v prvním pololetí roku 2012 končí první pětileté funkční období. Kon-
krétně se tato obměna týkala ředitele pracoviště, Rady pracoviště a Dozorčí rady. Bylo proto 
nutno včas a v souladu s platnými právními předpisy i vnitřními směrnicemi FLÚ zajistit 
obměnu výše uvedených orgánů tak, aby nedošlo k narušení kontinuity jejich práce. Vypsá-
ní výběrového řízení na obsazení funkce ředitele FLÚ, ustavení výběrové komise, zhodno-
cení výsledků výběrového řízení a následně podání návrhu na jmenování ředitele FLÚ na 
funkční období 2012–2017 předsedovi AV ČR bylo úkolem Rady FLÚ a jejího předsednictva. 
Ředitel se ve spolupráci s Radou FLÚ věnoval zejména přípravě voleb členů Rady pracoviště, 
které proběhly na počátku roku 2012. Jmenování členů Dozorčí rady spadá do kompeten-
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ce Akademické rady AV ČR. Otázky spojené s touto změnou (tj. doporučení na jmenování 
představitelů Dozorčí rady, zastoupení pracoviště v tomto orgánu, obsazení funkce jejího 
tajemníka atd.) proto ředitel FLÚ projednal s věcně příslušným místopředsedou AV ČR, 
prof. J. Pánkem. V roce 2011 bylo rovněž zapotřebí provést ve FLÚ doplňovací volby do 
Akademického sněmu AV ČR. V této volbě, která probíhala ve dnech 11.–13. 4. 2011, byl 
zvo len zástupcem FLÚ v Akademickém sněmu dr. V. Svoboda (místopředseda Dozorčí rady 
FLÚ a vědecký pracovník Oddělení logiky). 

Také v roce 2011 kladlo vedení FLÚ zvýšený důraz na získávání účelových prostředků pro 
fi nancování badatelských programů pracoviště. V roce 2011 bylo ve FLÚ řešeno celkem 41 pro-
jektů a grantů, a to od následujících poskytovatelů podpory: GA ČR – 22 projektů, AV ČR 
– 9 projektů, MŠMT – 3 projekty, MK – 1 projekt, Andrew W. Mellon Foundation – 1 projekt, 
ERC – 1 projekt, ESF – 1 projekt, Australian Research Council – 1 projekt, DG Research EC 
(7. RP) – 2 projekty. Objem takto získané podpory dosáhl výše 19 488 tis. Kč, což činí cca 
19 % z celkových zdrojů, s nimiž hospodařil ústav v roce 2011. V roce 2011 pracovníci FLÚ 
vypracovali pro různé veřejné soutěže o granty přibližně třicet projektových návrhů (např. 
do soutěže v rámci programu na podporu excelence v základním výzkumu GA ČR bylo podá-
no šest návrhů /v jednom projektu byl FLÚ hlavním řešitelem, v pěti projektech se účastnil 
podání jako spoluřešitel/; do veřejné soutěže GA ČR o standardní a postdoktorské projekty 
bylo podáno celkem 14 projektových návrhů). Z tohoto hlediska je významné, že se FLÚ 
ve sledovaném roce podařilo získat dva významné interdisciplinární projekty excelentního 
výzkumu GA ČR: Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období (Centrum medievistic-
kých studií) a Historie a interpretace bible (Centrum biblických studií). 

Dále pokračovala již tradičně dobrá spolupráce FLÚ s vysokými školami. Klíčovou úlohu 
plní v tomto smyslu zejména čtyři společná pracoviště (centra) ústavu s Univerzitou Karlo-
vou, v nichž jsou výraznou měrou do badatelské práce zapojováni doktorandi. V této sou-
vislosti lze zmínit např. i prodloužení smlouvy FLÚ s PedF UK o uskutečňování doktorského 
studia v oboru fi losofi e. Ústav také dále prohluboval své kontakty v oblasti mezinárodní 
spolupráce a pokračoval v zapojování vlastní badatelské činnosti do mezinárodně koordi-
novaných výzkumů. Na tomto místě je kupříkladu možno úvést Dohodu o spolupráci mezi 
Institut für Mittelalterforschung der ÖAW a Institut für Österreichische Geschichtsforschung 
der UNI Wien a CMS či Dohodu o spolupráci mezi FLÚ a Warburg Institute of the University of 
London atd. 

Paralelně ředitel ve spolupráci s hospodářskou správou usiloval o zlepšování pracov-
ních podmínek na pracovišti – mj. i v rámci společné správy areálu Jilská-Husova. V areálu 
proběhly v roce 2011 tyto rozsáhlé stavební a investiční akce: rekonstrukce elektroinstala-
ce (objekt Jilská 3), oprava povrchů na chodbách (objekt Jilská 1) a výměna oken (objekt 
Husova 4). Do zasedací místnosti FLÚ byl instalován videokonferenční systém, který mj. 
umožňuje online propojení zasedací místnosti s Akademickým konferenčním centrem (při 
spuštění tohoto systému se tak např. výrazným způsobem navyšují kapacitní možnosti Aka-
demického konferenčního centra). 

FLÚ i nadále soustavně budoval a posiloval infrastrukturu výzkumu a ostatní odborné 
služby nezbytné nejen pro jednotlivé útvary, ale podporující také činnost jiných pracovišť 
v oblasti fi losofi e a zastoupených humanitních disciplín, zejména vysokých škol. Především 
se jednalo o ediční činnost, kterou ústav realizoval ve specializovaném vědeckém naklada-
telství Filosofi a. Ředitel se ve spolupráci s příslušnými redakcemi snažil také vytvářet pod-
mínky pro zkvalitňování služeb poskytovaných široké badatelské veřejnosti celkem devíti 
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vědeckými periodiky. Ve spolupráci s Knihovní radou FLÚ věnoval pozornost otázkám dal-
šího koncepčního rozvoje obou veřejných odborných knihoven FLÚ, sloužících nejen bada-
telům, ale také vysokoškolským studentům a veřejnosti (mj. byly služby Knihovny FLÚ pro 
čtenáře rozšířeny o možnost půjčování čteček elektronických knih). Personálně posílena 
byla agenda propagace a popularizace zastoupených oborů směrem k odborné i laické veřej-
nosti (byl přijat Mgr. Ing. J. Kollmann, jenž se bude ve FLÚ zabývat výhradně touto agen-
dou). 

V oblasti vnitroústavní komunikace je třeba zmínit zejména pět zasedání kolegia ředitele 
(28. 2., 28. 4., 6. 6., 24. 10., 28. 11.), která probíhají pravidelně za účasti všech vedoucích 
pracovníků (příp. dalších přizvaných hostů). Na těchto jednáních jsou vedoucí podrobně 
informováni o aktuálních otázkách týkajících se nejen oblasti vědy a výzkumu, ale i záležitos-
tí organizačního a ekonomického charakteru. Důležitou částí agendy těchto jednání je také 
oblast popularizace vědy. Z těchto jednání jsou pořizovány podrobné zápisy, které jsou 
rozesílány účastníkům jednání a současně jsou zveřejňovány na webových stránkách FLÚ 
(v interní sekci). Stejným způsobem jsou zpřístupňovány také zápisy ze zasedání Rady FLÚ 
a další důležité interní dokumenty a informace. 

Kromě uvedených aktivit a průběžného vyřizování náročné agendy spojené s vedením 
FLÚ byl dr. Baran v roce 2011 činný i v Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných orga-
nizací a ukončených programů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, v Koordinační radě 
expertů pro přípravu Národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v Eko-
nomické radě AV ČR (jako zástupce humanitních oborů). V souvislosti s probíhajícím hod-
nocením se z pověření Akademické rady AV ČR podílel také na činnosti tzv. Řídící skupiny 
pro přípravu hodnocení na pracovištích Akademie věd ČR. 

Dozorčí rada FLÚ a Rada FLÚ projednaly činnost ředitele ústavu v roce 2011 a došly 
k závěru, že je třeba ji hodnotit nejvyšším stupněm – tj. jako „vynikající“.

Rada pracoviště
V roce 2011 se konalo celkem pět řádných zasedání Rady pracoviště. 
Data zasedání: 28. 3., 20. 6., 26. 9., 31. 10., 19. 12.

Na 15. zasedání konaném 28. 3. byly projednány personální záležitosti spojené s další 
činností Rady a v tajné volbě bylo zvoleno její nové předsednictvo. Předsedou Rady byl 
zvolen dr. J. Chotaš a místopředsedou Rady dr. A. Filáček. Rada jednomyslně schválila před-
ložený návrh rozpočtu FLÚ na rok 2011. Jednomyslně doporučila vedení ústavu podání 
následujících tří návrhů příslušným orgánům AV ČR: 1) návrhu na udělení Fellowship J. E. 
Purkyně prof. L. Kvaszovi, 2) návrhu na udělení Akademické prémie PRAEMIUM ACADE-
MIAE prof. P. Sommerovi, 3) návrhu na udělení Prémie O. Wichterleho dr. P. Urbanovi. Rada 
projednávala také upravenou verzi statutu Filosofi ckého časopisu, do níž byly zapracová-
ny připomínky vzešlé ze 14. zasedání Rady, a doporučila řediteli ústavu statut přijmout 
a následně jej zveřejnit. Významným bodem zasedání bylo projednání výsledků hodnocení 
činnosti FLÚ a jeho vědeckých útvarů za léta 2005–2009 a formulace stanoviska vedení FLÚ 
pro Akademickou radu AV ČR.

Na 16. zasedání konaném 20. 6. byla Rada informována o průběhu a výsledcích zasedání 
Dozorčí rady FLÚ, které se uskutečnilo dne 9. 6. 2011. Rada jednomyslně schválila Výroční 
zprávu o činnosti a hospodaření FLÚ za rok 2010. Projednala rovněž činnost ředitele ústavu 
v roce 2010 a ohodnotila ji ve svém usnesení jako „vynikající“. Dále byla Rada informována 
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o aktuálním dění v oblasti hodnocení činnosti FLÚ a jeho vědeckých útvarů za léta 2005 až 
2009. Jednala také o přípravě koncepce další činnosti FLÚ a jeho badatelského zaměření od 
roku 2012. Vedoucí hospodářské správy ing. L. Rybáková seznámila členy Rady s průběž-
nými výsledky hospodaření FLÚ. V závěru jednání byly v Radě diskutovány aktuální otázky 
týkající se vědní politiky v ČR a také problematika účelového fi nancování badatelských pro-
gramů v oblasti humanitních věd.

Na 17. zasedání konaném 26. 9. vzala Rada na vědomí zprávu ředitele o výsledcích proce-
su hodnocení FLÚ a jeho vědeckých útvarů za léta 2005–2009. Jednala o Programu činnosti 
FLÚ na léta 2012–2017 a opatřeních, která by měla být ve FLÚ přijata na základě výsledků 
hodnocení. Doporučila vedení ústavu provést na základě výsledků hodnocení organizační 
opatření, kterým by bylo zrušeno Oddělení pro dějiny novější české a evropské fi losofi e. 
Současně doporučila vedení ústavu, aby bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení pozice 
řešitele výzkumného projektu (vedoucího badatelského týmu), který by z obsahového hle-
diska představoval alternativu k výzkumnému programu zrušeného oddělení. Rada vzala na 
vědomí informaci vedoucí hospodářské správy ing. L. Rybákové o průběžných výsledcích 
hospodaření FLÚ. Rada vyjádřila souhlas s podáním návrhu na udělení pamětní medaile 
J. Patočky prof. S. Sousedíkovi a návrhu na udělení stipendia AV ČR pro zahraniční bohe-
misty dr. E. Abrams. Rada bez výhrad doporučila vedení FLÚ k podpisu Návrh na sjednání 
dohody o spolupráci mezi Institut für Mittelalterforschung der ÖAW a Institut für Öster-
reichische Geschichtsforschung der UNI Wien a CMS.

Na 18. zasedání konaném 31. 10. se Rada jednomyslně usnesla na vyhlášení výběrového 
řízení na obsazení funkce ředitele FLÚ (projednala znění Oznámení o vyhlášení veřejného 
výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Filosofi ckého ústavu AV ČR, v. v. i., a usnesla 
se na jmenování devítičlenné výběrové komise). Rada jednala také o přípravě volby Rady 
FLÚ (projednala a schválila volební proceduru a volební řád). 

Na 19. zasedání konaném dne 19. 12. Rada projednala doporučení výběrové komise ve 
věci obsazení funkce ředitele FLÚ a v tajném hlasování se vyslovila pro navržení dr. P. Bara-
na na funkci ředitele FLÚ. Rada vzala na vědomí informace o přípravě volby Rady, předne-
sené jejím předsedou dr. J. Chotašem. Schválila návrh na doplnění Statutu Filosofi ckého 
časopisu o bod věnovaný tzv. redakčnímu kruhu. Doporučila řediteli FLÚ k podpisu návrh 
dohody o spolupráci mezi FLÚ a Warburg Institute of the University of London. Projednala 
a doporučila řediteli FLÚ k podání návrh na udělení mimořádné podpory AV ČR pro zahra-
niční bohemistická studia Mgr. R. Paparussovi. Vzala na vědomí zprávu vedoucí hospodářské 
správy FLÚ o stavu hospodaření ústavu v závěru roku 2011 a informaci o investičních akcích 
realizovaných v areálu Jilská-Husova. 

V roce 2011 proběhla také tři jednání Rady formou „per rollam“. Tato jednání se týkala 
následujících návrhů: (1) návrhu na uzavření dohody o spolupráci mezi FLÚ a Muzeem prv-
ních Piastovců na Lednici a dále realizace pobytů hostujících badatelů ze zahraničí prof. J. P. 
Arnasona a prof. R. C. S. Walkera, (2) návrhu na složení atestačních komisí pro rok 2011, 
(3) návrhu na udělení Ceny AV ČR za dosažené vynikající výsledky autorskému týmu knihy 
Procedural Semantics for Hyperintensional Logic. 

Kromě běžné agendy se Rada v roce 2011 při svých jednáních zaměřovala především 
na problematiku hodnocení činnosti FLÚ a jeho vědeckých útvarů. V souvislosti s výsledky 
mezinárodního hodnocení doporučila vedení ústavu přijmout konkrétní opatření, týkající 
se zejména činnosti dvou vědeckých útvarů, jež byly hodnoceny „známkou 4“. Sledovala 
také aktuální diskuse o otázkách hodnocení vědy a výzkumu v ČR, jež probíhaly na různých 



I. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti 

13

úrovních (zejména v Radě pro výzkum, vývoj a inovace). Rada se rovněž zabývala koncepč-
ními úkoly souvisejícími s formulací Programu výzkumné činnosti FLÚ na léta 2012–2017. 
Důležitá část agendy se týkala také obměny řídících orgánů FLÚ jako veřejné výzkumné insti-
tuce (tj. vypsání výběrového řízení na funkci ředitele a přípravy voleb Rady praco viště).

Zápisy z jednotlivých zasedání Rady FLÚ jsou zveřejněny na internetových stránkách 
www.fl u.cas.cz (v sekci interní informace).

Dozorčí rada
V roce 2011 se Dozorčí rada sešla na dvou řádných zasedáních.
Data zasedání: 9. 6., 28. 11.

Na prvním z těchto zasedání prezentoval ředitel FLÚ Výroční zprávu o činnosti a hos-
podaření FLÚ za rok 2010. Upozornil krátce na právě skončené hodnocení 12 útvarů FLÚ 
a vyzdvihl nejvýznamnější útvary podle publikačních výsledků. V loňském roce se poda-
řilo dosáhnout velmi dobrých výsledků (381 publikačních jednotek) i přes zkrácení roz-
počtu o 12,5 %. Vzrostl zejména počet výsledků publikovaných v zahraničních naklada-
telstvích. Ředitel ústavu referoval o úspěšně se rozvíjející zahraniční spolupráci ústavu na 
základě 34 aktuálně platných mezinárodních dohod. Prof. Pánek vyzdvihl FLÚ jako přední 
ústav AV ČR v oblasti humanitních věd s rozsáhlou publikační činností. Výsledky ústavu 
jsou podle jeho slov akceptovány v zahraničí. Při tvorbě Výroční zprávy doporučil přesně-
ji vymezovat spolupráci s vysokými školami. V soupisu publikační činnosti pak navrhuje 
oddělit důležitější články a statě od kratších příspěvků s nižší vahou. Návrh Výroční zprávy 
za rok 2010 byl členy Dozorčí rady schválen. Dozorčí rada FLÚ se dále poradila ve věci hod-
nocení manažerských schopností ředitele ústavu dr. P. Barana a rozhodla se ohodnotit jej 
stupněm 3 („vynikající“). Ing. Rybáková přednesla návrh rozpočtu na rok 2011 a ve všech 
jeho složkách jej porovnala s předcházejícím rokem. Podrobněji rozvedla strukturu příjmů 
a výdajů pracoviště. Zdůraznila, že rozpočet je stabilní a zaručuje rozvoj vědeckých útvarů 
organizace. Členy Dozorčí rady seznámila se zprávou nezávislého auditora, jejíž uzávěrka 
skončila bez výhrad. Poukázala na nárůst nemovitého majetku v areálu Husova-Jilská, jenž 
je ve spoluvlastnictví ústavu (zvláště po vybudování konferenčního centra).

Na druhém zasedání Dozorčí rady ředitel FLÚ představil členům vědeckou činnost a vý-
sledky ústavu za rok 2011 s přihlédnutím k jeho druhé polovině. Informoval o závěrečné fázi 
hodnocení třinácti útvarů ústavu a jeho výsledcích, na jejichž základě se uskuteční vnitř-
ní revize badatelské činnosti ústavu (týká se zejména Oddělení pro dějiny novější české 
a evropské fi losofi e a Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského, v němž bude kla-
den důraz na vydávání kritické edice spisů J. A. Komenského). Členy Dozorčí rady seznámil 
s výsledky grantové soutěže za letošní rok, vyzdvihl úspěch FLÚ v rámci programu tzv. cen-
ter excelence GA ČR (uspěly dva projekty připravené v Centru biblických studií a v Centru 
medievistických studií).

Ing. Rybáková seznámila členy Dozorčí rady s čerpáním rozpočtu v roce 2011 ve všech 
jeho podstatných složkách a konstatovala jeho vyrovnanost. K datu zasedání Dozorčí rady 
bylo již vyčerpáno 79 % objemu prostředků. Dozorčí radu rovněž informovala o skončení 
prací spojených s rekonstrukcí budov v areálu Jilská-Husova. Ing. Rybáková dále předložila 
návrh na prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu s praktickým zubním 
lékařem do 31. 12. 2016. Tento návrh byl Dozorčí radou přijat. Členové Dozorčí rady rovněž 
vyslovili souhlas s výběrem auditorské fi my Audico, s. r. o.
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Dr. P. Baran a dr. J. Chotaš informovali členy Dozorčí rady o končícím funkčním období 
řídících orgánů pracoviště (tj. Rady pracoviště, ředitele a Dozorčí rady) a o procesuálních 
záležitostech spojených s novými volbami, popř. výběrovým řízením.

II. Informace o změnách zřizovací listiny

V roce 2011 nebyly provedeny žádné změny zřizovací listiny FLÚ.
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III. Hodnocení hlavní činnosti 

1. VĚDECKÁ ČINNOST PRACOVIŠTĚ A UPLATNĚNÍ JEJÍCH VÝSLEDKŮ

a) stručná charakteristika vědecké činnosti pracoviště

Filosofi cký ústav (dále FLÚ) realizuje dlouhodobý výzkumný záměr do roku 2011 orien-
tovaný na výzkum v oblasti fi losofi e a příbuzných humanitních disciplín, zejména logiky, 
globálních studií, klasických a medievistických studií, komeniologie a teorie vědy. Přispívá 
ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. 
K tomu patří získávání, zpracovávání a rozšiřování vědeckých informací a rovněž zpřístup-
ňování závažných fi losofi ckých textů. Proto FLÚ rozvíjí i bohatou ediční a překladatelskou 
činnost. Výsledky vědecké práce zpřístupňuje zčásti nakladatelství Filosofi ckého ústavu 
Filosofi a, v němž kromě pracovníků ústavu publikují své texty i renomovaní vědci z jiných 
akademických pracovišť a ze zahraničí. Nakladatelství již publikovalo více než 320 kniž-
ních publikací (http://fi losofi a.fl u.cas.cz), přičemž v roce 2011 vyšlo v nakladatelství cel-
kem 21 publikací (seznam viz příloha č. 4, s. 111). Kromě toho je řada publikací pracovníků 
ústavu vydávána u renomovaných domácích i zahraničních nakladatelství. Dílčí výsledky 
jsou uveřejňovány v tuzemských i zahraničních vědeckých časopisech a sbornících. Ústav je 
vydavatelem či spoluvydavatelem devíti vědeckých periodik. Základního oborového perio-
dika, recenzovaného Filosofi ckého časopisu, věnovaného nejrůznějším oblastem fi losofi e 
a usilujícího o odbornou informaci o vývoji a současném stavu fi losofi e ve světě a u nás. 
Podobnou funkci v oblasti zkoumání fi losofi ckých a metodologických základů vědeckého 
poznání plní časopis Teorie vědy/Theory of Science. Kabinet pro klasická studia FLÚ vydává 
časopis Listy fi lologické a revui Eiréné. Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského 
vydává mezinárodní cizojazyčnou revui Acta Comeniana, která přináší nejnovější výsledky 
v komeniologickém bádání a v bádání o dějinách myšlení raného novověku. Od roku 2007 
je FLÚ rovněž vydavatelem internetového časopisu AITHER (www.aither.cz/casopis), který je 
zaměřen na studium řecké a latinské fi losofi cké tradice. V roce 2009 byl při Centru medie-
vistických studií založen časopis Studia mediaevalia Bohemica, který je zaměřen na interdis-
ciplinární bádání o středověku. Ve spolupráci s Filozofi ckým ústavem Slovenskej akadémie 
vied vydává ústav analyticky orientovaný časopis Organon F. V kooperaci s FLÚ je vydáván 
odborný časopis Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zaměřený 
na analytickou scholastiku Studia Neoaristotelica. Podrobnější informace o těchto periodi-
kách je součástí přílohy č. 5, s. 114. 

Významné vědecké výsledky pracoviště byly v roce 2011 realizovány v souvislosti s řeše-
ním 22 grantových projektů GA ČR: Apriorní, syntetické a analytické od středověku po součas-
nou fi losofi i, řešitel P. Dvořák; Člověk jako normativní tvor, řešitel J. Peregrin; Filosofi e Ludwi-
ga Wittgensteina: systematický průvodce, řešitel P. Glombíček; Filosofi cké směry v počátcích 
Karlovy Univerzity: fi losofi cké myšlení dominikánských lektorů v Praze od r. 1347 do r. 1400, 
řešitel E. Jindráček; Filosofi cké výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy, řešitel K. No-
vot ný; Formální a historický přístup k epistemologii, řešitel T. Childers; Individuální a soukro-
mé z perspektivy fi losofi e jazyka, řešitel O. Beran; Interpretace k Hérakleitovi a Parmenidovi, 
řešitelka H. Kurzová; Jan Amos Komenský jako místo paměti. Polyvalentní imaginace paměti 
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knihovna komeniologických studií

redakce mezinárodní revue Acta Comeniana

knihovna Kabinetu pro klasická studia FLÚ

redakce časopisu Listy fi lologické

redakce mezinárodního časopisu Eiréné

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

Oddělení středolatinské lexikografi e

Oddělení biblických studií 
– Centrum biblických studií

Oddělení antických tradic v české kultuře

Archiv Jana Patočky 

redakce časopisu Teorie vědy

knihovna Centra pro teoretická studia

knihovna medievistických studií

ODDĚLENÍ

V Ě D E C K É  Ú T V A R Y

KABINETY – AUTONOMNÍ PRACOVIŠTĚ

CENTRA – SPOLEČNÁ PRACOVIŠTĚ
S VYSOKÝMI ŠKOLAMI

INDIVIDUÁLNÍ BADATELSKÉ PROJEKTY

Oddělení analytické fi losofi e

Oddělení současné kontinentální fi losofi e

Oddělení logiky

Oddělení morální a politické fi losofi e

Oddělení pro dějiny starší české 
a evropské fi losofi e

Oddělení pro studium novověké racionality

Kabinet pro klasická studia

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti

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

Centrum biblických studií, společné pracoviště 
KKS FLÚ a ETF UK

Centrum globálních studií, společné pracoviště 
FLÚ a FF UK

Centrum medievistických studií, společné 
pracoviště AV ČR a UK

Centrum pro teoretická studia, společné 
pracoviště AV ČR a UK

hostující badatelé ze zahraničí

roční badatelské projekty postdoktorandů
z vysokých škol

Oddělení pro studium a edici díla 
J. A. Komenského

redakce časopisu Aithér

individuální vědecké projekty pracovníků 
ústavu

redakce časopisu Studia Mediaevalia Bohemica
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a (re)konstruování kánonu, řešitelka L. Řezníková; Logické základy sémantiky, spoluřešitel 
J. Pe regrin; Manželství, rodina a domácnost ve středověké fi losofi i: Studie a edice komentá-
ře Bartoloměje z Brugg k pseudo-aristotelským Ekonomikám, řešitel P. Blažek; Protihusitská 
polemika a česká otázka v 15. století, řešitel P. Soukup; Překonání subjektivismu ve fenome-
nologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevování, řešitel J. Frei; Sociální vědy – obory bez hranic? 
Kritika ideje globálního sociálního zkoumání, řešitel J. Balon; Současné přístupy v historické 
epistemologii, řešitel T. Dvořák; Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středově-
kých Čechách, spoluřešitel M. Musílek; Svoboda a právo u Kanta a Hegela, řešitel J. Cho-
taš; Temporální aspekty znalostí a informací, řešitel P. Materna; Teoretické dědictví americké 
sociologie, řešitel J. Balon; Tovární města Baťova koncernu, řešitel O. Ševeček; Utra kvistická 
mešní offi cia o svatých, řešitel J. Žůrek; Základy současné logické analýzy, řešitel V. Svoboda. 
Totéž se týká i řešení 6 grantových projektů GA AV ČR: Anarchismus v proměnách 20. století. 
Osobnosti a myšlenky, řešitel V. Tomek; Antická inspirace v českém barokním umění, řešitel 
J. Bažant; Fenomenologie vnímání a ontologie světa u Merleau-Pontyho, spoluřešitel O. Švec; 
Filosofi cká rovina učení Mistra Jeronýma Pražského v českém a evropském kontextu, řešitel 
O. Pavlíček; Hegelova fi losofi e náboženství, řešitel I. Landa; Rituály, ceremonie a festivity ve 
střední Evropě 14. a 15. století, řešitel F. Šmahel. Ve FLÚ byly řešeny také 3 výzkumné projek-
ty v rámci Programu podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR: Jazyk, realita, fi kce: 
fi losofi e a literární teorie o zdrojích a determinantách významu, řešitel P. Koťátko; Přechod od 
imitací k inovacím jako sociální a kulturní proces, řešitel J. Loudín; Reforma a kompaktáta: 
nové konfi gurace světské a církevní moci v epoše basilejského koncilu, řešitel F. Šmahel.

Ústav se podílel rovněž na řešení těchto tří projektů v programu MŠMT Centra základní-
ho výzkumu: Projekt LC538 – Centrum biblických studií, řešen ve spolupráci s ETF UK; Projekt 
LC06013 – Centrum globálních studií, řešen ve spolupráci s FF UK; Projekt LC521 – Křesťanství 
a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost (evropské souvislosti českého téma-
tu), řešen ve spolupráci s KTF UK. V CMS byl řešen také jeden projekt v programu Minis-
terstva kultury NAKI: Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300, 
spoluřešitelé P. Sommer, D. Foltýn, J. Kremer, P. Mašková, J. Žemlička. Dále bylo řešeno 
těchto šest projektů podpořených ze zahraničních zdrojů: Oddělení pro studium a edici 
díla J. A. Komenského se zapojilo jako spoluřešitel do mezinárodního badatelského pro-
jektu Andrew W. Mellon Foundation Cultures of Knowledge. An Intellectual Geography of 
the Seventeenth -Century Republic of Letters (hlavní koordinátor: H. Hotson – University of 
Oxford; za FLÚ spoluřešitelem V. Urbánek). Oddělení logiky se podílelo na řešení projektu 
European Science Foundation, EUROCORES – LogiCCC, Logické usuzování s vágními informa-
cemi (hlavní koordinátor: Ch. Fer mueller – Technische Universität Wien; za FLÚ spoluřeši-
telé O. Majer a M. Peliš). V CMS byl řešen ve spolupráci s Institut für Mittelalterforschung 
Wien ERC Starting Independent Researcher Grant, The Origins of the Vernacular Mode (hlav-
ní řešitelka P. Rychterová). Archiv Jana Patočky se podílel na řešení projektu podporovaného 
Australian Research Council (Discovery Grant) Judgment, Responsibility, and the Life-World: 
The Phenomenological Critique of Formalism. Kabinet pro studium vědy, techniky a spo-
lečnosti byl za ČR spoluřešitelem dvou mezinárodních projektů DG Research EC řešených 
v rámci 7. rámcového programu EU: Monitoring Policy and Research Activities on Science 
in Society in Europe (MASIS) a Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in 
Science (PLACES).

Dále pokračoval i interní program dlouhodobých pobytů hostujících badatelů ze zahraničí 
ve FLÚ. V roce 2011 se jednalo o pobyt Dr. H. Gutschmidta (Universität Göttingen) s projek-
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tem Entwicklung der Grundbegriffl ichkeit der theoretischen Philosophie Georg Wilhelm Fried-
rich Hegels. V rámci programu mimořádné podpory Akademie věd ČR pro zahraniční bohe-
mistická studia realizovala badatelský pobyt v Archivu Jana Patočky při FLÚ dr. E. Abrams. 
Významné je, že v roce 2011 bylo zahájeho řešení projektu prof. L. Kvasze, věnovaného 
lingvistické rekonstrukci zlomů v dějinách exaktních disciplín, především matematiky a teo-
retické fyziky. Tento projekt je realizován v rámci velmi prestižního programu Akademie věd 
ČR Fellowship Jana Evangelisty Purkyně.

b) výčet několika nejdůležitějších výsledků vědecké činnosti

Z knižních prací publikovaných v roce 2011 uvádíme zejména tyto:
•  Balon, J.: Sociologie v USA: Historické kontextualizace. Praha: Sociologické nakladatelství 

SLON, 2011. 185 s. ISBN 978-80-7419-063-6
•  Doležalová, E. – Meduna, P. (eds.): Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. 

Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha: NLN, 2011. 276 s. 
ISBN 978-80-7422-081-4

•  Dvořák, P. – Peroutka, D. – Tomala, O.: Modality v analytické metafyzice. Praha: Filosofi a, 
2010. 234 s. ISBN 978-80-7007-326-1

•  Čornej P.: Světla a stíny husitství. Události – osobnosti – texty – tradice. Praha: NLN, 
2011. 481 s. (vyšlo s fi nanční podporou AV ČR). ISBN 978-80-7422-084-5

•  Havlík, V. – Hříbek, T. a kol.: Z evolučního hlediska. Pojem evoluce v současné fi losofi i. 
Praha: Filosofi a, 2011. 336 s. ISBN 978-80-7007-358-2

•  Hlaváček, P.: Die böhmischen Franziskaner im ausgehenden Mittelalter. Studien zur 
Kirchen– und Kulturgeschichte Ostmitteleuropas (Forschungen zur Geschichte und 
Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 40). 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2011. 
230 s. ISBN 978-3-515-09674-4

•  Hrubec, M.: Od zneuznání ke spravedlnosti. 
Kritická teorie globální společnosti 
a politiky. Praha: Filosofi a, 2011. 562 s. 
ISBN 978-80-7007-362-9

•  Hříbek, T. – Hvorecký, J. (eds.): 
Knowledge: Value, Evolution. London: 
College Publications, 2011. 282 s. 
ISBN 978-1-84890-043-1

•  Childers,T.: Co je pravděpodobnost? Teorie, 
interpretace, usuzování. Bratislava: Aleph, 
2011. 228 s. ISBN 978-80-89491-06-3

•  Karfíková, L. – Dus, J. A.: Milost 
v patristice. Jihlava: Mlýn, 2011. 225 s. 
ISBN 978-80-86498-41-6

•  Koblížek, T.: Fenomén fi kce. Příspěvek 
k fenomenologii literatury. Praha: Togga, 
2010. 145 s. ISBN 978-80-87258-46-0

 
z evolučního hlediska

vladimír havlík, tomáš hříbek,
juraj hvorecký, jiří nosek,

zuzana parusniková

pojem evoluce v současné filosofii

Lze rozlišit vědu, jakou je Darwinova teorie evoluce, od pavědy, jakou je 

kreacionismus? Jaký je vlastně dosah darwinismu – je omezen na bio-

logickou sféru, nebo jej lze zobecnit v univerzální teorii vývoje?  Umožní 

nám pochopit nejen povahu našich těl, ale i našich myslí? Zdůvodníme 

studiem našeho evolučního původu své morální závazky? A ospravedl-

níme jím svůj nárok na objektivní poznání?
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•  Kolářský, R.: Filosofi cký význam současné ekologické krize. Praha: Filosofi a, 2011. 156 s. 
ISBN 978-80-7007-361-2

•  Kouba, P.: Geistige Störung als Phänomen. Perspektiven des heideggerschen Denkens 
auf dem Gebiet der Psychopathologie. Orbis Phänomenologicus Studien Bd. 25. 
Würzburg: Verlag Königshausen und Neumann, 2011. 400 s. ISBN 978-3-8260-4556-1

•  Kreuzzieger, M.: Kultura v době zrychlené globalizace. Studie k transkulturnímu obratu. 
Praha: Filosofi a, 2011. 80 s. (v tisku)

•  Loudín, J. – Hochgerner, J. (eds.): Social and Cultural Dimensions of Innovation 
in Knowledge Societies. Praha: Filosofi a, 2011. 278 s. ISBN 987-80-707-353-7

•  Nodl, M. – Pleszczyński, A. (eds.): Moc a její symbolika ve středověku. Praha: Filosofi a, 
2011. 176 s. ISBN 978-80-7007-351-3

•  Novotný, K.: Was ist Phänomen? Phänomenalitätskonzepte in der gegenwärtigen 
französischen Phänomenologie, Orbis Phaenomenologicus, Studien, Bd. 26. 
Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann, 2011. 216 s. 
ISBN 978-3-8260-4555-4

•  Novotný, R. – Šámal, P. (eds.): Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra 
Čorneje. Praha – Litomyšl: Paseka, 2011. 504 s. ISBN 978-80-7432-099-6

•  Peliš, M. – Punčochář, V. (eds.): The Logica Yearbook 2010. London: College 
Publications, 2011. 306 s. ISBN 978-1-84890-038-7

•  Peregrin, J.: Člověk a pravidla. Praha: Dokořán, 2011. 166 s. ISBN 978-80-7363-347-9
•  Profant, M.: Myslet uprostřed dějin. Dějiny a dějinnost ve fi losofi i symbolických forem 

Ernsta Cassirera. Praha: Epocha, 2011. 205 s. ISBN 978-80-7425-093-4
•  Sommer, P. – Stecker, M.: Kostely na Sedlčansku. Sedlčany: Městské muzeum Sedlčany, 

2011. 159 s. ISBN 978-80-903679-6-8
•  Soukup, P.: Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra. Praha: Filosofi a, 2011. 438 s. 

ISBN 978-80-7007-359-9
•  Tomek, V.: Anarchie jako setba pod sněhem. Colin Ward. Praha, 2011. 301 s. 

(vyšlo s fi nanční podporou GA AV ČR) ISBN 978-80-254-9540-7

Knižně rovněž vyšly např. i tyto významné překlady, edice a slovníky:
•  Fořtová, H. – Olšáková, D.: Korespondence Lva Thuna a Alexise de Tocqueville 

(1835–1856). Praha: Oikúmené, 2011. 390 s. ISBN 978-80-7298-463-3 
•  Karásek, J.: Immanuel Kant, Úvod ke Kritice soudnosti. Praha: Oikúmené, 2011. 

88 s. ISBN 978-80-7298-317-9
•  Machula, T. – Štěpán, M. F. (překlad a interpretace): Tomismus čtyřiadvaceti tezí. 

Praha: Krystal OP, 2010, 232 s. ISBN 978-80-8718-328-1
•  Moravová, M. (ed.): Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních, přel. Engelbrechtová, J. 

– Förster, J. – Hladká-Kučerňáková, E. – Moravová, M. – Zachová, J., předmluva 
Cermanová, P. – Nodl, M. Praha: Argo. 283 s. ISBN 978-80-257-0534-8

•  Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.): Jan Patočka, Korespondence 
s komeniology I. S přílohami o Chartě 77, norském vydání Kacířských esejů aj. 
Praha: Oikúmené, 2011. Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 21. 653 s. 
ISBN 978-80-7298-439-8
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•  Schifferová, V. – Chvatík, I. (eds.): Jan Patočka, Korespondence s komeniology II. 
S přílohami o Chartě 77, norském vydání Kacířských esejů aj. Praha: Oikúmené, 2011. 
Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 22. 366 s. ISBN 978-80-7298-460-2

•  Silagiová, Z. a kol.: Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké 
latiny v českých zemích, díl III, sešit 21. Praha: KLP – FLÚ KKS AV ČR, 2011. 100 s. 
ISBN 978-80-86791-87-6

•  Steiner, M. (ed.): Jan Amos Komenský: Johannis Amos Comenii Opera omnia = Dílo 
J. A. Komenského. Sv. 15/IV. Praha: Academia, 2011. 544 s., 16 s. obr. příl. ISBN 
978-80-200-2042-0

•  Storchová, L. – Ratajová, J. (eds.): Žádná ženská člověk není. Polarizace genderů 
v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století. Praha: Scriptorium 2010. 492 s. 
ISBN 978-80-87271-26-19

•  Zachová, J. (ed.): Dicta de tempore Magistro Iohanni Hus attributa. Turnhout: Brepols, 
2 sv., 1563 s. ISBN 978-2-503-53600-2, 978-2-503-54219-5

•  Zátka, V.: Ludwig Wittgenstein, O jistotě. Praha: Academia, 2010 (vyšlo 2011). 151 s. 
IBSN 978-80-200-1905-9

Z významných studií publikovaných v zahraničí lze uvést např.:
•  Čapek, J.: Bergson und Husserl über Erlebnis und Zeitlichkeit. Bloch-Almanach 30/2011. 

Philosophien der Zeitlichkeit. Teil 1. Mössingen – Talheim: Talheimer Verlag, 2011 
– (Degler, F.), s. 127–143. ISBN 978-3-89376-144-9

•  Heider, D.: The refusal of the modernist interpretation of Suarezian metaphysics. Was 
Descartes in his criticism right about Suárez’s Conception of the Possibles and Eternal 
Truths? Proceedings of the Conference Aufbruch ins moderne Europa – Philosophie 
zwischen 1400–1700. Hamburg: Felix Meiner, 2011 – (Busche, H.; Hessbrueggen 
– Walter, S.), s. 1154–1168. ISBN 978-3-7873-2131-5

•  Heider, D.: The Role of Trinitarian Theology in Universals. Bartolomeo Mastri de 
Meldola (1602–1673) and Bonaventura Belluto (1600–1676). Herausforderung 
durch Religion?: Begegnungen der Philosophie mit Religionen in Mittelalter und 
Renaissance, Contradictio Studien zur Philosophie und ihrer Geschichte, Bd. 11. 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2011 – (Krieger, G.), s. 251–267. ISBN 
13-978-3-82604-425-0

•  Jespersen, B. – Carrara, M.: Two conceptions of technical malfunction. Theoria. Roč. 77, 
č. 2 (2011), s. 117-38. ISSN: 1755-2567

•  Kvasz, L.: Kant’s Philosophy of Geometry – On the Road to a Final Assessment. 
Philosophia Mathematica Ro. 19 (2011), s. 139–166. Print ISSN 0031-8019, online 
ISSN 1744-6406

•  Kvasz, L.: What can the Social Sciences Learn from the Process of Mathematization in 
the Natural Sciences. Probabilities, Laws, and Structures. Dordrecht: Springer, 2011 
– (Weber, M.; Dieks, D.; Gonzalez, W.; Hartman, S.; Stadler, F.; Stöltzner, M.), 
s. 309–399. ISBN 978-94-0073-029-8

•  Němec, V.: Übernahme und Umdeutung der neuplatonischen Metaphysik der gestuften 
Transzendenz‘ bei Dionysios. Nomina divina. Colloquium Dionysiacum Pragense (Prag, 
den 30.–31. Oktober 2009). Fribourg: Academic Press Fribourg, 2011 – (Karfi ková, L.; 
Havrda, M.), s. 28–41. ISBN 978-37-2781-699-4
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•  Novotný, K.: Gegebenheit und das Wesen 
des Erscheinens. Jan Patočkas und Michel 
Henrys Konzept der Phänomenalität. 
Investigating Subjectivity. Classical and 
New Perspectives. Boston – Leiden: Brill, 
2011 – (van der Heiden, G. J.; Novotný, K.; 
Römer, I.; Tengelyi, L.), s. 309–336. 
ISBN 978-9-0042-115-99

•  Pavlíček, O. – Herold, V.: Jerome of 
Prague. The Encyclopedia of Medieval 
Philosophy. Springer: Dordrecht 
– Heidelberg – London – New York, 
2011 – (Lager lund, H.), s. 584–587. 
ISBN 978-1-4020-9728-7

•  Peregrin, J.: The Use-Theory of Meaning 
and the Rules of our Language Games. 
Making semantics pragmatic. Bingley: 
Emerald Group Publishing Limited, 
2011 – (Turner, K.), s. 183–204. 
ISBN 978-0-85724-909-8

•  Thein, K.: Image, Memory and Judgement. 
On Ambrogio Lorenzetti’s Good Government 
Frescoes and his Allegory of Redemption. Citation, Intertextuality and Memory in the 
Middle Ages and Renaissance: Text, Music and Image from Machaut to Ariosto. Exeter: 
Exeter University Press, 2010 – (Plumley, Y.; di Bacco, G.; Jossa, S.), s. 190–208 
a 257–261 (vyšlo 2011). ISBN 978-08-5989-851-5

Anotace vybraných nejvýznamnějších výsledků pracoviště viz příloha č. 1: Anotace nej-
významnějších výsledků a jejich aplikací (s. 69).

Ostatní publikace viz příloha č. 2: Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných 
v roce 2011 (s. 84).

c) domácí a zahraniční ocenění zaměstnanců pracoviště: 

•  Autorský kolektiv knihy „Procedural Semantics for Hyperintensional Logic“ ve složení 
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc., doc. RNDr. Marie Duží, CSc., Bjørn T. F. Jespersen, PhD. 
obdržel Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého 
významu;

•  Mgr. Tomáš Koblížek obdržel Cenu Josefa Hlávky za vědeckou činnost (v kategorii 
nejlepších studentů a absolventů vysokých škol);

•  Mgr. Martin Ritter, PhD. získal Cenu Josefa Hlávky za vědeckou činnost (v kategorii 
vědeckých pracovníků Akademie věd ČR do 33 let);

•  Prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. obdržel Zlatou medaili Masarykovy univerzity v Brně 
jako ocenění mimořádných zásluh o rozvoj vědy, kultury a umění a rozvoj Masarykovy 
univerzity;
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•  Mgr. David Svoboda, PhD. obdržel Bolzanovu cenu za rok 2011 udělovanou za nejlepší 
obhájené disertace na Univerzitě Karlově;

•  Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. obdržel Award of the Czechoslovak Society of Arts 
and Sciences za vědeckou a organizační práci.

d) nejvýznamnější výsledky vzniklé ve spolupráci s vysokými školami z ČR: 

Z publikačních výsledků vzniklých na základě spolupráce s českými VŠ uvádíme např.:
•  Duží, M. – Jespersen, B.: Transparent quantifi cation into hyperintensional contexts. 

The Logica Yearbook 2010. London: College Publications, 2011 – (Peliš, M.; 
Punčochář, V.), s. 81–97. Studie publikovaná ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky 
a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

•  Hlaváček, P. a kol.: (In)tolerance v evropských dějinách / (In)tolerance in European 
History. Praha: Filosofi a & FF UK, 2011. 235 s. Kniha vydaná ve spolupráci 
s Filozofi ckou fakultou Univerzity Karlovy.

•  Karfíková, L. – Dus, J. A. (eds.): Milost v patristice. Jihlava: Mlýn, 2011. 225 s. 
Kniha vydaná ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity 
Karlovy.

•  Novotný, K. – Schnell, A. – Tengelyi, L. (eds.): La phénoménologie comme philosophie 
première. Praha: Filosofi a, 2011. 291 s. Kniha vydaná ve spolupráci s Fakultou 
humanitních studií Univerzity Karlovy.

Ve spolupráci s vysokými školami realizoval FLÚ především tyto významné badatelské pro-
jekty: 
•  projekt GA AV ČR Fenomenologie vnímání a ontologie světa u Merleau-Pontyho 

ve spolupráci s Filozofi ckou fakultou Univerzity Karlovy;
•  projekt GA ČR Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou fi losofi i 

ve spolupráci s Filozofi ckou fakultou Univerzity Karlovy; 
•  projekt GA ČR Člověk jako normativní tvor ve spolupráci s Filozofi ckou fakultou 

Univerzity v Hradci Králové;
•  projekt GA ČR Filosofi cké výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy ve 

spolupráci s Univerzitou Karlovou;
•  projekt GA ČR (doktorský grant) Logické základy sémantiky ve spolupráci 

s Filozofi ckou fakultou Univerzity Karlovy, Fakultou elektrotechniky a informatiky 
Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a Ústavem informatiky 
AV ČR;

•  projekt GA ČR Temporální aspekty znalostí a informací ve spolupráci s Fakultou 
informatiky Masarykovy univerzity a Fakultou elektrotechniky a informatiky 
Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě;

•  projekt GA ČR Tovární města Baťova koncernu ve spolupráci s Katedrou společenských 
věd Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě

•  projekt Ministerstva kultury v programu NAKI Kultura a umění benediktinského 
řádu ve střední Evropě 800–1300 ve spolupráci s Národní galerií v Praze (koordinující 
příjemce) a Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze;
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•  projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v programu LC – Centra 
základního výzkumu Centrum biblistiky ve spolupráci s Evangelickou teologickou 
fakultou Univerzity Karlovy v Praze;

•  projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v programu LC – Centra 
základního výzkumu Centrum globálních studií ve spolupráci s Filozofi ckou fakultou 
Karlovy univerzity; 

•  projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v programu LC – Centra 
základního výzkumu Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost 
(evropské souvislosti českého tématu) ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou 
Univerzity Karlovy. 

Významným výsledkem spolupráce je například rovněž uspořádání těchto vědeckých akcí: 
•  Dies Bibliographicus. Recenzní kolokvium o nových publikacích z dějin starší fi losofi e, 

Praha, 4. 2. 2011, spoluorganizátoři: FLÚ (Oddělení pro dějiny starší české a evropské 
fi losofi e a Collegium Europaeum, společná výzkumná skupina Filozofi cké fakulty 
Univerzity Karlovy a FLÚ), počet referujících účastníků 8;

•  Konference Logika, sémantika, dialektika, Praha, 28.–30. 4. 2011, spoluorganizátoři: 
Ústav fi losofi e a religionistiky Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy a FLÚ (Oddělení 
pro dějiny starší české a evropské fi losofi e a Oddělení logiky), počet účastníků 23 
(2 zahraniční);

•  Mezinárodní kolokvium Corporality and Sociality in the Context Philosophical 
Anthropology, Praha, 16.–18. 5. 2011, spoluorganizátoři: Středoevropský institut 
pro fi losofi i, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a FLÚ (Oddělení 
současné kontinentální fi losofi e), počet referujících účastníků 10 (10 zahraničních);

•  Mezinárodní konference Belief and 
Doubt in David Hume, Praha, 6.–8. 9. 
2011, spoluorganizátoři: Ústav fi losofi e 
a religionistiky Filozofi cké fakulty 
Univerzity Karlovy a FLÚ (Oddělení 
logiky), počet referujících účastníků 19 
(13 zahraničních);

•  Mezinárodní konference Company Towns 
of the Bata Concern, Praha, 24.–25. 
3. 2011, spoluorganizátoři: FLÚ, VŠB 
– Technická univerzita Ostrava, Centrum 
pro hospodářské a sociální dějiny 
Ostravské univerzity v Ostravě, Nadace 
Tomáše Bati, počet referujících účastníků 
32 (19 zahraničních);

•  Mezinárodní symposium Střední Evropa? 
Mezi realitou, chimérou a konceptem, 
Praha, 25.–26. 10. 2011, organizátor: 
Collegium Europaeum, společná 
výzkumná skupina Filozofi cké fakulty 
Univerzity Karlovy a FLÚ, počet účastníků 
13 (6 zahraničních).

International Colloquium / Internationales Kolloquium
The second annual meeting of the research project / Zweite Jahrestagung des Forschungsprojekts

„Philosophical Investigations of Body Experiences“ (GAČR)

Corporality and Sociality in the Context of Philosophical Anthropology
Leiblichkeit und Sozialität im Kontext der philosophischen Anthropologie

May 16-18, 2011 / 16.-18. Mai 2011

Venue / Ort

Goethe Institut Prag, Masarykovo nábřeží 32

Academy of Sciences of the Czech Republik / Tschechische Akademie der Wissenschaft en (AV ČR), 

Jilská 1

Organized by / Veranstaltet von

Středoevropský institut pro fi losofi i (SIF)
under the aegis of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic

and the Faculty of Humanities at Charles University of Prague

In connection with / in Verbindung mit

Erasmus Master Mundus „EuroPhilosophie“

In cooperation with / in Zusammenarbeit mit

Goethe-Institut Prag
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e)  nejvýznamnější výsledky činnosti výzkumných center a dalších společných pracovišť 
FLÚ s vysokými školami:

Na základě příslušných smluv uzavřených mezi UK a AV ČR byla k FLÚ při dru žena tato 
společná pracoviště: Centrum pro teoretická studia (CTS) od r. 1993 (ředitel doc. David 
Storch, PhD.), Centrum me die vis tických studií (CMS) od r. 1998 (ředitel prof. PhDr. Petr 
Sommer, DSc.). V roce 2006 bylo ustaveno jako společné pracoviště FLÚ a Filozofi cké fakul-
ty UK Centrum globálních studií (CGS) (ředitel PhDr. Marek Hrubec, PhD.). Kabinet pro kla-
sická studia FLÚ se od r. 2004 partnersky podílí na činnosti Centra bib lic kých studií (CBS), 
společného pracoviště FLÚ s Evangelickou teologickou fakultou UK (ředitel Jan Rosko -
vec, ThD.).

Centrum pro teoretická studia (CTS)
CTS je společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Usiluje o vzájem-

né porozumění a sbližování vědců z nejrůznějších vědních oborů, především však o odstra-
ňování tradiční hranice mezi přírodními vědami na straně jedné a humanitními a sociálními 
obory na straně druhé.

Částí CTS, která patří pod Filosofi cký ústav AV ČR, je Kabinet pro teoretická studia (KTS) 
zahrnující Archiv Jana Patočky. Činnost Archivu spočívá ve studiu a interpretaci fi losofi cké-
ho odkazu díla Jana Patočky, v publikaci jeho souborného díla a ve shromažďování rukopisů 
a dokumentů týkajících se jeho života a práce. Odkaz Jana Patočky je vysoce relevantní pro 
transdisciplinární zaměření CTS.

V roce 2011 se KTS podílel na řešení projektu podporovaného Australian Research Coun-
cil Judgment, Responsibility, and the Life-World: The Phenomenological Critique of Formalism 
a projektu GA ČR Překonání subjektivismu ve fenomenologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevo-
vání, řešitel J. Frei. Ve dnech 28.–29. 11. 2012 uspořádal ve spolupráci s Murdoch University 
(hlavní organizátor) workshop Responsibility, Formal Knowledge and the Life-World. Na akci, 
která se uskutečnila na půdě Murdoch university (Perth, Austrálie), vystoupilo 20 referují-
cích. 

Výčet několika nejdůležitějších výsledků vědecké činnosti KTS: 
•  Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.): Jan Patočka, Korespondence 

s komeniology I. S přílohami o Chartě 77, norském vydání Kacířských esejů aj. Praha: 
Oikúmené, 2011. Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 21. 653 s. ISBN 978-80-7298-439-8

•  Schifferová, V. – Chvatík, I. (eds.): Jan Patočka, Korespondence s komeniology II. 
S přílohami o Chartě 77, norském vydání Kacířských esejů aj. Praha: Oikúmené, 2011. 
Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 22. 366 s. ISBN 978-80-7298-460-2

•  Chvatík, I.: Prolegomena to a Phenomenology of the Meaning of Human Life in the Late 
Essays of Jan Patočka. Identity and Alterity. Phenomenology and Cultural Traditions. 
Würzburg: Königshausen und Neumann, 2010 – (Kwok-Ying Lau; Chan-Fai Cheung; 
Tze-Wan Kwan), s. 319–335. ISBN 978-3-8260-3301-8

•  Chvatík, I.: Rethinking Christianity as a Suitable Religion for the Postmodern World: 
An Attempt to Reconstruct the Most „Heretical“ Idea of Jan Patočka Phenomenology 
2010. Selected Essays from Northern Europe: Traditions, Transitions and 
Challenges. Bucharest: Zeta Books, 2011 – (Moran, D.; Sepp, H. R.), s. 315–325. 
ISBN 987-973-1997-71-1
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•  Chvatík, I.: Zodpovědnost otřesených. 
Patočkova „péče o duši“ v době 
„po-evropské“. Dějinnost, nadcivilizace 
a modernita. Praha: Togga, 2010 
– (Arnason, J. P.; Benyovský, L.; 
Skovajsa, M.), s. 143–172. 
ISBN 978-80-87258-44-6

Nejvýznamnější popularizační aktivity CTS:
Pravidelné čtvrteční semináře CTS otevřené 

zájemcům ze strany veřejnosti (v roce 2011 se 
uskutečnilo celkem 59 seminářů). Informace 
o přednášejících a tématech jsou zveřejněny 
na webových stránkách www.cts.cuni.cz.

Vzdělávací činnost: 
Členové CTS se podílejí na výuce v rámci 

různých fakult Univerzity Karlovy, kde před-
nášejí a školí studenty bakalářského i magis-
terského studia a doktorandy. Kromě toho 
existuje při CTS Studentský klub, jehož členy 
se mohou stát studenti jakékoli fakulty Uni-
verzity Karlovy, kteří mají zájem o mezioborovou komunikaci a spolupráci. V oblasti výuky 
a přípravy diplomantů spolupracují dále rovněž pracovníci CTS s mimopražskými vysokými 
školami, zejména Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou v Hradci Králové.

Aktuální mezinárodní dohody o spolupráci: 
•  Murdoch University, Perth (téma: Filosofi e Jana Patočky).

Centrum medievistických studií (CMS)
CMS je sdruženým pracovištěm Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Organi-

zuje a zajišťuje specializovaná doktorandská školení, přednášky a semináře. Dále organizuje 
mezioborové medievistické diskuse, mezinárodní kolokvia a konference. Jejich výsledky pub-
likuje ve vlastní neperiodické řadě, v recenzovaném časopisu Studia mediaevalia Bohemica 
a v monografi ckých titulech, mezi nimiž fi gurují i pramenné edice. Vědecké aktivity CMS 
jsou organizovány v rámci velkých projektů, jež se vyznačují mezinárodní spoluprací a mezi-
oborovým přístupem. Tematicky jsou zaměřeny na syntetizující nové pohledy na vybrané 
problémy historie středověkého českého státu v kontextu střední Evropy. Díky odborné-
mu potenciálu, kterým CMS disponuje, jsou tyto syntetizující práce založeny na nalézání 
průsečíků výpovědi různých medievistických disciplín a pramenů. V poslední době se CMS 
stále výrazněji prosazuje jako pracoviště koordinující díky svým personálním, technickým 
a fi nančním kapacitám společné ediční, konferenční a badatelské projekty. Stále narůstá 
mezinárodní spolupráce CMS v rámci uvedených projektů a při vydávání českých odborných 
titulů v zahraničních nakladatelstvích.

Filosofi cký ústav 
Akademie věd České republiky

si Vás dovoluje pozvat na

slavnostní prezentaci knih
Jan Patočka, Korespondence s komeniology I a II

vydaných v rámci Sebraných spisů Jana Patočky

Tyto dva svazky přinášejí první vydání Patočkovy korespondence s významnými českými i zahraničními 
badateli o Komenském, např. s Miladou Blekastadovou, Stanislavem Sousedíkem, 

Dmytrem Čyževským a Klausem Schallerem.

Prezentace se koná v úterý 21. února 2012 v 15 hodin
v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

Archiv Jana Patočky 
 Oddělení pro studium a edici díla Jana Amose Komenského

RSPV, schifferova@fl u.cas.cz



III. Hodnocení hlavní činnosti

26

V roce 2011 se v CMS rozběhl nový mezinárodně koncipovaný výzkumný projekt Kultura 
a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300 a byla zahájena spolupráce na 
evropském projektu The Origins of the Vernacular Mode. Byl také získán významný interdis-
ciplinární projekt excelentního výzkumu GA ČR Kulturní kódy a jejich proměny v husitském 
období. Mimořádně důležité je, že se do těchto projektů zapojila řada doktorandů a mladých 
vědeckých pracovníků CMS, což je významným krokem k zajištění badatelské i personální 
kontinuity pracoviště.

Výčet několika nejdůležitějších výsledků vědecké činnosti CMS:
•  Zachová, J. (ed.): Dicta de tempore Magistro Iohanni Hus attributa. Turnhout: Brepols, 

2011, 2 sv. 1563 s. ISBN 978-2-503-53600-2, 978-2-503-54219-5
•  Soukup, P.: Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra. Praha: Filosofi a, 2011. 438 s. 

ISBN 978-80-7007-359-9 
•  Sommer, P. – Stecker, M.: Kostely na Sedlčansku. Sedlčany: Městské muzeum 

Sedlčany, 2011. 159 s. ISBN 978-80-903679-6-8 
•  Nodl, M. – Pleszczyński, A. (eds.): Moc a její symbolika ve středověku. Praha: Filosofi a, 

2011. 176 s. ISBN 978-80-7007-351-3 
•  Doležalová, E. – Meduna, P. (eds.): Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. 

Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha: NLN, 2011. 276 s. 
ISBN 978-80-7422-081-4 

•  Novotný, R. – Šámal, P. (eds.): Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě 
Petra Čorneje. Praha – Litomyšl: Paseka, 2011. 504 s. ISBN 978-80-7432-099-6 

•  Čornej, P.: Světla a stíny husitství. Události – osobnosti – texty – tradice. Praha: 
NLN, 2011. 481 s. (vyšlo s fi nanční podporou AV ČR). ISBN 978-80-7422-084-5 

•  Moravová, M. (ed.): Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních, přel. Engelbrechtová, J. 
– Förster, J. – Hladká-Kučerňáková, E. – Moravová, M. – 
Zachová, J., předmluva Cermanová, P. – Nodl, M. Praha: Argo, 2011. 283 s. 
ISBN 978-80-257-0534-8 

Vzdělávací činnost:
Pracovníci CMS se podílejí na terciárním vzdělávání (formou přednášek, cvičení a vedení 

prací) v následujících studijních programech:
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – Central European Studies (magisterský ve 

spolupráci s CERGE-EI), Integrální studium člověka – obecná antropologie (doktorský), Studi-
um humanitní vzdělanosti (bakalářský, magisterský), Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy 
– Historické vědy (bakalářský, magisterský, doktorský), Latinská medievistika (magisterský), 
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy – Historické vědy (bakalářský).

CMS se pravidelně zapojuje také do vzdělávání veřejnosti. V této souvislosti lze uvést mj. 
pravidelné přednášky pro veřejnost, rozhlasová a televizní vystoupení, dále přednášky ze 
starších českých dějin v rámci cyklu dějin Prahy pro budoucí městské průvodce organizo-
vaného Pražskou informační službou či projekt Czech Medieval Sources on-line zaměřený na 
zpřístupňování odborných informací na internetu.
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Mezinárodní vědecká spolupráce CMS:
CMS v roce 2011 organizovalo či spoluor-

ganizovalo tyto akce s mezinárodní účastí: 
•  The Apocalypse – Functions and Symbolical 

Representations of a Concept, Vídeň, 
28.–29. 6. 2011;

•  Obscuritas in the Middle Ages, Praha, 
6.–8. 10. 2011;

•  Medieval clergy in rulers‘ courts, Praha, 
21.–23. 10. 2011;

•  Mezinárodní jednání o projektu. Kultura 
a umění benediktinského řádu ve střední 
Evropě 800–1300, Praha, 21. 6. 2011;

•  Situating Religious Controversy: Textual 
Transmission and Networks of Readership, 
1378–1536, Praha, 26.–27. 5. 2011;

•  Kommunikation im Krieg im späten 
Mittelalter, Praha, 1.–3. 12. 2011;

•  Ecclesia primitiva – Ecclesia moderna. 
Theology and Social Reality in the Hussite 
Controversy, Vídeň, 9.–10. 12. 2011.

Aktuální mezinárodní dvoustranné dohody: 
•  Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Universität Trier, Německo;
•  Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polsko;
•  Centre for Medieval Studies at the University of Bergen, Nordic Centre for Medieval 

Studies at the University of Bergen, Norsko;
•  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polsko;
•  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffl a, Warszawa, Polsko;
•  Interdisziplinäres Zentrum für Mittelalterstudien der Universität Salzburg, Rakousko;
•  Centrum pre štúdium kresťanstva v Banskej Bystrici, Slovensko;
•  Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Německo.

Centrum globálních studií (CGS)
CGS je společným pracovištěm FLÚ a FF UK, které provádí interdisciplinární vý zkum 

v oblasti fi losofi e a sociálních věd a usiluje o rozvinutí českého výzkumu v rámci evropského 
a světového kontextu. Zkou má současné politické, společenské a kulturní proměny, které 
v důsledku postupujících procesů globalizace ovlivňují životy jedinců i celých společností. 
Provádí refl exi těchto aktuálních témat v českých, evropských a celosvětových sou vis los-
tech. Projekt realizuje spolupráci mezi několika dosud spíše oddělenými vědeckými disciplí-
nami za účelem artikulace nových pro blémů a témat a rozpracování teorií, které jsou s nimi 
spojeny. V rámci politické a sociální fi losofi e, politologie, sociologie a me zinárodních vztahů 
se zaměřuje především na zpracování tématu spravedlnosti a demokracie v současné globál-
ní době. Zaměřuje se pře de vším na tyto tematické okruhy:

Kommunikation im Krieg
im späten Mittelalter
1.–3. Dezember 2011, Prag t Akademické konferenční centrum, Jilská 1

Eröffnungsvortrag

Malte PRIETZEL: Briefe, Zeichen, Rituale. Kommunikation in 
spätmittelalterlichen Kriegen

Der Weg zum Krieg – Der Weg zum 
Frieden

Adam SZWEDA: Was geschieht, bevor der Krieg beginnt? 
Das Beispiel der Beziehungen zwischen Polen-Litauen und dem 
Deutschen Orden bis 1454

Manfred HOLLEGGER: Die immer gleiche Verirrung der 
Menschen? Im Vorfeld von Schweizer- oder Schwabenkrieg (1499), 
Landshuter Erbfolgekrieg (1504) und Venezianerkrieg (1508)

Martin ČAPSKÝ: Kommunikationsstrategien Sigismunds von 
Luxemburg bei der Ausrufung des ersten Kreuzzuges

Petr ELBEL: Waffenstillstand als integrales Instrument des 
spätmittelalterlichen Krieges. Das Beispiel der Hussitenkriege

Andreas WILLERSHAUSEN: Symbolische Kommunikation 
und Rhetorik des Friedens bei der Konfliktintervention Kardinal 
Talleyrands de Périgord im Vorfeld der Schlacht von Poitiers (1356)

Robert ANTONÍN: Symbolische Kommunikation bei 
Friedensschlüssen in erzählenden mittelalterlichen Quellen aus 
Böhmen

Diplomatie und Propaganda. Auf der 
Suche nach Verbündeten

Martin ŠTEFÁNIK: Alternative Kriegsmittel. 
Hintergrunddiplomatie, Bestechung und Handelssperre im 
venezianisch-ungarischen Krieg in den Jahren 1411-1413

Giorgio ROTA: The Aq Qoyunlu-Venetian joint military 
campaign of 1473 in Anatolia and its background

Jaroslav SVÁTEK: From Mamluks to Ottomans. Change of the 
Burgundian later-crusade policy and propaganda (an example of 
two projected military campaigns)

Přemysl BAR: Der erste und zweite Hussitenkreuzzug in der 
Korrespondenz und im Propagandaschrifttum König Sigismunds

Pavel SOUKUP: Aufforderung zum Krieg von der Kanzel. 
Die Wiener Kreuzzugspredigten Oswald Reinleins von 1426

Antonín KALOUS: Propaganda in the wars of Matthias Hunyadi 
in the late 1460s and 1470s

Anne-Katrin KUNDE: Sunder des kunigs erdichten süssen schrifften 
und wortten – Argumentationsformen im Konflikt zwischen Kaiser 
Friedrich III. und König Matthias von Ungarn

Optional: Besichtigung des Veitsdomes einschließlich des 
Triforiums

Signale und Symbole. Kommunikation auf 
dem Schlachtfeld

Tomáš KREJČÍK: Wappen, Herolde und mittelalterliche Kriege

Robert NOVOTNÝ: Misslingen des Rituals? Symbolische 
Kommunikation in den Hussitenkriegen

Martin CLAUSS: Der laute Krieg - die Laute des Krieges. Signale 
und Geräusche in Kriegen des Mittelalters

Jan BIEDERMAN: The problem of defining the victor in 
undecided battle 

Mündlichkeit und Schriftlichkeit. 
Nachrichtenübermittlung im Krieg
Sławomir JÓŹWIAK: Der Einfluss von Geheimdienst-
informationen auf den Verlauf militärischer Aktionen im Krieg 
Polens und Litauens gegen den Deutschen Orden 1409-1411

Daniela DVOŘÁKOVÁ: Die Bedeutung der Spionage 
im spätmittelalterlichen Ungarn

Anna JAGOŠOVÁ – Márta KONDOR: Die Kanzlei im Feldlager. 
Die Tätigkeit der königlichen Kanzleien während der Kriegszüge 
Sigismunds in Bosnien (1410), Italien (1412-1413) und Böhmen 
(1420-1422 und 1425)

Alexandra KAAR: So fortiget dyssin knecht von stund myt der antwert her 
weder - Mündlichkeit und Schriftlichkeit der Nachrichtenübermittlung 
in der Oberlausitz während der Hussitenkriege

Daniel LUGER: Umb diesem pfeil gewunden waz ain 
verschriben zedelein – Städtische Kommunikation und 
Nachrichtenübermittlung vor, während und nach einer Belagerung 
am Beispiel des „Assedio di Trieste“ im Jahr 1463

Klara HÜBNER: Daz die potn hartt durchkomen – Städtische 
Nachrichtenübermittlung in spätmittelalterlichen Konflikten

Uwe TRESP: Das ferne Heer. Die sächsische Reichshilfe für 
den Krieg Kaiser Friedrichs III. gegen Ungarn (1481/1482) in den 
Berichten des Sittich von Zedtwitz an die Wettiner

Sieger und Besiegte. Krieg in der 
Erinnerung

Zdeněk VYBÍRAL: Symbolic Communication on War in 
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1) Spravedlnost, legitimita, participace a demokracie. Zkoumání spravedlnosti, legitimity, 
participace a demokracie především v sou vislosti s hlavními paradigmatickými přístupy ke 
globálním otázkám, zejména s přístupem nacionálním, kosmopolitním a li ber ta rián ským. 

2) Uznání kulturní různorodosti a sociální integrace. Zkoumání demokracie a spravedl-
nosti v souvislosti se vztahem mezi auto no mií a různorodostí a se vztahem mezi svobodou 
a rovností – v kulturním a interkulturním rámci.

3) Lidská práva, státní suverenita a intervence. Zkoumání principu suverenity jakožto do-
sa vadního principu právního a po li tic ké ho systému mezinárodního společenství vzájemně 
nezávislých států, v souvislosti s jeho porušováním a lidskými právy. 

Centrum provádí výzkum a rozvíjí a prezentuje jej: 
a) pořádáním seminářů, workshopů a konferencí s českou a mezinárodní účastí, 
b) účastí na podobných akcích v českém i mezinárodním kontextu, 
c)  vydáváním článků, sborníků, monografi í a dalších textů, publikováním překladů 

klíčových zahraničních děl, 
d) pedagogickým podílem na magisterském a doktorském studiu, 
e) prezentací výsledků výzkumu v médiích přístupných i širší veřejnosti, 
f) nabídkou výsledků výzkumu ve formě expertizy státní správě. 

Výčet několika nejdůležitějších výsledků vědecké činnosti CGS:
•  Hrubec, M.: Od zneuznání ke spravedlnosti. 

Kritická teorie globální společnosti 
a politiky. Praha: Filosofi a, 2011. 562 s. 
ISBN 978-80-7007-362-9;

•  Kolářský, R.: Filosofi cký význam současné 
ekologické krize. Praha: Filosofi a, 2011. 156 s. 
ISBN 978-80-7007-361-2;

•  Kreuzzieger, M.: Kultura v době zrychlené 
globalizace. Studie k transkulturnímu obratu. 
Praha: Filosofi a, 2011. 80 s. (v tisku);

•  Suša, O.: Světosystém a různé globalizace. Kultury, 
civilizace, světový systém. Praha: Karolinum, 
2010 – (Šubrt, J.; Arnason, J. P.), s.167–180. 
ISBN 978-80-246-1822-7;

•  Kohák, E.: Hledání Jana Patočky. Filosofi cký 
časopis, roč. 58, č. 6, s. 909–918. ISSN 0015-1831;

•  Hrubec, M. – Brabec, M.: Beyond the Civilizational 
Crisis. Perspectives on Global Development and 
Technology, Vol. 10, Number 1, 2011, s. 94–112. 
ISSN 1569-1500.

CGS v roce 2011 organizovalo tyto akce s mezinárodní účastí:
•  České myšlení: česká fi losofi e a česká kritická teorie společnosti, Praha, 7.–9. 11. 2011;
•  Transnational and Global Tensions. Global Studies Conference, Praha, 17.–18. 9. 2011;
•  19. ročník mezinárodní konference Philosophy and Social Science, Praha, 11.–15. 5. 2011.

Od zneuznání 
ke spravedlnosti
Kritická teorie
globální společnosti 
a politiky

F I L O S O F I A

E D I C E
F I L O S O F I E
A  S O C I Á L N Í 
V Ě D Y
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Vzdělávací činnost:
Členové CGS spolupracují při uskutečňování bakalářských a magisterských studijních 

programů zejména s Filozofi ckou fakultou a Fakultou humanitních studií Univerzity Kar-
lovy, dále Filozofi ckou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 
Filozofi ckou fakultou Západočeské univerzity v Plzni, Fakultou přírodovědně-humanitní 
a pedagogickou Technické univerzity v Liberci, Filozofi ckou fakultou Univerzity Pardubice 
a Metropolitní univerzitou Praha. V rámci spolupráce s vysokými školami se podílejí rovněž 
na vedení diplomových prací a školení doktorandů. 

Dva členové centra z řad doktorandů úspěšně obhájili disertační práce: Ondřej Lánský 
na téma Zkoumání jedné podoby morálních zázemí atlantické modernizace a Ondřej Štěch na 
téma Problematika ideálu pospolitosti v moderních společnostech.

Popularizační a propagační činnost CGS:
Např. tyto texty pro širší veřejnost:

•  Kohák, E.: Hitler a Němci, Stalin a Češi. Listy, roč. 41, č. 1 (leden 2011), s. 53–57.
•  Kohák, E.: 28. říjen?! Literární noviny, roč. 22, č. 43 (27. 10. 2011), s. 14–15.
•  Kohák, E.: Krádež roku: Nechala si soc. dem. ukrást křesťanská témata? Literární noviny, 

roč. 22, č. 10, s. 7.
•  Kreuzzieger, M.: Čína jako jiná modernita. Čína, náš soused. Praha, 2011 – (Schmidt, H.; 

Sieren, F.), 295 s., s. 279–280.

Přednášky a prezentace:
•  Hrubec, M.: Současný význam Číny podle H. Schmidta, Mezinárodní seminář „Čína, náš 

soused“, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 5. 12. 2011;
•  Kohák, E.: Osvícenství v našem obrození, osvícenství v nás, Akademický spolek, Vídeň, 

24. září 2011; 
•  Kohák, E.: Masarykova představa demokracie a naše dnešní politická scéna, přednáška 

pro žáky gymnázia v Kojetíně, 16. 5. 2011;
•  Kreuzzieger, M.: cyklus „Současné umění ve veřejném prostoru“: O hranicích s T. Moyzes 

(březen), S Rafany o utopiích (duben), O manipulacích (květen), S Pode Bal na téma 
monument (červen), O masochismu s R. Sikorou (září), Pirátské umění (říjen), Bauhaus 
– inspirace pro veřejný i soukromý prostor (listopad), Vizuální kultura, gender a městský 
prostor (prosinec). Pražská škola alternativ, Praha;

•  Znoj, M.: Why did Communism end in Europe? Why did it Mutate in Asia?, Karolinum, 
Univerzita Karlova, Praha, 11. 5. 2011.

Centrum biblických studií (CBS)
Centrum biblických studií je společným pracovištěm a od 1. 1. 2005 výzkumným cen-

trem Evangelické teologické fakulty UK v Praze a Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR 
v Praze. Jeho posláním je pokročilé bádání a zajištění doktorského a postgraduálního studia 
v disciplínách biblických věd a v bádání o rané církvi do konce starověku. Pracovní skupina 
biblických studií při Kabinetu pro klasická studia pracuje na projektu Biblistika v kontextu 
českých a evropských společenských věd, zahrnujícím období středověku a raného novověku 
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a zkoumajícím význam bible pro slovesnou a výtvarnou kulturu. V roce 2011 se podařilo CBS 
získat podporu pro projekt Historie a interpretace bible (bude řešen v letech 2012–2018), 
a to v rámci programu excelence v základním výkumu GA ČR.

Výčet několika nejdůležitějších výsledků vědecké činnosti CBS:
•  Karfíková, L. – Dus, J. A. (eds.): Milost v patristice. Jihlava: Mlýn, 2011. 225 s. 

ISBN 978-80-86498-41-6
•  Bartoň, J.: Kašubský biblický text v dávné minulosti a dnes (Adam R. Sikora: Teksty 

biblijne w najstarszych zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego XVI–XVIII w., Poznań 
2009 // Adam R. Sikora: »Wpoczątku bylo Slowo...«. Najstarsze kaszubskie teksty 
biblijne. Kartuzy [2010] // Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné. Z greczi przełożił na 
kaszëbsczi jazëk o. Adam Ryszard Sikora OFM. Gdańsk 2010). Salve 3–4, 2010, 
s. 161–165.

•  Bartoň J.: Toponymie: zanedbávaný aspekt jazyka českých biblí (R. Dittmann, Místní 
jména v českých překladech Starého zákona, Olomouc 2009). Salve 3, 2011, 
s. 127–130.

f) další specifi cké informace o pracovišti

Výsledky mezinárodního hodnocení FLÚ a opatření přijatá na jeho základě
Na základě výsledků hodnocení byla ve FLÚ přijata zejména opatření týkající se jednak 

dvou útvarů Filosofi ckého ústavu, jejichž činnost byla ohodnocena „stupněm 4“ (tj. Odděle-
ní pro studium a edici díla J. A. Komenského a Oddělení pro dějiny novější české a evropské 
fi losofi e), jednak dvou útvarů, které byly hodnoceny nejlépe, a to „stupněm 1“ (tj. Oddě-
lení a morální a politické fi losofi e a Centrum globálních studií, Centrum medievistických 
studií). V případě Kabinetu pro klasická studia, jehož činnost byla hodnocena „stupněm 
2,5“, bude zvýšená pozornost věnována dodržování stanoveného harmonogramu při vydá-
vání Slovníku středověké latiny v českých zemích. U Oddělení pro studium a edici díla J. A. 
Komenského bylo snížené hodnocení zdůvodněno neplněním jednoho z jeho základních 
úkolů, jímž je příprava souborné kritické edice Johannis Amos Comenii Opera omnia. Na 
základě výsledků hodnocení dojde ke změně priorit činnosti tohoto oddělení. V následují-
cích letech bude zvýšený důraz položen na vydávání souborné kritické edice (podle stano-
veného harmonogramu prací), přičemž v rámci nového profi lu činnosti zůstanou zachovány 
i významné a potřebné interpretační projekty. V oblasti personálních opatření byla v závěru 
roku 2011 provedena změna na pozici vedoucího tohoto oddělení. Novým vedoucím se stal 
dr. V. Urbánek. Na základě výsledků hodnocení byla situace, týkající se Oddělení pro dějiny 
novější české a evropské fi losofi e, rovněž projednána Radou pracoviště a bylo přijato usne-
sení, na jehož základě byla provedena organizační změna ve struktuře FLÚ spočívající ve zru-
šení tohoto oddělení, a to ke dni 3. října 2011. Současně Rada pracoviště doporučila řediteli 
ústavu, aby bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení pozice řešitele výzkumného projektu 
(vedoucího badatelského týmu), který by z obsahového hlediska představoval alternativu 
k výzkumnému programu zrušeného Oddělení pro dějiny novější české a evropské fi losofi e. 
Ve výběrovém řízení byl doporučen k realizaci projekt dr. I. Landy, jehož řešení ve FLÚ bude 
zahájeno od 1. ledna 2012. 



1. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků

31

Vedení Filosofi ckého ústavu a Rada pracoviště přijaly s uspokojením výsledky hodnocení 
Oddělení a morální a politické fi losofi e – Centra globálních studií a Centra medievistických 
studií. Tyto úspěšné organizační jednotky a jejich badatelské programy bude vedení Filoso-
fi ckého ústavu i nadále podporovat a podle rozpočtových možností pracoviště bude usilovat 
i o jejich výraznější podporu. Na základě hodnocení a jeho výsledků přikročí vedení ústavu 
rovněž k opatření, jež se bude týkat atestačního řízení a hodnocení vědecké práce ve Filo-
sofi ckém ústavu tak, aby bylo dosaženo vyrovnané úrovně atestačního řízení pro všechny 
vědecké útvary Filosofi ckého ústavu. 

Projektová činnost
V CMS se v roce 2011 rozběhl nový mezinárodně koncipovaný výzkumný projekt Kultu-

ra a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300 a byla zahájena spolupráce na 
evropském projektu The Origins of the Vernacular Mode. Byl 
také získán významný interdisciplinární projekt excelentní-
ho výzkumu GA ČR Kulturní kódy a jejich proměny v husit-
ském období. Mimořádně důležité je, že se do těchto projektů 
zapojila řada doktorandů a mladých vědeckých pracovníků 
CMS, což je významným krokem k zajištění badatelské i per-
sonální kontinuity pracoviště. Také CBS, společnému praco-
višti FLÚ a ETF UK, se podařilo získat významný interdiscipli-
nární projekt Historie a interpretace bible, a to rovněž v rámci 
programu GA ČR podporujícího excelentní výzkum. Tento 
úspěch zaručuje další pokračování jeho úspěšné činnosti, 
a to v následujících sedmi letech. V roce 2011 bylo zahájeno 
řešení oborově významného projektu prof. L. Kvasze, který 
je věnován lingvistické rekonstrukci zlomů v dějinách exakt-
ních disciplín, především matematiky a teoretické fyziky. 
Tento projekt je realizován v rámci velmi prestižního progra-
mu Akademie věd ČR Fellowship Jana Evangelisty Purkyně. 
Fellowship je udělován od roku 2004 s cílem získat pro pra-
coviště AV ČR vynikající tvůrčí vědce ze zahraničí.

Personální otázky a obměna řídících orgánů pracoviště
V rámci zvyšování kvalifi kace získalo v roce 2011 celkem 6 pracovníků FLÚ titul „PhD.“ 

a 1 pracovník úspěšně absolvoval habilitační řízení a získal právo užívat akademickou hod-
nost „docent“. 

Došlo ke změně šéfredaktora Filosofi ckého časopisu. Novým šéfredaktorem byl jmenován 
dr. P. Dvo řák. Vedení Filosofi ckého časopisu bylo do plněno o redakční kruh, jehož členy jsou 
(kromě šéfredaktora) prof. L. Kvasz, dr. P. Urban, dr. J. Velek, dr. J. Zumr.

V souvislosti s končícím funkčním obdobím řídích orgánů pracoviště (ředitel, Rada praco-
viště, Dozorčí rada) bylo nutno v závěru roku zajistit pří pravu volby Rady pracoviště tak, aby 
mohla řádně proběhnout v lednu roku 2012. Současně Rada FLÚ vyhlásila veřejné výběrové 
řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště. Na 19. zasedání konaném 19. 12. Rada pro-
jednala doporučení výběrové komise ve věci obsazení funkce ředitele a v tajném hlasování 
rozhodla o předložení návrhu na jmenování dr. P. Barana ředitelem FLÚ (pro funkční období 
2012–2017) předsedovi AV ČR. 

SVAZEK 19

Ladislav Kvasz

Jazyk 
a zmena  
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Ediční činnost (periodika)
Vědecký časopis Acta Comeniana vydávaný Oddělením pro studium a edici díla J. A. 

Komenského, byl v rámci prestižní databáze ERIH (European Reference Index for the Huma-
nities) zařazen na revidovaných seznamech vědeckých časopisů pro rok 2011 do kategorie 
INT1 („international publications with high visibility and infl uence among researchers in the 
various research domains in different countries, regularly cited all over the world”).

Kabinet pro studium vědy, techniky a spo leč-
nosti při FLÚ vydává vědecký časopis Teorie vědy, 
který je zařazen do evropské databáze vědeckých 
časopisů ERIH (European Reference Index in the 
Humanities) v kategorii C (významné vědecké ča-
so pisy na národní úrovni s převážně národním 
okruhem čtenářů, avšak občas citované také v za-
hraničí). Teorie vědy v r. 2011 vedle standardních 
textů publikovala tři tematické bloky – Historical 
Epistemology Meets the Human Sciences (1), 300. 
výročí D. Huma (2) a Technologies of Academic 
Writing (4) – a byla přijata do databází EBSCO. 
Kabinet navíc spustil online verzi časopisu Teorie 
vědy / Theory of Science na platformě Open Jour-
nal Systém. Od ročníku 32/2010 fungují webové 
stránky časopisu v ostrém provozu a nabízejí full-
textová znění článků. Pro online edici časopis také 
v roce 2010 získal samostatné ISSN. Ke dni 15. 12. 
2011 časopis registruje 180 uživatelů a zazname-
nal 1216 přístupových položek. Výrazně byla od 
roku 2010 rozšířena redakční rada, která má nyní 
13 členů, z nichž 8 působí na zahraničních praco-
vištích.

Knihovna FLÚ
V roce 2011 bylo nakoupeno celkem 886 knihovních jednotek (825 KJ knih a 61 KJ pe-

rio dik) v celkové ceně cca 730 tis. Kč. Knihovna pokračuje v revizi souborných spisů, kte-
rými disponuje ve svém fondu. K analytickým přehledům sebraných děl význačných čes-
kých a zahraničních fi losofů, s odkazy do knihovního katalogu, se kterými knihovna začala 
v minulém roce, přibyly sebrané spisy F. Nietzscheho a G. W. F. Hegela, ke zveřejnění na 
stránkách knihovny v oddílu Souborné spisy jsou připraveny spisy Platónovy a rozpracová-
ny jsou spisy Aristotelovy.

Knihovní řád Knihovny FLÚ v české a anglické jazykové verzi byl rozšířen o nová ustano-
vení refl ektující průběžné změny v praxi poskytovaných služeb i požadavky na ochranu fon-
du a majetku knihovny. V knihovně tak byly vytvořeny podmínky pro lepší využívání fondu 
a služeb externími uživateli. Knihovna zpřístupnila veřejnosti převážnou část svého fondu 
formou absenčních výpůjček. Bylo zpřehledněno uložení knih ve volném výběru a vyčleněna 
police „horkých“ novinek z nákupu. Pokračuje skenování obsahů knih, které jsou připojeny 
k titulům v katalogu knihovny. Od začátku roku bylo naskenováno 2 640 obsahů a připravuje 
se též možnost přímého vyhledávání v nich. V prostorách studovny a klubu byla zavedena 
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WiFi síť usnadňující přístup čtenářů na internet a instalován kamerový systém pro monito-
rování prostor knihovny, které nejsou pod bezprostřední kontrolou služeb (prostory klubu 
a zadního vchodu). Knihovna pro potřeby interních uživatelů zakoupila dvě čtečky e-knih. 

V oblasti elektronických zdrojů byly v knihovně nadále provozovány obecné i oborové 
databáze a ve zkušebním režimu zajistila knihovna přístup i do dalších významných zdro-
jů – např. Humanities International Complete, Early English Books Online (EEBO) a Ear-
ly European Books (EEB). Informace o dostupných elektronických zdrojích jsou průběžně 
aktualizovány na stránkách knihovny.

Předplatné časopisů na rok 2012 bude zachováno v rozsahu roku 2011 (celkem 67 titulů, 
z toho českých 24, zahraničních 43). Podařilo se s dodavatelem zahraničních časopisů dojed-
nat garanci 10% sazby DPH na objednávku pro rok 2012 (celkem cca 490 tis. Kč). V klubu 
knihovny bylo uspořádáno několik kulturních akci pro veřejnost (výstavy, autorská čtení). 
V rámci Týdne knihoven proběhly v knihovně Dny otevřených dveří pro studenty vysokých 
škol. V roce 2011 knihovnu navštívilo více než 3 350 uživatelů a půjčilo se 2 415 publikací. 
Na internet bylo 1 053 přístupů, vesměs externích uživatelů. V rámci meziknihovní výpůjční 
služby (v rámci ČR) knihovna vyřídila 130 požadavků z jiných knihoven pro uživatele naší 
knihovny a 102 požadavků jiných knihoven o publikace z našeho fondu. V rámci mezinárod-
ní meziknihovní výpůjční služby knihovna vyřídila 83 požadavků ze zahraničních knihoven, 
z toho 1 ze SR.

Knihovna Filosofi ckého ústavu AV ČR
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2. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

a) účast pracoviště na terciárním vzdělávání 

Spolupráce s vysokými školami a jejich pracovišti představuje významnou součást čin-
nosti FLÚ a je rozvíjena nejen v oblasti vědeckovýzkumné, ale také v oblasti vzdělávací, 
v neposlední řadě se týká i zajišťování infrastruktury potřebné pro práci v jednotlivých obo-
rech. Tuto infrastrukturu a služby, které FLÚ badatelské obci dlouhodobě poskytuje, využí-
vají jak pracoviště na vysokých školách, tak i jednotliví badatelé (jde zejména o knihovnické 
a informační služby, ediční činnost /vědecká periodika, odborné nakladatelství/, původní 
databáze a badatelské pomůcky, koordinace a organizační zajišťování významných badatel-
ských i konferenčních projektů).

Podstatnou složku spolupráce FLÚ s vysokými školami představuje pe da go gic ké půso-
bení pracovníků v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, a to 
na pražských i mi mo pražských vysokých školách: na deseti fakultách Univerzity Karlovy, na 
dvou fakultách Akademie múzických umění a Českého vysokého učení technického a dal-
ších osmi vysokých ško lách v Praze, dále na Univerzitě Palackého v Olomouci, Západočeské 
univerzitě v Plzni, Ma sarykově univerzitě v Brně, Technické univerzitě v Liberci, Ostravské 
univerzitě v Ostravě, Ji ho české univerzitě v Českých Budějovicích, Uni ver zitě J. E. Purkyně 
v Ústí nad La bem, Univerzitě v Hradci Králové a Univerzitě v Pardubicích. V roce 2011 před-
nášeli pracovníci FLÚ také na třech zahraničních univerzitách: Pontifi cal University St. Tho-
mas Aquinas in Rome, Université de Bourgogne, Dijon a Univerzitě Komenského v Brati-
slavě. Pracovníci byli také činní v různých komisích vysokých škol, vedli diplomové nebo 
doktorské práce, podíleli se na oponentských řízeních, vypracovávali posudky a odborná 
vyjádření. K nejvýznamnějším výsledkům této spolupráce patří původní ucelené přednáško-
vé cyk ly shrnující nej novější vě decké poznatky i výsledky vědeckého bádání uskutečněného 
v ústavu.

V roce 2011 byli pracovníci FLÚ zapojeni do spolupráce na uskutečňování těchto doktor-
ských studijních programů:
•  FHS UK Praha: Obecná antropologie;
•  FF UK Praha:  Divadelní věda, Filosofi e, Historické vědy, Klasická archeologie, Latinská 

medievistika a novolatinská studia, Logika;
•  FSV UK Praha: Sociologie;
•  HTF UK Praha: Teologie;
•  PedF UK Praha: Filosofi e;
•  AVU Praha: Teorie a dějiny nových médií;
•  FF OU Ostrava: Filosofi e;
•  FF UP Olomouc: Filosofi e;
•  FF Univerzita Pardubice: Filosofi e;
•  FF ZČU Plzeň: Teorie a dějiny vědy a techniky; 
•  FMFI Univerzity Komenského v Bratislavě: Filosofi e matematiky;
•  TF JU České Budějovice: Systematická teologie, Teologická antropologie a etika; 
•  VSUP Praha: Estetika a teorie umění (individuální seminář pro doktorandy). 
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b) účast pracoviště na sekundárním vzdělávání

Vzdělávání středoškolských studentů probí-
halo zejména formou popularizačních přednášek 
a prezentací. V této souvislosti je třeba zmínit 
zejména pravidelné popularizační a vzdělávací 
akce FLÚ zaměřené zejména na středoškolskou 
mládež, jako jsou: Den otevřených dveří FLÚ (3. 11. 
2011) nebo Evropský festival fi losofi e ve Velkém 
Meziříčí (ve dnech 5.–12. 6. 2011 proběhl již pátý 
ročník festivalu, tentokráte byl zaměřen na téma 
Věda a víra). P. Machleidt vypracoval učební text 
a metodický materiál k tématu Filosofi e techniky, 
a to v rámci akce Academia Bohemica pořádané 
Gymnáziem P. Křížkovského s uměleckou profi -
lací, s. r. o., Brno. Pracovníci FLÚ také přednesli 
ně kolik speciálních přednášek pro středoškolské 
stu denty v rámci jejich výuky.

c) vzdělávání veřejnosti 

Některé aktivity FLÚ byly zacíleny také na vzdělávání veřejnosti. Kabinet pro klasická stu-
dia pořádá každoročně Letní školu klasických studií, čtyřdenní běh přednášek, čtení a exkur-
zí, určený učitelům klasických jazyků, studentům a všem zájemcům o latinskou kulturu. Na 
XIX. ročníku pod názvem Umění žít, umění umírat (ars vivendi, ars moriendi), který se konal 
ve dnech 1.–4. 7. 2011 v Akademickém konferenčním centru Jilská-Husova v Praze, vystou-
pilo 19 přednášejících. Letní školy jsou hojně navštěvovány (přijíždějí pravidelně i účastníci 
ze Slovenska) a jejich program, který je zajišťován především pracovníky kabinetu, přispívá 
velkou měrou k informovanosti široké veřejnosti o činnostech akademických pracovišť. Ve 
dnech 2.–4. 9. 2011 se uskutečnil v areálu Sázavského kláštera VII. ročník Letní školy medievis-
tických studií organizovaný CMS, otevřený jako každoročně všem zájemcům o medievistiku. 
Oddělení současné kontinentální fi losofi e FLÚ se ve spolupráci s pařížskou Association Jean 
Hus, brněnskou Nadací Jana Husa a Filosofi ckým ústavem Slovenské akademie věd podílelo 
na přípravě již 20. ročníku česko-slovensko-francouzské Letní školy Asociace Jana Husa, jež 
byla tentokráte věnována tématu Cizost a cizinec. Zvolené téma bylo – jako každý rok – pro-
bíráno v co nejširších interdisciplinárních souvislostech. Na akci, jež se konala v Olomou-
ci ve dnech 2.–8. 7. 2011, s přednáškami vystoupilo celkem 25 přednášejících (mezi nimi 
za francouzskou stranu literární teoretici /S. Coyault, C. Guedj/, fi losofové /A. Dufourcq, 
J.-P. Bouyge/, historici /např. E. Boisserie/, ale i přírodovědci /např. R. Guedj/). 

Z dalších aktivit tohoto typu lze uvést např.:
•  přednášky pracovníků Kabinetu v rámci cyklu Česká cesta k antice – kurz celoživotního 

vzdělávání pro všechny zájemce o antickou kulturu;
•  přednášku Z. Parusnikové v rámci cyklu Rozpravy o Humovej fi lozofi i organizovaného 

sdružením Schola Philosophica a FF Trnavské university;
•  vystoupení K. Theina v rámci dílny „Být a mít“ na Mezinárodním festivalu 

dokumentárních fi lmů v Jihlavě;
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•  účast P. Dvořáka, T. Hříbka a O. Štěcha v diskusním 
panelu k problematice vztahu vědy a víry, Evropský 
festival fi losofi e ve Velkém Meziříčí;

•  přednášku V. Schifferové Etika v Komenského Obecné 
poradě uspořádanou Křesťanskou akademií a FLÚ, 
24. 11. 2011. 

•  přednášku E. Koháka Ideál demokracie ve věku strachu 
a zášti, Olomoucké vzdělávací sdružení, Olomouc;

•  příspěvek Jana Bierhanzla L’écriture comme trace 
de l’autre. De l’oral à l’écrit dans les théories 
et les aphorismes d’Yves Aulas přednesený na 
interdisciplinárním kolokviu La Création a L’Oeuvre: 
Expresion, transgression, transmission v Dijonu, 4. 4. 
2011, uspořádaném asociací Itinéraires singuliers; 

•  vystoupení K. Císaře na akci Ján Mančuška – kritická 
seance, Tranzit, Praha;

•  přednášku H. Janouška Kantova fi losofi e v domě 
seniorů v Rudné;

•  přednášku T. Hříbka Křesťanství a homosexualita 
organizovanou Spolkem vysokoškolských studentů 
Gales;

•  přednášky M. Musílka Lucemburkové na českém trůně, 
Doba husitská, Počátky českého státu, České stavovské 
povstání, třicetiletá válka, Vláda Marie Terezie a Josefa 
II. v rámci cyklu dějin Prahy pro budoucí městské 
průvodce, Pražská informační služba, 29. 1.–10. 3. 
2011;

•  účast V. Němce v panelové diskusi Křesťanství 
a politika, Sdružení Polis při FHS UK, 14. 12. 2011;

•  účast P. Dvořáka a T. Machuly v panelové diskusi 
Němý vůl? Význam a vliv českých překladů sv. Tomáše 
Akvinského, FLÚ a Česká provincie Dominikánů, 9. 11. 
2011;

•  účast V. Němce v panelové diskusi Občanská společnost a neziskový sektor – teorie 
a realita, Veletrh Evolution, 8. 4. 2011;

•  přednášku P. Soukupa o basilejských kompaktátech k 100. výročí spolku Domov 
v Basileji, Spolek Domov/Heimat, Basilej, Švýcarsko, 13. 4. 2011;

•  přednášku J. Žemličky Přemysl Otakar II, Městské muzeum Lomnice nad Popelkou;
•  přednášku J. Justa Rudolfův Majestát, Archiv města Plzně, 8. 2. 2011;
•  přednášku Z. Parusnikové Skeptik David Hume na semináři David Hume – 300 let 

od narození, Centrum pro ekonomiku a politiku Praha;
•  přednášku T. Hříbka Současný stav diskuse o eutanazii, seminář Smrt patří k životu, 

Parlament ČR;
•  přednášku V. Havlíka Pokrok a vývoj vědění? proslovenou v rámci programu vědeckého 

festivalu Týden vědy a techniky 2011. 

NĚMÝ VŮL?
význam a vliv českých překladů díla 

sv. Tomáše Akvinského

debatní večer s Mons. Dominikem Dukou OP, prof. Stanis-
lavem Sousedíkem, prof. Janem Sokolem, doc. Tomášem 
Machulou, doc. Vojtěchem Novotným, Dr. Petrem 
Dvořákem a Dr. Karlem Šprunkem.
moderuje Benedikt Mohelník OP.

barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí
(vstup Jilská 7a)

středa 9. listopadu 2011, 19:30 hod.

Je myšlení Tomáše Akvinského aktuální ještě dnes? Jakou 

roli pro obeznámenost s Tomášovým dílem hrají dostupné 

překlady? Jak vůbec překládat spisy středověkého Mistra?  

V poslední době vznikla řada překladů Akvinátových spisů díky 

společnému projektu Teologické fakulty JU a Filosofického ústa-

vu AV ČR a byly vydány v dominikánském nakladatelství Krystal 

OP. Přestože má česká překladatelská tradice dlouhou historii, 

není uchráněna různorodosti přístupů a metod. Tomášovo dílo 

je tak rozsáhlé, že se zcela jistě brzy nedočkáme kompletního 

překladu všech spisů. Zájem badatelů ovlivňuje nezbytný výběr 

a určitým způsobem určuje pole působení Tomášova myšlení 

a vytváří tak jeho obraz v českém prostředí.

Dominikánská 8 ve spolupráci s Teologickou fakultou JU a Fi-

losofickým ústavem AV ČR.
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3.  SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍ A VEŘEJNOU SPRÁVOU, ODBORNÉ EXPERTIZY 
A ZAPOJENÍ DO MONITOROVACÍCH SÍTÍ

a) výsledky spolupráce se státní a veřejnou sférou

Ředitel FLÚ dr. P. Baran se jako člen Koordinační rady expertů ustavené RVVI podílel na 
přípravě národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Výsledkem činnosti 
Koordinační rady expertů (a zřízených odborných panelů) bylo zpracování Návrhu priorit 
orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V Kabinetu pro studium vědy, 
techniky a společnosti FLÚ byly pro Úřad vlády ČR (RVVI) zpracovány tzv. identifi kační listy 
prioritních dílčích cílů z oblasti Člověk, věda a nové technologie orientovaného výzkumu. 
Tento výsledek by mohl nalézt uplatnění v nové politice VaVaI na léta 2014 a dále, a v oblas-
ti fi nancování orientovaného výzkumu z veřejných prostředků.

b) odborné expertizy zpracované v písemné formě pro státní orgány a instituce

Pracovníci CMS zpracovali v roce 2011 pro Národní památkový ústav Praha standard-
ní nedestruktivní stavebně-historický průzkum domu čp. 78/IV „U Zlatého hroznu“, domu 
čp. 464/III (Zahradní letohrádek a obytný dům), Městského špitálu a chudobince u sv. Bar-
toloměje na Novém Městě pražském (čp. 427/II a 435/II) a domovního bloku č. 2045 mezi 
ulicemi Vyšehradská, Na Slupi a Botičská. V CMS byl zpracován také odborný posudek pro 
Ministerstvo kultury ČR, a to pro program aplikovaného výzkumu NAKI.

Identifi kace, formulace a popis opatření pro orientovaný výzkum v oblasti Člověk, věda 
a nové technologie pro projekt Priority 2030 (zadavatel: Koordinační rada expertů, RVVI, 
Úřad vlády ČR).

c) zapojení do monitorovacích sítí

Pracovníci Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ se podíleli na pro-
jektu Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe (MASIS), jenž 
se zaměřuje na výzkum vztahů vědy a společnosti, monitoring veřejných diskusí ve vzta-
zích vědy a veřejnosti. Důvodem pro zapojení do monitoringu bylo prezentovat ČR v oblasti 
vztahů vědy a společnosti a také vypracování Národní zprávy za ČR. Projekt byl realizován 
v rámci 7. rámcového programu EU pro COWI A/S, DG Research EC. 

Více informací o projektu lze nalézt na www.masis.eu. 
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4. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE

Těžiště spolupráce jednotlivých útvarů FLÚ na mezinárodní úrovni vychází z jejich kon-
krétních potřeb, řešených témat a podmínek daného oboru. Řada těchto kontaktů je dlou-
hodobě formálně ukotvena v podobě mezinárodních dohod a smluv, kterých má FLÚ uzavře-
no více než tři desítky (především s institucemi v Německu, Francii, Polsku, Velké Británii, 
USA, Rakousku, na Slovensku atd.). 

Za nejvýznamnější výsledky mezinárodní spolupráce lze považovat publikování monogra-
fi í a společných studií v prestižních zahraničních nakladatelstvích či statí v prestižních zahra-
ničních vědeckých časopisech. V neposlední řadě tvoří tradiční platformu pro rozvíjení mezi-
národních kontaktů i pořádání významných oborových konferencí v České republice či účast 
pracovníků FLÚ na prestižních mezinárodních konferencích jako tzv. „invited speakers“. 

V posledních letech se rovněž úspěšně rozvíjí i práce na společných mezinárodních pro-
jektech (např. lze zmínit aktivity Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti a jeho 
pravidelnou účast v evropských rámcových programech).

K nejvýznamnějším publikačním výsledkům dosaženým v rámci mezinárodní spolupráce 
patří např.:
•  Barabas, M.: In Search of Goodness. Philosophy, Ethics and Common Humanity. 

Abingdon: Routledge, 2011 – (Cordner, Ch.), s. 82–105. ISBN 978-0-415-54638-6
•  Bažant, J.: Nation and Art. From Miroslav Tyrš to Max Dvořák, and back. Ars, 2011, 

roč. 44, č. 1, s. 15–25. ISSN 0044-9008
•  Běhounek, L. – Majer, O.: A Semantics for Counterfactuals Based on Fuzzy Logic. The 

Logica Yearbook 2010. London: College Publications, 2011 – (Peliš, M.; Punčochář, V.), 
s. 25–41. ISBN 978-1-84890-038-7

•  Čapek, J.: Bergson und Husserl über Erlebnis und Zeitlichkeit. Bloch-Almanach 
30/2011. Mössingen-Talheim: Talheimer Verlag, 2011 – (Degler, F.), s. 127–143. ISBN 
978-3-89376-144-9

•  Drozenová, W.: Tschechische Identität und Wissenschaft. Kulturelle Diversität und 
Neue Medien. Entwicklungen – Interdependenzen – Resonanzen. Berlin: Trafo 
Wissenschaftsverlag, 2011 – (Banse, G.; Krebs, I.), s. 129–140. ISBN 978-3-89626-897-6

•  Heider, D.: The refusal of the modernist interpretation of Suarezian metaphysics. Was 
Descartes in his criticism right about Suárez’s Conception of the Possibles and Eternal 
Truths? Departure for Modern Europe: A Handbook of Early Modern Philosophy 
(1400–1700). Hamburg: Felix Meiner, 2011 – (Busche, H.; Hessbrüggen-Walter, S.), 
s. 1154–1168. ISBN 978-3-7873-2131-5

•  Heider, D.: The Role of Trinitarian Theology in Universals. Bartolomeo Mastri de 
Meldola (1602–1673) and Bonaventura Belluto (1600–1676). Herausforderung 
durch Religion?: Begegnungen der Philosophie mit Religionen in Mittelalter und 
Renaissance. Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2011 – (Krieger, G.), s. 268–284. 
ISBN 978-3-8260-4425-0

•  Hlaváček, P.: Die böhmischen Franziskaner im ausgehenden Mittelalter. Stuttgart: Franz 
Steiner Verlag, 2011. 230 s. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des Östlichen 
Mitteleuropa: 40). ISBN 978-3-515-09674-4
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•  Horníčková, K.: Contextualising and Visualising Saints in the 14–15th century. Medium 
Aevum Quotidianum, 2011, č. 62, s. 21–39. ISSN 1029-0737

•  Hrubec, M. – Brabec, M.: Beyond the Civilizational Crisis: On Determinism. Perspectives 
on Global Development and Technology, 2011, roč. 10, č. 1, s. 94–112. 
ISSN 1569-1500 

•  Hříbek, T. – Hvorecký, J. (eds.): Knowledge, Value, Evolution. London: College 
Publications, 2011. 282 s. ISBN 978-1-84890-043-1

•  Chvatík, I.: The Problem of Intelligence or the Two Sorts of a priori Knowledge in Plato’s 
Dialogue. Culture and Philosophy: A Journal for Phenomenological Inquiery, 2011, č. 1, 
s. 79–93. ISSN 1934-1474

•  Chvatík, I. – Abrams, E. (eds.): Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology: 
Centenary Papers. Dordrecht: Springer, 2011. 297 s. ISBN 978-90-481-9123-9

•  Jespersen, B.: An Intensional Solution to the Bike Puzzle of Intentional Identity. 
Philosophia, 2011, roč. 39, č. 2, s. 297–307. ISSN 0048-3893

•  Jespersen, B. – Carraro, M.: Two Conceptions of Technical Malfunction. Theoria, 2011, 
roč. 77, č. 2, s. 117–138. ISSN 1755-2567

•  Koubová, A.: The Impossibility of Powerless Dasein and a Powerful World in Fundamental 
Ontology. Investigating Subjectivity. Classical and New Perspectives. Boston – Leiden: 
Brill, 2011 – (van der Heiden, G. J.; Novotný, K.; Römer, I.; Tengelyi, L.), s. 281–308. 
ISBN 978-90-04-21159-9

•  Kvasz, L.: Classical Mechanics between History and Philosophy. Wiener Kreis in 
Ungarn: The Vienna Circle in Hungary. Wien: Springer, 2011 – (Máté, A.; Rédei, M.; 
Stadler, F.), s. 129–154. 
ISBN 978-3-7091-0176-6

•  Kvasz, L.: Philosophy of Geometry – On the 
Road to a Final Assessment. Philosophia 
Mathematica, 2011, roč. 19, č. 2, 
s. 139–166. ISSN 0031-8019

•  Loudín, J. – Hochgerner, J. (eds.): Social 
and Cultural Dimensions of Innovation in 
Knowledge Societies. Praha: Filosofi a, 2011. 
278 s. ISBN 978-80-7007-353-7

•  Marvan, T.: Is Rorty a Linguistic Idealist? 
Human Affairs, 2011, roč. 21, č. 3, 
s. 272–279. ISSN 1210-3055

•  Musílek, M.: Der Aufstand von Wiener, 
Krakauer und Prager Bürgern. Die 
Entwicklung der Stadteliten zu Beginn 
des 14. Jahrhunderts. Elita władzy miasta 
Krakowa i jej związki z miastami Europy 
w średniowieczu i epoce nowożytnej 
(do połowy XVII wieku): zbiór studiów. 
Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2011 
– (Noga, Z.), s. 379–400. 
ISBN 978-83-60154-22-9
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•  Němec, V.: Übernahme und Umdeutung der neuplatonischen Metaphysik der, gestuften 
Transzendenz‘ bei Dionysios. Nomina divina. Colloquium Dionysiacum Pragense. 
Fribourg: Academic Press Fribourg, 2011 – (Karfíková, L.; Havrda, M.), s. 28–41. 
ISBN 978-3-7278-1699-4

•  Novotný, K.: Corps, corps propre et affectivité de l‘homme. Les Études philosophiques, 
2011, roč. 3, č. 3, s. 375–393. ISSN 0014-2166

•  Novotný, K. – Schnell, A. – Tengelyi, L. (eds.): La phénoménologie comme philosophie 
premiere. Praha: Filosofi a, 2011. 291 s. ISBN 978-80-7007-347-6 

•  Novotný, R. – Soukup, P.: La défense de la foi à l‘époque hussite : l‘engagement des 
noblesses tchèque et allemande. Le salut par les armes: noblesse et défense de 
l‘orthodoxie, (XIIIe–XVIIe siècle). Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2011 
– (Boltanski, A.; Mercier, F.), s. 93–108. ISBN 978-2-7535-1315-0

•  Pavlíček, O.: La fi gure de l‘autorité magistrale à travers Jan Hus et Jérôme de Prague. 
Revue des sciences religieuses, 2011, roč. 85, č. 3, s. 371–389. ISSN 0035-2217

•  Peliš, M. – Majer, O.: Logic of Questions and Public Announcements. Logic, Language, 
and Computation. Berlin: Springer, 2011 – (Bezhanishvili, N.; Löbner, S.; Schwabe, K.; 
Spada, L.), s. 145–157. ISBN 978-3-642-22302-0

•  Peliš, M. – Punčochář, V. (eds.): The Logica Yearbook 2010. London: College Publications, 
2011. 310 s. ISBN 978-1-84890-038-7

•  Peregrin, J.: The Use-Theory of Meaning and the Rules of Our Languge Games. Making 
Semantics Pragmatic. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2011 – (Turner, K.), 
s. 183–204. ISBN 978-0-85724-909-8

•  Silagiová, Z.: Spuren des Tschechischen in lateinischen Texten böhmischer Provenienz: 
Lehnübersetzungen. Infl uencias léxicas de otras lenguas en el latín medieval. León: 
Universidad de León, 2011 – (Pérez González, M.; Pérez Rodríguez, E.), s. 277–297. 
ISBN 978-84-9773-579-7

•  Suša, O.: The Culture of Global Citizenship and Global Media. Cultures and/of 
globalization. Newcastle: Cambridge Scholars, 2011 – (Axford, B.; Huggins, R.), 
s. 54–63. ISBN 978-1-4438-3217-5

•  Šmahel, F.: Old Czechs were hefty heroes: the construction and reconstruction of Czech 
national history in its relationship to the „great“ medieval past. The uses of the Middle 
Ages in modern European states: history, nationhood and the search for origins. 
Basingstoke – Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011 – (Evans, R. J. W.; Marchal, G. P.), 
s. 245–262. ISBN 978-0-230-57602-5

•  Tondl, L.: On Qualifi ed Use and Application of Knowledge. On Prospective Technology 
Studies. Karlsruhe: Impressum – KIT, 2011 – (Banse, G.; Grunwald, A.; Hronszky, I.; 
Nelson, G.), s. 139–147. ISBN 978-3-86644-731-8

•  van der Heiden, G. – Novotný, K. – Römer, I. – Tengelyi, L. (eds.): Investigating 
Subjectivity. Classical and New Perspectives. Leiden – Boston: Brill, 2011. 350 s. 
ISBN 978-9004-211-59-9

•  Weber, V. – Varone, A. – Marchioni, R. – Kepartová, J.: Corpus inscriptionum 
Latinarum: Inscriptiones parietariae Pompeianae Herculanenses Stabianae / 
consilio et auctoritate Academiae Scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis 
editae. Berlin: Walter de Gruyter, 2011. 404 s. (Corpus inscriptionum Latinarvm). 
ISBN 978-3-11-018538-6
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•  Zachová, J.: Dicta de tempore Magistro Iohanni Hus attributa I Opera omnia XXVI A / 
Dubia 1. Turnhout: Brepols Publishers NV, 2011. 764 s. (Dicta de tempore, Corpus 
Christianorum Continuatio Mediaevalis : 239). ISBN 978-2-503-53600-2

•  Zachová, J.: Dicta de tempore Magistro Iohanni Hus attributa II Opera omnia XXVI B / 
Dubia 1. Turnhout: Brepols Publishers NV, 2011. 830 s. (Dicta de tempore, Corpus 
Christianorum Continuatio Mediaevalis: 239A). ISBN 978-2-503-54219-5

a)  přehled mezinárodních projektů, které FLÚ řeší v rámci mezinárodních vědeckých 
programů a spolupráce

•  Clavis monumentorum litterarum. Regnum Bohemiae (Repertorium písemnictví 
v českých zemích do r. 1800). Mezinárodní badatelský projekt Kabinetu pro klasická 
studia sledovaný Union Académique Internationale, Brusel.

•  Corpus der Quellen zur Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Reich (Korpus 
pramenů k dějinám Židů v pozdně středověké Říši). Mezinárodní badatelský projekt 
koordinovaný Arye-Maimon Institut Trier, za českou stranu se na jeho řešení podílejí 
CMS a Historický ústav AV ČR. Další spoluřešitelé projektu jsou Institut für jüdische 
Geschichte Österreichs in St. Pölten, Historisches Seminar der Universität Zürich, Hebrew 
University Jerusalem. 

•  Corpus philosophorum Medii Aevi – Aristoteles Latinus (Les répertoires des commentaires 
in Aristotelem latinorum) (Soupisy latinských aristotelských komentářů). Mezinárodní 
badatelský projekt Oddělení pro dějiny starší české a evropské fi losofi e sledovaný Union 
Académique Internationale, Brusel.

•  Cultures of Knowledge: An Intellectual Geography of the Seventeenth-Century Republic 
of Letters. Mezinárodní projekt Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského 
podpořený Andrew W. Mellon Foundation 
a koordinovaný Humanities Division, 
University of Oxford. Zaměřuje se na 
výzkum a rekonstrukci sítí učenecké 
korespondence, jež měly značný význam 
pro převratné myšlenkové a vědecké 
změny, jež přinesly intelektuální 
dějiny 17. století. V rámci projektu 
budou katalogizovány, zpracovány 
pomocí databází, zčásti digitalizovány 
či vydány rozsáhlé soubory učenecké 
korespondence uložené v oxfordské 
Bodleian Library, ale i v jiných knihovních 
a archivních institucích. Na projektu 
participují vedle dalších britských institucí 
i Filosofi cký ústav AV ČR, Maďarská 
akademie věd, Polská akademie věd 
a umění. Součástí projektu je i série mezinárodních seminářů, workshopů a konferencí 
(2009–2010), které te ma tizují různé podoby raně novověkého vědění a výměny 
informací.
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•  Corpus vasorum antiquorum (Soupis antických váz). Mezinárodní badatelský projekt 
Kabinetu pro klasická studia sledovaný Union Académique Internationale, Brusel.

•  Commentaries on Peter Lombard‘s Sentences between 1360–1400. Mezinárodní 
badatelský projekt koordinovaný Institut de recherche et d’histoire des textes, Centre 
national de la recherche scientifi que, Paris, zaměřený na evidenci a interpretaci obsahové 
náplně pozdně středověkých Komentářů na Sentence Petra Lombarda. Na projektu se 
účastní pět spoluřešitelů (ČR, Francie a USA) a za FLÚ na něm participuje Oddělení pro 
dějiny starší české a evropské fi losofi e. 

•  Debates, Polemics and Controversies in Early Modern Philosophy. Mezinárodní projekt 
European Society for Early Modern Philosophy, jehož koordinátorem je Université 
de Grenoble a na jehož řešení za FLÚ participuje Oddělení pro dějiny starší české 
a evropské fi losofi e.

•  Husserl’s Philosophy of Language. Mezinárodní badatelský projekt realizovaný na bázi 
meziakademické dohody CNRS a AV ČR, zaměřené na podporu mobility, na jeho řešení 
se za českou stranu podílí Oddělení současné kontinentální fi losofi e. 

•  Innovative Scholarship for Digitized Medieval Manuscripts Delivered in an Interoperable 
Environment. Mezinárodní projekt koordinovaný John Hopkins University, na jehož 
řešení se podílí 15 spoluřešitelů (USA, Maďarsko, Polsko, Kanada). Za FLÚ je do 
projektu zapojeno CMS. 

•  Language, Reality, Fiction: Philosophy and Literary Theory on the Sources and 
Determinants of Meaning (Jazyk, realita, fi kce: fi losofi e a literární teorie o zdrojích 
a determinantách významu). Mezinárodní badatelský projekt Oddělení analytické 
fi losofi e řešený v rámci Programu podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR 
ve spolupráci s šesti zahraničními pracovišti. Jde o mezioborový badatelský projekt 
na pomezí fi losofi e, estetiky a literární teorie: jeho hlavním cílem je zprostředkovat 
kooperaci těchto disciplín při zkoumání způsobů, jakými se sémantické funkce 
jazykových výrazů uplatňují v různých typech diskursu, zejména při konstituci 
umělecké fi kce.

•  Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum (Slovník středověké latiny v českých 
zemích). Mezinárodní badatelský projekt Kabinetu pro klasická studia sledovaný Union 
Académique Internationale, Brusel.

•  Logical Modelling of the Reasoning with Vague Information. Mezinárodní projekt 
Oddělení logiky řešený v rámci programu EFS EUROCORES – LogiCCC, koordinovaný 
Technische Universität Wien.

•  Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe (MASIS). 
Mezinárodní projekt DG Research EC řešený v rámci 7. Rámcového programu EU, 
zaměřený na zmapování vztahů vědy a společnosti jak po stránce obecných procedur 
a mechanismů, tak i po stránce hlavních konkrétních projektů a klíčových aktivit. 
Hlavním koordinátorem projektu, na jehož řešení se podílí 35 spoluřešitelů, je 
COWI, A/S. Za FLÚ na projektu participuje Kabinet pro studium vědy, techniky 
a společnosti.

•  Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES). 
Mezinárodní projekt DG Research EC řešený v rámci 7. rámcového programu EU, 
zaměřený na vytvoření a rozvoj koncepce vědecké kultury evropského města. Hlavním 
koordinátorem projektu, na jehož řešení se podílí 35 spoluřešitelů (zahrnuje všechny 
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členské i přidružené státy EU), je Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Za FLÚ na 
projektu participuje Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti.

•  Responsibility, Formal Knowledge and the Life-World. Projekt podporovaný Australian 
Research Committee a koordinovaný Murdoch University (Perth, Austrálie), na jehož 
řešení se podílí KTS (Archiv Jana Patočky) FLÚ. 

•  Steering committee Project – Philosophy of Science. Mezinárodní projekt ESF řešený 
v rámci programu The Philosophy of Science in a European Perspective (PSE). Cílem 
projektu je rozvíjet evropskou tradici ve fi losofi i vědy a podpořit spolupráci vědců v této 
oblasti z celé Evropy, vytvořit síť pro trvalou spolupráci a prohloubit současnou diskusi 
o daném tématu. Koordinátorem projektu je University of Bologna a je v něm zahrnuto 
60 spoluřešitelů z těchto zemí: Itálie, Belgie, Francie, Španělsko, Dánsko, Norsko, 
Švýcarsko, Holandsko, Slovenská republika, Rumunsko, Finsko, Kypr, Švédsko, Spojené 
kralovství, Rakousko, Portugalsko, Německo. Za FLÚ na projektu participuje Oddělení 
analytické fi losofi e. 

•  The Origins of the Vernacular Mode. Projekt ERC podporovaný v rámci programu Starting 
Independent Researcher Grant. Hlavní řešitelkou projektu je P. Rychterová (Institut für 
Mittelalterforschung Wien) a spoluřešitelem CMS. 

•  The Reform and the Compactata of Basle: New Confi gurations of Secular and Ecclesiastic 
Power in the Time of Council of Basle (Reforma a kompaktáta: nové konfi gurace světské 
a církevní moci v epoše basilejského koncilu). Mezinárodní badatelský projekt CMS 
řešený v rámci Programu podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR ve spolupráci 
s rakouskými medievisty.

•  Transition from imitation to innovation as social and cultural process (Přechod od imitací 
k inovacím jako sociální a kulturní proces). Mezinárodní badatelský projekt Kabinetu 
pro studium vědy, techniky a společenosti řešený v rámci Programu podpory projektů 
mezinárodní spolupráce AV ČR ve spolupráci s Zentrum für soziale Innovation, Wien.

•  Universals and Particulars. Mezinárodní ediční projekt „On what there was” Series 
on Medieval Ontology nakladatelství Brepols. Za FLÚ na tomto projektu participuje 
Oddělení pro dějiny starší české a evropské fi losofi e (D. Heider je editorem jednoho ze 
svazků připravované řady: Universals and Particulars). 

b)  akce s mezinárodní účastí, které FLÚ organizoval nebo v nich vystupoval jako 
spolupořadatel

Úplný soupis konferenčních akcí s mezinárodní účastí, které vědecké útvary FLÚ orga-
nizovaly nebo spoluorganizovaly v roce 2011 (název česky / anglicky, popř. v jiném jazyku; 
počet účastníků s referátem; útvar FLÚ, jenž akci organizoval či spoluorganizoval):
•  Apokalypsa – Funkce a symbolické reprezentace pojmu / The Apocalypse – Functions and 

Symbolical Representations of a Concept, 13 účastníků, z toho 12 zahraničních (CMS);
•  Duchovenstvo na panovnických středověkých dvorech / Medieval Clergy in rulers’ courts, 

11 účastníků, z toho 6 zahraničních (CMS);
•  Ecclesia primitiva – Ecclesia moderna. Teologie a sociální realita v husitské kontroversi 

/ Ecclesia primitiva – Ecclesia moderna. Theology and Social Reality in the Hussite 
Controversy, 12 účastníků, z toho 10 zahraničních (CMS); 
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•  Fikce – možnost – skutečnost II / Fictionality – Possibility – Reality II, 21 účastníků, z toho 
13 zahraničních (Oddělení analytické fi losofi e); 

•  Filosofi e a sociální vědy / Philosophy and Social Science, 75 účastníků, z toho 
72 zahraničních (CGS a Oddělení morální a politické fi losofi e); 

•  Kam zasadit náboženské kontroverze: Textová transmise a čtenářské sítě, 1378–1536 / 
Situating Religious Controversy: Textual Transmission and Networks of Readership, 
1378–1536, 14 účastníků, z toho 12 zahraničních (CMS);

•  Komunikace ve válce v pozdním středověku / Communication in the war in the late 
Middle Ages, 46 účastníků, z toho 35 zahraničních (CMS); 

•  Konference České myšlení: česká fi losofi e a česká kritická teorie společnosti / The Czech 
Thinking: Czech Philosophy and Czech Critical Theory of Society, 44 účastníků, z toho 
4 zahraniční (CGS a Oddělení morální a politické fi losofi e);

•  Konference globálních studií / Global Studies Conference, 61 účastníků, z toho 
55 zahraničních (CGS);

•  Letní škola francouzské fi losofi e / Summer School of French Philosophy, 25 účastníků, 
z toho 20 zahraničních (Oddělení současné kontinentální fi losofi e);

•  LOGIKA 2011 / LOGICA 2011, 61 účastníků, z toho 30 zahraničních (Oddělení logiky);
•  Mezinárodní jednání o projektu Kultura a umění benediktinského řádu ve střední 

Evropě 800–1300 / International discussion on the project Culture and Art of the 
Benedictine Order in Central Europe, 800–1300, 31 účastníků, z toho 10 zahraničních 
(CMS);

•  Mezinárodní konference/ výroční zasedání 2011 mezinárodního networku „Kulturní 
rozmanitost a nová media“ (CULTMEDIA) s názvem „Od informační společnosti ke 
společnosti vědění: Reloaded. e-Participation – e-Identity – e-Society“ / International 
Conference / Annual Session 2011 of International Network on Cultural Diversity and 
New Media (CULTMEDIA) „From Information Society to the Knowledge Society: Reloaded. 
e-Participation – e-Identity – e-Society“, 72 účastníků, z toho 54 zahraničních (Kabinet 
pro studium vědy, techniky a společnosti);

•  Mezinárodní konference „Co je nového na nových univerzitách. Výuka ve střední Evropě 
v pozdním středověku“ / International conference „What is New in the New Universities. 
Learning in Central Europe in the Later Middle Ages“, cca 20 účastníků, z toho 
18 zahraničních (Oddělení pro dějiny starší české a evropské fi losofi e);

•  Mezinárodní symposium Střední Evropa? Mezi realitou, chimérou a konceptem / 
International Symposium Central Europe? Between Reality, Chimera and Concept, 
13 účastníků, z toho 6 zahraničních (Collegium Europaeum, společná výzkumná 
skupina FF UK a FLÚ);

•  Na hranicích fenomenologie / On Borders of Phenomenology, 20 účastníků, z toho 
7 zahraničních (Oddělení současné kontinentální fi losofi e);

•  Normativita významu / Normativity of Meaning: Sellarsian Perspectives, 48 účastníků, 
z toho 44 zahraničních (Oddělení logiky);

•  Obscuritas ve středověku / Obscurity in the Middle Ages, 19 účastníků, z toho 
14 zahraničních (CMS);

•  Pohyb a slovo – workshop taneční improvizace a fi losofi e / Motion and Word – Workshop 
on Improvised Dance and Philosophy, 30 účastníků, z toho 15 zahraničních (Oddělení 
současné kontinentální fi losofi e);
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•  Pražský workshop o epistemických logikách / Prague Workshop on Epistemic Logics, 
10 účastníků, z toho 3 zahraniční (Oddělení logiky);

•  Pražský workshop o logice otázek / Prague Workshop on Logic of Questions, 17 účastníků, 
z toho 7 zahraničních (Oddělení logiky);

•  Svoboda a vzdělání u Hegela / Freiheit und Bildung bei Hegel, 15 účastníků, z toho 
9 zahraničních (Oddělení pro studium novověké racionality);

•  Tovární města Baťova koncernu / Company Towns of the Bata Concern, 32 účastníků, 
z toho 19 zahraničních (FLÚ); 

•  Víra a pochybnost u Davida Huma / Belief and Doubt in David Hume, 19 účastníků, 
z toho 13 zahraničních (Oddělení logiky);

•  Workshop „Nil ve středověké kultuře a myšlení“ / Workshop „The Nile in Medieval Thought 
and Culture“, 10 účastníků, z toho 9 zahraničních (Oddělení pro dějiny starší české 
a evropské fi losofi e);

•  Zodpovědnost, formální vědění a přirozený svět / 
Responsibility, Formal Knowledge and the 
Life-World, 20 účastníků, z toho 19 zahraničních 
(CTS – Archiv Jana Patočky);

•  7. letní škola medievistických studií / 
The 7th Summer School of Medieval Studies, 
57 účastníků, z toho 4 zahraniční (CMS);

•  VIII. Mezinárodní platonské Symposium / 
VIII International Plato Symposium, 
14 účastníků, z toho 10 zahraničních (Oddělení 
analytické fi losofi e, Oddělení pro dějiny starší 
české a evropské fi losofi e);

•  XXVIII. mezinárodním komeniologické kolokvium 
Komenský a soudobá politická teorie a praxe / 
Comenius and the political theory and practice 
of his time, 23 účastníků, 
z toho 9 zahraničních (Oddělení pro studium 
a edici díla J. A. Komenského).

c) výčet jmen nejvýznamnějších zahraničních vědců, kteří navštívili FLÚ

•  Amy Allen, politická fi losofi e, Dartmouth College, New Hampshire, USA;
•  Johann P. Arnason, globální studia, Monash University, Austrálie;
•  Mark van Atten, význačný odborník na intuicionismus, CNRS, Paris, Francie;
•  Gerhard Banse, místopředseda Leibnizovy společnosti věd v Berlíně, vedoucí 

mezinárodního networku „Kulturní rozmanitost a nová media“ (CULTMEDIA), fi losofi e, 
historie, Institut pro technologie v Karlsruhe (KIT), Institut pro hodnocení důsledků 
techniky v Karlsruhe, Německo;

•  Antonella Balestra, novověká fi losofi e, Leibniz Universität Bern / Fachhochschule 
Zürich, Švýcarsko;

•  Gurminder K. Bhammbra, sociální fi losofi e, globální studia, University of Warwick, 
Velká Británie;

VIII 
SYMPOSIUM PLATONICUM PRAGENSE
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•  Robert Brandom, profesor na univerzitě v Pittsburghu, jeden z nejvýznamnějších 
fi losofů současnosti, University of Pittsburgh, USA;

•  Charles Burnett, přední odborník na dějiny středověké arabské fi losofi e a vědy, 
Warburg Insitute, University of London, Velká Británie;

•  Furio Cerutti, politická fi losofi e, University of Florence, Itálie;
•  Olivier Clain, profesor sociologie a fi losofi e společenských věd, Université Laval 

v Québeku, Kanada;
•  Maeve Cooke, politická fi losofi e, University College Dublin, Irsko;
•  He Cuixiang, fi losofi e společnosti, Čínská akademie sociálních věd, Čína;
•  David Davies, fi losofi e umění, University of Montreal, Kanada;
•  Willem deVries, profesor na univerzitě v New Hampshire a význačný odborník na 

fi losofi i Wilfrida Sellarse, University of New Hampshire, USA;
•  Enrique Dussel, fi losofi e společnosti a morální fi losofi e, Universidad Autonoma 

Metropolitana, Mexico;
•  Pieter Duvenage, politická fi losofi e, Monash Univerzity, Austrálie;
•  Alessandro Ferrara, prezident italské společnosti politických fi losofů, Universita 

di Roma Tor Vergata, Řím, Itálie;
•  Christopher Gauker, významný americký fi losof jazyka, University of Cincinnati, 

USA;
•  George Gomöri, významný odborník na anglo-uherské kulturní vztahy a dějiny 

vzdělanosti v 16. a 17. století, University of Cambridge (emeritus), Velká Británie;
•  Jeroen Groenendijk, profesor na amsterdamské univerzity, spoluautor dynamické 

predikátové logiky a uznávaný odborník na logiku otázek ILLC, Amsterdam, 
Nizozemí;

•  Armin Grunwald, ředitel Institutu pro technologie v Karlsruhe (KIT), fyzika, fi losofi e, 
Institut pro technologie v Karlsruhe (KIT), Institut pro hodnocení důsledků techniky 
v Karlsruhe, Německo;

•  Holger Gutschmidt, novověký racionalismus, Hegel, Georg-August-Universität 
Göttingen, Německo;

•  James Hamilton, fi losofi e umění, Kansas State University, USA;
•  Hans-Joachim Heinig, uznávaný medievista, Regesta Imperii Mainz, Německo;
•  Felicia Herrschaft, politická fi losofi e, University of Kentucky, USA;
•  Jason D. Hill, morální fi losofi e, globální studia, Purdue University, USA;
•  John Holmwood, sociologie, fi losofi e, University of Nottingham, Velká Británie;
•  Anne Hudson, přední světová odbornice na viklefskou literaturu, University of Oxford, 

Velká Británie;
•  Micheline Ishay, globální studia, University of Denver, USA;
•  Martin Kanovský, význačný slovenský antropolog, Univerzita Komenského v Bratislavě, 

Slovensko;
•  Klaus Kornwachs, ředitel Centra pro techniku a společnost Braniborské technické 

univerzity, vedoucí katedry Filosofi e techniky Braniborské technické univerzity, 
Chotěbuz, fyzika, informatika, kybernetika, fi losofi e, Braniborská technická univerzita, 
Chotěbuz (Cottbus), Německo; 
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•  Margarita Korzo, významná odbornice na dějiny náboženského myšlení ve střední 
a východní Evropě v ranném novověku, Ústav fi losofi e Ruské akademie věd, 
Rusko;

•  Rebecca Kukla, významná americká odbornice na etiku a fi losofi i jazyka, University 
of South Florida, USA;

•  Mark Lance, profesor na georgetownské univerzitě, význačný žák a pokračovatel 
Roberta Brandoma, Georgetown University, Washington, USA;

•  Maria Pia Lara, politická fi losofi e, Universidad Autonama Metropolitana, Mexiko;
•  Ojvind Larsen, politická fi losofi e, Institute for Public Knowledge, New York, USA;
•  Jerrold Levinson, fi losofi e umění, University of Maryland, USA;
•  Stephan Lingner, zástupce ředitele Evropské Akademie pro výzkum důsledků rozvoje 

vědy a techniky Bad Neuenahr-Ahrweiler, přírodní vědy, fi losofi e, Evropská Akademie 
pro výzkum důsledků rozvoje vědy a techniky Bad Neuenahr-Ahrweiler, Německo;

•  David Makinson, profesor na King‘s College London, spoluautor přelomové tzv. AGM 
teorie belief revision LSE, London, Velká Británie;

•  Edwin Mares, významný australský logik CLLC, Victoria University, Wellington, Nový 
Zéland;

•  Michel Margue, významný medievista, děkan fi losofi cké fakulty Univerzity 
v Lucemburku, Université de Luxembourg, Lucembursko;

•  Gert Melville, uznávaný medievista, Technische Universität Dresden, Německo;
•  James Mensch, přední odborník v oblasti fenomenologie, St. Xaver University 

Antigonish, Kanada;
•  Gary Minda, právní fi losofi e, globální 

studia, Brooklyn Law School, USA;
•  Frederick Neuhouser, politická a morální 

fi losofi e, Columbia University, USA;
•  James O’Shea, profesor na univerzitě 

v Dublinu a význačný odborník na fi losofi i 
Wilfrida Sellarse, University College 
Dublin, Irsko;

•  Claus Offe, politická fi losofi e, politologická 
teorie, Hertie School of Governance, 
Německo;

•  Mikołaj Olszewski, přední odborník na 
středověkou teologii a fi losofi i, Instytut 
Filosofi i i Socjologii Polskiej Akademii 
Nauk, Warszawa, Polsko;

•  Werner Paravicini, světově uznávaný 
medievista – expert na dějiny 
středověkých dvorů a rezidencí, 
Christian-Albrechts-Universität, Kiel, 
Německo;

•  Anders Pettersson, literární teorie, Umea 
University, Švédsko;

Oddělení dějin starší české a evropské filosofie FLÚ AV ČR a 

Výzkumná skupina pro studium post-středověké scholastiky FLÚ AV ČR & TF JU 
 
 

srdečně zvou na pracovní kolokvium na téma 
 
 

Ta meta ta fysika  
Historické podoby a aktuální výzvy metafyziky 

 
 
 
 
9.00 Zahájení kolokvia 

 
9.15 Kryštof Boháček: Co je to metafyzika? 

Lukáš Novák: Virtuální obsaženost namísto syntetických apriori 
jako podmínka možnosti metafyziky, aneb co se mohou naučit Leibniz a Kant 
od Dunse Scota 
Tomáš Machula: Antropologie a etika s metafyzikou a bez metafyziky 
 

10.00 Diskuse 
 

10.30 Přestávka 
 

10.45 Petr Dvořák: Návrat metafyziky v analytické tradici 
Daniel Novotný: Současná analytická ontologie 
Václav Němec: Konec metafyziky? Možnosti nemetafyzického pojetí 
tradičních metafyzických témat 
 

11.30 Diskuse 
 

12.00 Společný oběd  
 

13.30 Pavel Hobza: Metafyzika nebo metatechnika: úvahy o pojmu světa 
Ivan Müller: Systematické zapomenutí bytí v moderní potažmo současné 
filosofii 
 

14.00 Závěrečná diskuse 
 

14.30 Závěr kolokvia 
 

15.00 Následuje přednáška Mikołaje Olszewského (Warszawa): The scientific status of 
theology in discussion between Thomas Aquinas and Hervaeus Natalis  
a prezentace jeho nové knihy Dominican Theology at the Crossroads, Münster 2010 

 
 

Kolokvium se uskuteční v pátek 13. května 2011 v Akademickém konferenčním centru, 
Husova 4a, Praha 1 

Poplatek za občerstvení činí 55 Kč na osobu 
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•  Malte Prietzel, uznávaný medievista, Goethe-Universität Frankfurt am Main, 
Německo;

•  David Rasmussen, morální a politická fi losofi e, Boston University, USA;
•  Christine Reinle, uznávaný medievista, Universität Gießen, Německo;
•  Jacob Dahl Rendtorff, globální studia, Roskilde University, Dánsko;
•  Hartmut Rosa, politická fi losofi e a sociologie, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 

Německo;
•  Goran Rossholm, literární teorie, University of Stockholm, Švédsko;
•  Hans Rott, profesor na univerzitě v Řezně a klíčová postava teorií tzv. belief revision, 

Universität Regensburg, Německo;
•  Martin Saar, morální fi losofi e, University Minnesota, USA;
•  Krister Segerberg, emeritní profesor uppsalské univerzity, jeden z otců moderní 

modální logiky, Uppsala University, Švédsko;
•  Sebastian Sequoiah-Grayson, významný australsko-anglický logik a informatik, 

University of Groningen, Nizozemí;
•  Michael Shapiro, význačný politický fi losof, 

University of Hawaii Manoa, USA;
•  Gila Sher, profesorka kalifornské univerzity 

a klíčová postava fi losofi e logiky a matematiky, 
University of California, San Diego, USA;

•  Bill Scheuerman, právní a politická fi losofi e, 
Indiana University, USA;

•  Asger Sorensen, politická fi losofi e, Aarhus 
University, Dánsko;

•  Ján Steinhübel, přední medievista – specialista 
na rané středověké dějiny, SAV Bratislava, 
Slovensko;

•  Fredrik Stjernberg, fi losofi e jazyka, Linkoping 
University, Švédsko;

•  Krassimir Stojanov, politická fi losofi e, 
Universität der Bundeswehr, München, 
Německo;

•  Peter Stotz, profesor, latinská medievistika, 
Universität Zürich, Švýcarsko;

•  Zhou Suiming, fi losofi e společnosti a politiky, 
Čínská akademie sociálních věd, Čína;

•  Robert N. Swanson, uznávaný medievista, University of Birmingham, Velká 
Británie;

•  Jan Šebestík, emeritní profesor CNRS v Paříži, největši odborník na dílo Bernarda 
Bolzana, CNRS, Paris, Francie;

•  Cécile Treffort, uznávaná archeoložka a epigrafi čka, přední odbornice na karolínské 
období, ředitelka CESCM Poitiers Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation 
Médiévale (CÉSCM), Poitiers, Francie;

•  Alberto Voltolini, fi losofi e jazyka, estetika, University of Turin, Itálie;

Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR 

Vás zve na přednášku 

 

 

ZONES OF JUSTICE 
 

kterou pronese 

 

Michael J. Shapiro 
(profesor politické filosofie, University of Hawaii, Manoa) 

 

čtvrtek 1. prosince 2011, 14.00 

zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, 
1. patro 

 

Srdečně zváni jsou všichni zájemci, včetně studentů. Profesor Shapiro je 
významným politickým filosofem s interdisciplinárním přesahem, aktuálně mj. 
k teorii filmu a literatury. Je editorem knižní řady Innovators in Political Theory 

v nakladatelství Routledge. Jeho pražská přednáška se bude týkat aplikace 
konceptu plasticity (Malabou, Benjamin, Bachtin) v teorii spravedlnosti. 

Přednáška bude pronesena v angličtině, bez tlumočení. 
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•  Jeremy Wanderer, profesor univerzity v Kapském městě, autor syntetické publikace 
o fi losofi i Roberta Brandoma, University of Cape Town, JAR;

•  Michael Williams, profesor na Johns Hopkins University, jeden z nejuznávanějších 
světových odborníků v oblasti epistemologie, Johns Hopkins University, Baltimore, 
USA;

•  Steven L. Winter, právní fi losofi e, Wayne State University Law School, Detroit, 
USA;

•  Andrzej Wisniewski, profesor univerzity v Poznani, uznávaný odborník na logiku 
otázek, Adam Mickiewicz University, Poznan, Polsko;

•  Marian Zouhar, fi losofi e jazyka, Filozofi cký ústav SAV Bratislava, Slovensko;
•  Zsofi a Zvolenszky, fi losofi e jazyka, Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko.

d) aktuální meziústavní dvoustranné dohody

•  Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polsko, oblast 
spolupráce: Interdisciplinární medievistika;

•  Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Universität Trier, Německo, oblast 
spolupráce: Středověké dějiny Židů v prostoru Římské říše;

•  Centre for Medieval Studies at the University of Bergen, Norsko, oblast spolupráce: 
Spolupráce na projektech věnovaných církevním dějinám pozdního středověku;

•  Centrum pre štúdium kresťanstva v Banskej Bystrici, Slovensko, oblast spolupráce: 
Interdisciplinární medievistika;

•  CNRS – Archives Husserl, Francie, oblast spolupráce: Husserlova fi losofi e jazyka;
•  Filozofi cký ústav SAV v Bratislavě, Slovensko, oblast spolupráce: Dějiny fi losofi e, dějiny 

českého a slovenského fi losofi ckého myšlení v kontextu vzájemných vztahů, fi losofi cké 
aspekty kulturně-politických problémů ve střední Evropě, fi losofi cké a metodologické 
problémy přírodních věd, fi losofi e jazyka a logické problémy jazyka, etika a morální 
fi losofi e, každoroční slovensko-česká symposia, vydávání publikací;

•  Filozofi cký ústav SAV v Bratislavě, Slovensko, oblast spolupráce: Společné vydávání 
časopisu Organon F spolu se slovenskými pracovníky v Bratislavě;

•  Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Philosophie, Německo, oblast 
spolupráce: Hegel a německý idealismus;

•  Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, ITAS, Karlsruhe, und 
Karlsruher Institut für Technologie, KIT, Karlsruhe, Německo, oblast spolupráce: 
Pořádání společných vědeckých akcí, spolupráce v tematické oblasti hodnocení 
předpokladů a důsledků rozvoje vědy a techniky; 

•  Instytut Filozofi i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polsko, oblast spolupráce: Dějiny 
fi losofi e a myšlení od středověku do 20. století a společné bádání o vybraných aspektech 
středověké fi losofi e a teologie;

•  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffl a, Warszawa, Polsko, oblast spolupráce: 
Medievistická a raněnovověká studia;

•  Inštitút fi lozofi e a etiky Filozofi cké fakulty Prešovské univerzity, Slovensko, oblast 
spolupráce: Výzkum v oblasti fi losofi ckých otázek bioetiky; 
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•  Interdisziplinäres Zentrum für Mittelalterstudien der Universität Salzburg, Rakousko, 
oblast spolupráce: Postgraduální univerzitní vzdělávání v oboru středověkých dějin 
a spolupráce na projektech ke kulturním dějinám středověku;

•  Kansas State University, Department of Philosophy, USA, oblast spolupráce: Filosofi e 
jazyka, teorie interpretace;

•  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polsko, oblast spolupráce: Pregraduální 
a postgraduální univerzitní vzdělávání v oboru středověkých dějin;

•  Maďarská Akademie věd (Literárněvědný ústav), Maďarsko, oblast spolupráce: 
Novolatinská literatura na území habsburské monarchie – její formy, témata, 
středoevropské souvislosti;

•  Martin Grabmann Forschungsinstitut für mittelalterliche Theologie, 
Ludwig-Maximillians Universität München, Německo, oblast spolupráce: Společné 
bádání o vybraných aspektech středověké fi losofi e a teologie;

•  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Philosophische Fakultät I., Seminar 
für Philosophie, Německo, oblast spolupráce: Kant a německý idealismus, teorie 
subjektivity, novověká fi losofi e, raný Heidegger;

•  Murdoch University, Perth, Austrálie, oblast spolupráce: Filosofi e Jana Patočky, 
řešení grantového projektu „Responsibility, Formal Knowledge and the Life-World“; 

•  School of Advanced Study, University of London – Institute of Philosophy, Velká 
Británie, oblast spolupráce: Analytická fi losofi e, fi losofi e jazyka a literární teorie;

•  Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Německo, oblast spolupráce: Církevní dějiny 
středověku – dějiny benediktinského řádu;

•  Slovenská národná knižnica Martin, Slovensko, oblast spolupráce: Spolupráce 
při převodu Knihopisu českých a slovenských tisků do elektronické podoby;

•  Technische Universität Dresden, Forschungsstelle für vergleichende Ordens-
geschichte, Německo, oblast spolupráce: Společná bádání o vybraných aspektech 
středověkých řádových dějin a řádových autorů, Příprava sborníku o české 
monasteriologii;

•  Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela, oblast spolupráce: fi losofi e 
a příbuzné humanitní obory;

•  University of Bologna, Department of Philosophy, Itálie, oblast spolupráce: Filosofi e 
jazyka, teorie interpretace;

•  University of Oxford, Velká Británie, oblast spolupráce: Projekt Cultures 
of Knowledge: An Intellectual Geography of the Seventeenth-Century Republic 
of Letters;

•  University of Stockholm, Department of Philosophy, Švédsko, oblast spolupráce: 
Filosofi e jazyka, teorie interpretace;

•  University of Stockholm, Department of Literature and the History of Ideas, 
Švédsko, oblast spolupráce: Filosofi e jazyka, teorie interpretace;

•  University of Valencia, Department of Philosophy, Španělsko, oblast spolupráce: 
Filosofi e jazyka, teorie interpretace;

•  Univerzita Pavla Josefa Šafárika, Košice – katedra fi lozofi e a dejín fi lozofi e, Slovensko, 
oblast spolupráce: Klasická německá fi losofi e a fenomenologicko -existenciálně-
-hermeneutická fi losofi e;
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•  Univerzita Vídeň, Filologicko-kulturněhistorická fakulta, Rakousko, oblast spolupráce: 
Novolatinská literatura na území habsburské monarchie – její formy, témata, 
středoevropské souvislosti;

•  Ústav fi losofi e a sociologie Lotyšské univerzity, Lotyšsko, oblast spolupráce: analytická 
fi losofi e, novověká racionalita, morální a politická fi losofi e, společnosti založené na vědění, 
sociokulturní pluralismus;

•  Warburg Institute, University of London, Velká Británie, oblast spolupráce: Společné 
badatelské projekty, workshopy, společné publikace, badatelské pobyty a přednášky;

•  ZSI – Zentrum für Soziale Innovation Wien, Rakousko, oblast spolupráce: Inovace jako 
sociální a kulturní proces.
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5. POPULARIZAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST

Popularizační aktivita FLÚ se zaměřila ze jmé na na přednášky, rozhovory ve sdělovacích 
pro středcích, spolupráci na přípravě rozhlasových a televizních pořadů, dále popularizační 
stati a na pre zen tace pub li kač ních výsledků na veletrhu Svět knihy 2011. K popularizaci čin-
nosti ústavu je využívána i pravidelná příležitost Dne otevřených dveří AV ČR. V letošním roce 
při této příležitosti navštívilo FLÚ přibližně 75 návštěvníků, především z řad studentů střed-
ních škol. Řada článků, esejů a recenzí byla publikována v tisku pro širší veřejnost, zejména 
v Literárních novinách, Lidových novinách, Právu, Hospodářských novinách, Dějinách a sou-
časnosti, Tajemství české minulosti či v revue Souvislosti nebo Akademickém bulletinu. Pravi-
delně je i v této souvislosti aktualizována webová stránka FLÚ www.fl u.cas.cz. FLÚ se rovněž 
podílí na provozu informačního portálu věnovaného dějinám antické fi losofi e www.aither.
cz. Knihovna FLÚ a CMS mají své své profi ly v sociální síti Facebook a mj. i tímto způsobem 
informují zainteresovanou veřejnost o svých aktivitách (knižních novinkách, přednáškách 
a dalších aktualitách). 

FLÚ spolupořádal pátý ročník Evropského festivalu fi losofi e, který proběhl ve dnech 5. až 
12. 6. 2011 ve Velkém Meziříčí. Hlavním cílem této akce je přiblížit fi losofi i a příbuzné obo-
ry v neformálním prostředí širší veřejnosti, zejména mladým lidem. Přednášky, prezentace 
a panelové diskuse pátého ročníku festivalu zastřešovalo hlavní téma věda a víra. Festivalu 
se zúčastnilo přibližně 4000 návštěvníků. V programu vystoupili čtyři pracovníci FLÚ: P. Dvo-
řák (Historické pokusy o syntézu rozumového vědění a víry), M. Hauser (Teismus a ateismus 
v postsekulární době), T. Hříbek (Věda a náboženství v konfl iktu), J. Peregrin (Potřebujeme 
k eti ce boha?). Více informací o akci lze získat na www.festivalfi losofi e.cz. 

T. Hříbek (první zleva), P. Dvořák (druhý zprava) a O. Štěch (první zprava) v diskusním panelu k proble-
matice vztahu vědy a víry na  Evropském festivalu fi losofi e ve Velkém Meziříčí



5. Popularizační a propagační činnost

53

Z významnějších výsledků popularizační činnosti uvádíme např.:
•  Století rozumu. Osmidílný rozhlasový cyklus věnovaný německé klasické fi losofi i (autoři 

jednotlivých dílů: M. Barabas, J. Chotaš, J. Karásek, J. Kuneš, I. Landa, M. Sobotka), 
Český rozhlas 3 Vltava, září – prosinec 2011;

•  A Poet in Bohemia. A radio documentary by David Vaughan for BBC Radio 3, L. Storchová, 
BBC Radio 3, Vysílalo se: neděle, 13. 11. 2011 v 19.45 hod.;

•  Aquila: trest za zemětřesení? Vystoupení v pořadu Horizont ČT24, ČT24 25. 9. 2011, Praha;
•  Vystoupení v pořadu Historie CS, P. Soukup, Česká televize, pořad Historie CS, 10. 10. 

2011, Kestřany;
•  Vstupte s M. Nodlem, M. Nodl, Český rozhlas Leonardo, 15. 7. 2011; 
•  Encyclopaedia Comeniana, zpracování 8 hesel, M. Steiner, Unie Comenius;
•  Karel Hynek Mácha. Přednáška M. Hausera, Obec spisovatelů, Rezidence primátora 

hl. m. Prahy, 24. 5. 2011;
•  Ke Dni české státnosti – Svatý Václav a jeho tradice, E. Doležalová, ČR Vltava – Mozaika, 

Pořad ke státnímu svátku ČR – 28. září 2011, 28. 9. 2011;
•  Ke Dni české státnosti – Svatý Václav. Pořad ke státnímu svátku ČR – 28. září 2011, 

P. Sommer, český rozhlas Regina, 28. 9. 2011;
•  Krize globálního kapitalismu. Přednáška M. Hausera, POLIS, 15. 11. 2011, FF UK, 

Jinonice;
•  Výročí 230. let od narození Bernarda Bolzana. Účast v přednáškovém cyklu. Přednášky: 

Bolzanův spis Athanasia neboli Důvody pro nesmrtelnost duše, Bolzano a logika 
(M. Vlasáková), Galerie a muzeum Bernarda Bolzana v Těchobuzi, Těchobuz, 11. 6. 2011;

•  Ze Svaté země do srdce Evropy. Proměny křížových výprav ve středověku. Příprava 
tematického čísla popularizačního časopisu Dějiny a současnost, R. Novotný, Dějiny 
a současnost.

Popularizační aktivity pracovníků FLÚ jsou přehledně shrnuty v příloze č. 3: Popularizač-
ní aktivity pracovníků FLÚ (s. 107).

Účastníci Evropského festivalu fi losofi e ve Velkém Meziříčí v červnu 2011
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IV. Hodnocení další a jiné činnosti

FLÚ v roce 2011 nevykonával žádnou další a jinou činnost.

V.  Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření 
a zpráva, jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků 
uložená v předchozím roce

V roce 2011 byla pracovníky Pražské správy sociálního zabezpečení ČR provedena kon-
trola plateb pojistného na sociální zabezpečení a dodržování ostatních povinností plátce 
pojistného. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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VI.  Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné 
z hlediska posouzení hospodářského postavení instituce 
a mohou mít vliv na její vývoj:*

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 uve-
den v příloze č. 9: Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené 
k 31. 12. 2011 (Rozvaha k 31. 12. 2011), viz s. 124.

a) Informace o vybavení v. v. i. nemovitým majetkem 

FLÚ vlastnil v roce 2011 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 Aka-
demické rady AV ČR, dodatku č. 1 ke zřizovací listině ze dne dne 7. 12. 2007 a následně 
zápisu do katastru nemovitostí.

Hodnota vloženého spoluvlastnického podílu na nemovitém majetku činila 65 411 tis. Kč 
(1/3 spoluvlastnického podílu z celkové hodnoty). V roce 2011 byl nemovitý majetek na 
základě schváleného záměru zhodnocen o 2 865 tis. Kč o provedené rekonstrukce (úprava 
povrchů v budově Jilská 1 a rekonstrukce elektroinstalace v budově Jilská 3) na celkovou 
výši 74 161 tis. Kč (1/3 spoluvlastnického podílu z celkové hodnoty).

Jedná se o následující spoluvlastnické podíly na nemovitém majetku:
•  spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k budově č.p. 236 na pozemku parc. č. 381 a 1/3 

k pozemku parc. č. 381 (Jilská 3), 
•  spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k budově č.p. 352 na pozemku parc. č. 380/1 a 1/3 

k pozemku parc. č. 380/1 (Husova 4),
•  spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k budově č.p. 361 na pozemku parc. č. 380/2 a 1/3 

k pozemku 380/2 (Jilská 1),
vše v kat. území Staré město, obec Praha, vedeno u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, na 
adrese Praha 1, Jilská 1, v kat. území Staré Město.

b) Využití nemovitého majetku

Areál Jilská-Husova je z 91 % využíván pro vědeckou činnost: FLÚ využívá 42 %, spo-
luvlastníci SOÚ AV ČR 23 % a ÚDU AV ČR 26 %. Z celkové plochy areálu bylo pronajímáno 
9 %, a to následujícím organizacím:

* Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.



VI. Finanční informace

56

Golem Club – klub podnikatelů,
Zbyněk Adam,
Waldemar Grešík – Natura s.r.o., 
MUDr. Ivana Lukášová, praktický zubní lékař, 
PhDr. Alena Miltová, 
Ústav T. G. Masaryka,
Masarykova česká sociologická společnost, občanské sdružení.

V areálu se nachází „Aklademické konferenční centrum“ (vybudované v letech 2009 až 
2010), které je využíváno především pro pořádání vědeckých a popularizačních akcí.

c) Účetní metoda odpisování

FLÚ uplatňuje rovnoměrné odpisování.

d) Věcná břemena spojená s nemovitostmi

Dne 3. března 2009 byl povolen vklad do katastru nemovitostí na zřízení věcného břeme-
ne společnosti Pražská energetika, a.s. (PRE).

e) Pohledávky a závazky

FLÚ měl k 31. 12. 2011:
celkové pohledávky ve výši 559,47 tis. Kč
z toho po lhůtě splatnosti 36,29 tis. Kč 

celkové závazky ve výši 9 161,80 tis. Kč
z toho dodavatelé 747,81 tis. Kč
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2. HODNOCENÍ A ANALÝZA DALŠÍCH ÚDAJŮ O HOSPODAŘENÍ FLÚ 

Základní přehled o hospodaření FLÚ (tj. výše dotací, tržeb a ostatních výnosů, výše nákla-
dů v základním členění /materiálové, mzdové, odpisy atd./ a výše hospodářského výsledku) 
je uveden v příloze č. 9: Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sesta-
vené k 31. 12. 2011 (Rozvaha k 31. 12. 2011), viz s. 124.

Hospodářský výsledek za rok 2011 byl ve výši 0, tj. skončil vyrovnaným rozpočtem nákla-
dů (100 473 tis. Kč) a výnosů (100 473 tis. Kč).

a) Výnosy

Hlavní činnost ústavu byla ze 71 % fi nancována institucionální dotací na výzkumný zá-
měr a dotací na činnost v celkové výši 71 053 tis. Kč, z 19 % účelovou a mimorozpočtovou 
dotací poskytnutou na řešení projektů (celkem se jednalo o 35 projektů z ČR a 6 projektů ze 
zahraničí) a z 10 % ostatními výnosy (tržby z konferencí, prodej publikací a časopisů, tržby 
z pronájmu, aktivace zboží, zúčtování odpisů a zúčtování fondů, úroky a ostatní příjmy).

Struktura fi nancování hlavní činosti dle zdroje je znázorněna na následujícím grafu:

Struktura fi nancování výzkumného záměru, projektů a grantů dle poskytovatelů je zná-
zorněna na následujícím grafu:
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Strukturu ostatních příjmů zachycuje následující graf:

b) Náklady

FLÚ vynaložil na hlavní činnost ústavu náklady v celkové výši 100 473 tis. Kč, z toho věc-
né náklady činily 25 %, tj. 24 916 tis. Kč (v roce 2010 činily 32 353 tis. Kč) a osobní náklady 
(mzdové včetně zákonného pojištění, FKSP a ostatních zákonných sociálních nákladů) 75 %, 
tj. 75 557 tis. Kč (v roce 2010 Kč 71 942 tis. Kč) Oproti roku 2010 došlo ke snížení věcných 
nákladů o 7 437 tis. Kč, a to zejména z důvodu přijetí nižší dotace na nákladnou údržbu 
(celkem bylo vynaloženo o 4 073 tis. Kč méně na opravy a údržbu majetku), převodu části 
institucionální dotace do Fondu účelově určených prostředků, která se oproti roku 2010 
snížila o 1 mil. Kč, a vlivem snížení dotací na věcné náklady u projektové činnosti.

Naopak v roce 2011 došlo ke zvýšení osobních nákladů o 3 658 tis. Kč, tj. o 4,8 %, a to 
zejména díky projektové činnosti, kde došlo k nárůstu mzdových nákladů o 2 689 tis. Kč.

Struktura jednotlivých druhů nákladů za rok 2011 je uvedena v následujícím grafu:

ostatní (prodej...)
úroky, kurzové zisky

zúčtování odpisů
sociální fond
čerpání FRM

FÚUP 2010, GA AV, MŠMT
FÚUP 2010 inst.

aktivace  zboží
prodej služeb – edice
prodej časopisů, knih

                       1 097 tis. Kč
86 tis. Kč
                                              2 003 tis. Kč
26 tis. Kč
  237 tis. Kč
         559 tis. Kč
                                                                                    3 422 tis. Kč
      429 tis.
             704 tis. Kč
                  868 tis. Kč
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Rozbor čerpání mzdových prostředků

Základní přehledy čerpání mzdových prostředků jsou uvedeny v příloze č. 7: Tabulkový 
přehled mzdových prostředků (viz s. 120).

Průměrný měsíční výdělek zaměstnanců FLÚ (tj. výdělek zahrnující všechny zdroje – 
institucionální, účelové i mimorozpočtové) činil 28 247 Kč. Oproti roku 2010 se vykazovaný 
průměrný měsíční výdělek zvýšil o 1 287 Kč, tj. v průměru o 4,7 %.

Ústav měl k 31. 12. 2011 200 pracovníků, z toho 47 (přepočtených 24,22) bylo přijato na 
řešení projektů. Při přepočtu fyzického počtu pracovníků na pracovní úvazek činil průměrný 
počet zaměstanců 156,36. 

Pracovníci jsou zařazeni dle Vnitřního mzdového předpisu FLÚ do dvou skupin (V – 
výzkumní pracovníci /tj. vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů FLÚ zařazení 
podle Kariérního řádu AV ČR do některého z kvalifi kačních stupňů/ a O – ostatní zaměst-
nanci) a šesti tarifních tříd. Z celkového počtu 200 pracovníků činil k 31. 12. 2011 podíl 
výzkumných pracovníků (V), kteří jsou dle Karierního řádu AV ČR zahrnuti do atestací, 80 % 
(161 pracovníků). Podíl ostatních pracovníků (O) činil 20 % (v absoutním počtu se jednalo 
o 39 pracovníků).

Zastoupení pracovníků podle jednotlivých kategorií znázorňuje níže vložený graf:

Jak ukazují následující dva grafy, rozložení zaměstnanců FLÚ je v zásadě z pohledu věkové 
struktury vyvážené. Nejpočetněji zastoupenou věkovou kategorii tvoří zaměstnanci ve věku 
31–40 let. Z hlediska poměru pohlaví mezi zaměstnanci výrazně převažují muži (ženy se na 
celkovém počtu zaměstnanců podílejí 30 %).
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Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví v roce 2011

Členení zaměstnanců podle věku a pohlaví v roce 2011
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c) Náklady na zahraniční spolupráci

Přehled o čerpání fi nančních prostředků na programy nebo projekty spolufi nancované 
z rozpočtu EU a ostatních zemí:

V roce 2011 byly FLÚ refundovány náklady ve výši 328 tis. Kč, týkající se projektu Cul-
tures of Knowledge. An Intellectual Geography of the Seventeenth-Century Republic of Letters 
fi nancovaného Andrew W. Mellon Foundation a řešeného ve spolupráci s Oxfordskou uni-
verzitou, dále mzdové náklady ve výši 233 tis. Kč týkající se projektu podporovaného Aus-
tralian Research Council Judgment, Responsibility, and the Life-World: The Phenomenological 
Critique of Formalism a řešeného ve spolupráci s Murdoch University (Perth, Austrálie). 
V rámci dvou projektů DG Research EC (7. rámcový program) MASIS a PLACES bylo čerpáno 
133 tis. Kč a 54 tis. Kč. Pro potřebu řešení projektu The Origins of the Vernacular Mode (ERC 
Starting Independent Researcher Grant) bylo čerpáno 423 tis. Kč.

Výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích: 
Ve sledovaném roce bylo za účast na konferencích vydáno 182 tis. Kč a na pořádání kon-

ferencí 865 tis. Kč (63 % z těchto nákladů bylo pokryto z mimorozpočtových zdrojů).

Náklady na zahraniční služební cesty a zhodnocení jejich přínosů pro činnost:
Na cestovné do zahraničí bylo ve sledovaném období vydáno 2 091 tis. Kč.

Čerpání prostředků na cestovné dle zdrojů specifi kuje následující tabulka:

Zahraniční cestovné   
dle zdrojů tis. Kč %
zahraniční granty 52,8 2,5
GA AV 132,5 6,3
GA ČR 1049,9 50,2
projekty ostatních resortů 261,7 12,5
institucionální prostředky – zakázky hl. činnosti – konference 322,7 15,4
institucionální prostředky – mezinárodní spolupráce 224,3 10,7
institucionální prostředky 47,3 2,3
Celkem 2091,2 100,0

V roce 2011 FLÚ pokračoval v řešení 3 projektů mezinárodní spolupráce AV ČR (Jazyk, rea-
lita, fi kce: fi losofi e a literární teorie o zdrojích a determinantách významu, Přechod od imitací 
k inovacím jako sociální a kulturní proces, Reforma a kompaktáta: nové konfi gurace světské 
a církevní moci v epoše basilejského koncilu). Z dotace na tyto projekty a z účelové dotace na 
zajištění cestovného aktivních účastníků konferencí byla realizována většina zahraničních 
cest hrazených z institucionální podpory.

Zahraniční cesty sloužily především k prezentaci badatelských výsledků FLÚ na mezi-
národních vědeckých fórech a k navazování nových pracovních kontaktů, jež se pozitivně 
promítly do činnosti FLÚ. Díky rozvoji mezinárodní spolupráce mohl FLÚ uzavřít také nové 
dohody se zahraničními pracovišti a uspořádat řadu oborově významných akcí s mezinárod-
ní účastí.
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d) Informace o projektech

Počty realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů fi nancovaných ze státního 
rozpočtu i jiných zdrojů v roce 2011 a vývoj tohoto ukazatele od roku 2006:

Období 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Výzkumný záměr 1 1 1 1 1 1
GA ČR 9 11 12 16 21 22
GA AV 3 7 11 13 11 6
Projekty cíleného výzkumu 1 1 1 1 0
Projekty MŠMT 2 3 3 3 3 3
Projekty MK   1
Institucionální projekty 
mezinárodní spolupráce

 4 4 3

Ostatní projekty 1 1 1   
Zahraniční projekty  3 2 1 3 6
Celkem 17 27 31 39 43 42
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VII. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště 

Představa o dalším výzkumném zaměření pracoviště vychází ze skutečnosti, že FLÚ je 
pracovištěm neuniverzitního typu působícím v rámci AV ČR. Akademická rada v roce 2011 
schválila „Návrh principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR na rozvoj 
výzkumných organizací pro období počínající rokem 2012“. Součástí tohoto návrhu je před-
poklad, že komplexní hodnocení pracovišť AV ČR budou probíhat s periodicitou šesti let. 
V mezidobí bude po každých dvou letech provedena kontrola plnění „Programu výzkumné 
činnosti na léta 2012–2017“, jejímž cílem bude zjistit, jak jednotlivá pracoviště reagovala na 
závěry komplexního hodnocení a jak plní uvedený program. K výsledkům této kontroly bude 
přihlédnuto při stanovení institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací vždy na 
následující dva roky. Smyslem těchto opatření je zajištění dostatečné stability a kontinuity 
fi nancování v daném období a zároveň přihlédnutí k trendům ve vývoji pracoviště. Insti-
tucionální podpora FLÚ bude tedy od roku 2012 poskytována AV ČR na základě Programu 
výzkumné činnosti na léta 2012–2017, který byl zformulován vedením FLÚ na základě vel-
mi konkrétních podkladů, jež zpracovaly jednotlivé vědecké útvary (zejména jejich vedoucí 
jako garanti příslušných badatelských témat). Tento Program výzkumné činnosti a profi ly 
jednotlivých vědeckých útvarů byl projednán Radou FLÚ na jejím 17. zasedání konaném 
26. 9. 2011. 

Práce na všech badatelských programech FLÚ by měla v příštích letech sledovat něko-
lik základních cílů. Hlavním cílem zůstává i nadále úsilí přispět k rozvoji světového bádání 
v oblasti fi losofi e a příbuzných vědních oborů. Další cíle se váží na kulturní potřeby součas-
né české společnosti. Patří k nim vytváření a prohlubování předpokladů pro recepci výsled-
ků světového bádání v českém prostředí, a tím i k tomu, aby fi losofi e a příbuzné humanitní 
disciplíny v ČR udržovaly trvalý kontakt s evropskou a světovou vědou a aktivně se podílely 
na jejím utváření. FLÚ by měl rovněž přispívat k posilování vědomí národní identity, a to 
kritickým zkoumáním dějin českých zemí a středoevropského prostoru se zřetelem k dějin-
nému přínosu významných myslitelů působících v tomto prostoru. Úkoly v příštích letech 
lze rozdělit pro přehlednost do tří tematických bloků:

1) Aktuální problémy současné fi losofi e a fi losofi cké aspekty příbuzných vědních disci-
plín.

2) Dějiny evropského a českého fi losofi ckého myšlení.
3) Vybrané problémy příbuzných humanitních disciplín (zejména klasická a medievistic-

ká studia).
Těmto úkolům by měla rovněž v příštích letech odpovídat i organizační struktura FLÚ. Na 

každém z těchto hlavních tematických bloků by mělo ve FLÚ pracovat vždy několik specia-
lizovaných útvarů, jejichž činnost se bude vzájemně doplňovat.

Důležitá agenda v rámci budoucího výzkumného zaměření FLÚ by v příštích letech měla 
být spojena zejména s následujícími úkoly: 

1) Podpora a formování průřezových projektů v oblasti fi losofi e, s cílem dále posilovat 
meritorní oblast výzkumné orientace pracoviště. 

2) Postupné obnovení systematické vědecké práce na tématu dějin novější české a stře-
doevropské fi losofi e (zejména s akcentem na problematiku 20. století). 

3) Pokračování práce v rámci tří dosud existujících center základního výzkumu – společ-
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ných pracovišť s VŠ (Centra biblických studií, Centra medievistických studií a Centra teore-
tických studií). 

4) Hledání zdrojů a vytváření institucionálních podmínek pro pokračování činnosti Cen-
tra globálních studií.

Pro naplňování cílů základní výzkumné orientace a výše uvedených úkolů je nezbytné 
i nadále vytvářet příznivé badatelské prostředí a odpovídající podmínky. FLÚ by měl proto 
soustavně budovat a posilovat i infrastrukturu výzkumu a ostatní odborné služby nezbytné 
nejen pro jednotlivé útvary, ale také podporující činnost jiných pracovišť v oblasti fi losofi e 
a zastoupených humanitních disciplín, zejména vysokých škol. Především se jedná o edič-
ní činnost, kterou by měl ústav realizovat i nadále ve specializovaném vědeckém naklada-
telství Filosofi a, dále zachovat a zkvalitňovat služby široké badatelské veřejnosti poskyto-
vané dosud celkem devíti vědeckými periodiky a organizovat oborově významné vědecké 
akce (konference, symposia apod.). FLÚ by se měl rovněž i v budoucnu systematicky věno-
vat tvorbě specializovaných elektronických databází a badatelských pomůcek. Významná 
pozornost by měla být orientována i na další koncepční rozvoj obou veřejných odborných 
knihoven, sloužících nejen badatelům, ale také vysokoškolským studentům a veřejnosti. 
V neposlední řadě je třeba i nadále posilovat soustavnou propagaci a popularizaci zastou-
pených oborů směrem k odborné i laické veřejnosti, a to popularizačními statěmi v tisku, 
pořady a prezentacemi v médiích i dalšími popularizačními akcemi. 

V roce 2012 bude FLÚ tuto hlavní činnost rozvíjet i s podporou 22 grantových projektů 
GA ČR (z toho 2 projektů získaných v rámci programu excelence v základním výzkumu), 
2 projektů GA AV ČR, 1 projektu Ministerstva kultury a v neposlední řadě také 4 projektů 
fi nancovaných ze zahraničních zdrojů.

Vedení ústavu i nadále plánuje koncepčně rozvíjet a zlepšovat pracovní podmínky v areá-
lu Jilská-Husova. Proběhnou zde proto tyto hlavní stavební akce (úpravy, rekonstrukce 
a nákladná údržba): instalace slaboproudých rozvodů v budově Jilská 3 (za 700 tis. Kč – 1/3 
podíl), rekonstrukce sociálních zařízení v budově Jilská 3 (za 666 tis. Kč – 1/3 podíl) a oprava 
vstupních prostor v budově Husova 4 (za 266 tis. Kč – 1/3 podíl).

Výše institucionální podpory celkem bez dotace na investice a nákladnou údržbu pro rok 
2012 (Kč 64 554 tis. Kč) je o 1,36 % nižší než v roce 2011 (Kč 65 447 tis. Kč). 

Díky převodu části institucionální dotace ve výši 1 951 tis. Kč do Fondu účelově urče-
ných prostředků na podporu Dlohodobého koncepčního rozvoje a získaným prostředkům 
na režii z projektové činnosti ve výši cca 2 800 tis. Kč se předpokládá, stejně jako v minulých 
letech, vyrovnané čerpání rozpočtu (výnosů a nákladů). Přestože FLÚ získal pro rok 2012 
prostředky na projektovou činnost v přibližně ve stejné výši jako v roce 2011, bude i nadále 
hlavní činnost ústavu fi nancována převažující měrou cca 70 % z institucionální dotace – viz 
následující grafy:



VII. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště

65

Vývoj fi nancování dle jednotlivých zdrojů za období 2005–2012

Vývoj procentuálního podílu zastoupení jednotlivých zdrojů fi nancování 
za období 2005–2012
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VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí*

Organizace dodržuje Zákon o odpadech.
Každodenní provoz instituce produkuje pouze běžný komunální odpad s výjimkou prázd-

ných tonerových kazet a likvidované výpočetní techniky. Svoz takového odpadu je zajištěn 
fi rmami, které provádějí za úplatu i jeho ekologickou likvidaci. V objektu je umožněno pro 
všechny jeho uživatele třídění papíru.

IX. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů*

Ústav dodržel plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. Povinný počet 
byl naplněn zaměstnáváním 10,9 osob a odběrem výrobků od fi rem, které zaměstnávají více 
než 50 % zdravotně znevýhodněných zaměstnanců.

Základní personální údaje jsou uvedeny v příloze č. 8 (viz s. 122). 

* Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1: 
Anotace nejvýznamnějších výsledků (III. 1. b/)

Balon, J.: Sociologie v USA: Historické kontextualizace /Sociology in the USA: 
Historical Contextualization/. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2011. 185 s. 
ISBN 978-80-7419-063-6

 
Cílem knihy je systematizovat historické vědění o teoretickém a obecně metodologickém 

dědictví americké sociologie v kontextu jejího intelektuálního a institucionálního vývoje. 
Kniha je strukturována do pěti kapitol věnovaným pěti různým etapám: počátkům ame-
rické socio logie, meziválečnému období, poválečnému období takzvaného „zlatého věku“, 
radikální sociologii konce šedesátých let a současnému vývoji. Celkově vzato nejde o vyčer-
pávající shrnutí dějin americké sociologie, nýbrž o historické kontextualizace identifi kující 
hlavní směr vývoje a nejdůležitější oborové debaty v každém z uvedených období. Vlastním 
předmětem zájmu jsou „dějiny“ úvah o teorii a metodě ve specifi cky zformovaném problé-
movém prostoru americké sociologie, spolu s otázkami institucionálního vývoje a vytváření 
určité akademické kultury. Kniha přistupuje k otázce dědictví americké sociologie kompa-
rativně, přivádí ji do historického kontextu vývoje oborových sociálních věd a řeší problémy 
spojené s „krizí identity“ současné sociologie. Celkově je zaměření knihy historické, teore-
tické a konceptuální.

The aim of the book is to systemize historical knowledge about theoretical and general 
methodological legacy of American sociology in the context of its intellectual and institu-
tional development: The book comprises 5 chapters concentrating on 5 different periods: 
the origins of American sociology, the interwar period, the post-war period of the so-called 
„golden age“, radical sociology of 1960s, and contemporary developments. Taken together, 
the book does not provide an exhaustive account of the history of American sociology but 
presents historical contextualization identifying the main course of the development and 
the most important disciplinary debates in all periods under study. The history of refl e-
ctions on theory and method in a specifi cally formed American sociological discourse is 
dissected, together with the issues of institutional development and formation of academic 
culture. The book approaches the problem of the American sociology’s legacy comparative-
ly, brings it into the historical context of the development of disciplinary social sciences and 
discusses the issues linked to the „identity crisis“ of contemporary sociology. The design of 
the book is historical, theoretical and conceptual.

Dvořák, P. – Peroutka, D. – Tomala, O.: Modality v analytické metafyzice /Modalities in 
analytic metaphysics/. Praha: Filosofi a, 2010. 234 s. ISBN 978-80-7007-326-1

Od 60. let dvacátého století se v rámci analytické fi losofi cké tradice, jejímž domovem je 
převážně anglosaský svět, bouřlivě rozvíjí dříve marginalizovaná metafyzika. K ústředním 
námětům této tzv. analytické metafyziky náleží problematika významu modálních výrazů: 
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nutnosti, možnosti, nemožnosti a nahodilosti. Tyto modality se vyskytují v celé řadě kon-
textů: od nejširšího kontextu, jež určuje, co je konzistentně myslitelné, po užší užití v dis-
kusi o podmínkách svobody či v rámci problematiky fyzické zákonitosti. Rozlišujeme tedy 
různé interpretace modalit, které analytická metafyzika nechápe jen jako jazykové výrazy, 
nýbrž jako významné kategorie skutečnosti v nejširším smyslu. Snaha o zachycení významu 
těchto výrazů přináší alespoň částečnou odpověď na to, co existuje. 

Předkládaná kniha je pokusem zprostředkovat čtenáři výsledky fi losofi ckého bádání 
v oblasti analytické metafyziky na poli modalit. Krom chuti pustit se do poměrně náročného 
tématu a snad základní znalosti logiky nepředpokládá žádné speciálnější fi losofi cké vzdělání. 
Je určena zájemcům o fi losofi i z řad odborníků i širší veřejnosti.

An exciting development of the formerly marginalized metaphysics has taken place sin-
ce the 60s of the twentieth century within the analytical philosophical tradition, pursued 
mainly the Anglo-Saxon world. The central points of the so called analytical metaphys-
ics deal with the signifi cance of modal expressions: necessity, possibility, impossibility or 
haphazardness. These modalities can be encountered in a whole range of contexts: from the 
broadest one determining the consistently thinkable to a more specifi c contexts used in the 
discourse on conditions of freedom or within the rules of physics. Therefore, there are vari-
ous interpretations of causalities which are conceived not only as expressions of language 
but also as signifi cant categories of reality in the broadest sense of this word. The hold of 
the meanings of these expressions replies to what exists to certain extent. 

The book presents results of philosophical investigation within the analytical metaphys-
ics in the fi eld of modalities. It requires no specifi c philosophical education apart from the 
basic knowledge of logic and the willingness to deal with the more demanding issue. The 
author intends to address scholars in philosophy as well as a wider public.

Fořtová, H. – Olšáková, D.: Korespondence Lva Thuna a Alexise de Tocqueville 
(1835–1856) /Correspondence of Leo Thun and Alexis de Tocqueville (1835–1856)/. 
Praha: Oikúmené, 2011. 390 s. ISBN 978-80-7298-463-3

Významný český šlechtic a politik Lev Thun (1811–1888), pozdější dlouholetý rakous-
ký ministr kultu a vyučování, udržoval s většími či menšími přestávkami přes dvacet let 
korespondenci s Alexisem de Tocqueville (1805–1859), největším francouzským politickým 
myslitelem 19. století. Námětem dopisů je nejen nástup demokracie v moderním světě, ale 
též tehdy tolik diskutovaná otázka reformy vězeňství, v níž se oba autoři významně angažo-
vali, a v neposlední řadě i Thunova začínající politická kariéra. Kniha obsahuje zrcadlové, 
česko-francouzské vydání korespondence obou autorů, společně s komentovaným zrcadlo-
vým, česko-německým vydáním Thunova návrhu vězeňské reformy z roku 1836 a s úvodní 
studií zasazující témata korespondence do dobového kontextu.

Leo Thun was an important fi gure in the 19th century Bohemia. This nobleman who beca-
me minister of religion and public instruction after 1848 maintained over twenty years 
correspondence with Alexis de Tocqueville (1805–1859), the greatest French political thin-
ker of the 19th century. Topics discussed in letters cover not only the rise of democracy 
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in modern world but also the penitentiary reform, largely discussed at the time, and the 
political career of Leo Thun. The books contains an annotated edition of correspondence 
of L. Thun and A. de Tocqueville in the French original with Czech translation together 
with a detailed introductory study and an annotated edition of Thun’s penitentiary reform 
(1836) in the German original together with Czech translation.

Havlík, V. – Hříbek, T. a kol.: Z evolučního hlediska. Pojem evoluce v současné 
fi losofi i /From the Evolutionary Point of View/. Praha: Filosofi a, 2011. 336 s. 
ISBN 978-80-7007-358-2

Tato kolektivní monografi e je první českou publikací, jež systematicky mapuje vliv moder-
ní evoluční teorie na klíčové oblasti fi losofi e – fi losofi i vědy a mysli, etiku a teorii pozná-
ní. Obecněji se kniha řadí do proudu současného fi losofi ckého naturalismu, ačkoli autoři 
monografi e nezaujímají vůči naturalismu vždy stejné postoje.

This collective monograph represents the fi rst Czech publication which systematically 
maps the infl uence of modern theory of evolution on key areas in philosophy: philosophy 
of science and mind, ethics and epistemology. More generally, book belongs to the realm 
of philosophical naturalism even though the authors do not share a common view on natu-
ralism.

Hlaváček, P.: Die böhmischen Franziskaner im ausgehenden Mittelalter /The Bohemian 
Franciscans in the Late Middle Ages/. Studien zur Kirchen– und Kulturgeschichte Ost-
mitteleuropas (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 
Bd. 40). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2011. 230 s. ISBN 978-3-515-09674-4

Kniha pomocí systematické strukturální analýzy osvětluje obtížné postavení českých fran-
tiškánů na přelomu 15. a 16. století. Jak refl ektovali františkáni-observanti vlastní působení 
v multietnickém prostoru Čech a středovýchodní Evropy a svou vlastní etnickou rozmani-
tost? Jaký poměr ke kultuře elit se u nich prosadil? V jakém vztahu byl antiintelektualismus 
rané františkánské observance ke konfesionálnímu a kulturnímu kontextu Království čes-
kého? A jak zvládali čeští františkáni zcela specifi ckou církevněpolitickou situaci v Čechách, 
kde se římskokatolická církev nacházela již dlouhou dobu v pozici menšiny? Konečně: Co 
změnila evropská reformace po roce 1520 na českém františkánství? 

V širokém evropském kontextu Petr Hlaváček profi luje a charakterizuje specifi ka českých 
františkánů-observantů v rámci obecného observantského hnutí. 

Mit einer systematischen Strukturanalyse beleuchtet Petr Hlavácek die schwierige Stel-
lung der böhmischen Franziskaner an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. Wie refl ek-
tierten die Franziskaner-Observanten ihr Wirken im multiethnischen Raum Böhmens und 
Ostmitteleuropas und ihre eigene konkrete ethnische Vielfalt? Welche Einstellung zur Eli-
tenkultur setzte sich bei ihnen durch? In welcher Beziehung stand der Antiintellektualismus 
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der frühen franziskanischen Observanz zum konfessionellen und kulturellen Kontext im 
Königreich Böhmen? Und wie bewältigten die böhmischen Franziskaner die ganz spezifi s-
che kirchenpolitische Situation in Böhmen, wo sich die römische Kirche schon lange Zeit in 
einer Minderheitenposition befand? Schließlich: Was änderte sich durch die europäischen 
Reformationen nach 1520 für das böhmische Franziskanertum? Im breiten europäischen 
Kontext arbeitet Petr Hlavácek das Besondere der böhmischen Franziskaner-Observanz im 
Rahmen der allgemeinen Observanzbewegung profi liert heraus.

Hrubec, M.: Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky 
/From Misrecognition to Justice/. Praha: Filosofi a, 2011. 562 s. ISBN 978-80-7007-362-9

Kniha analyzuje politické, sociální a kulturní zneuznání a rozebírá úsilí osob o spravedl-
nost od lokální úrovně až po rovinu globální. Autor vysvětluje nedostatky dosavadních teo-
rií spravedlnosti a systematicky formuluje základy alternativní teorie spravedlnosti, jež by 
byla schopna artikulovat spravedlnost v rámci současných transnacionálních a globálních 
interakcí a konfl iktů. Jeho pojetí teorie řeší jak globální spory o sociální a politickou spra-
vedlnost, tak i vztahy mezi jednotlivými kulturami (extrateritoriální uznání, interkulturní 
dialog atd.). Po delší době se tak v českém prostředí objevuje původní příspěvek k oživení 
systematicky pojaté teorie společnosti a politiky.

The book analyzes political, social and cultural misrecognition, and explains attempts to 
seek justice from local levels to the global one. Author explains limits of contemporary the-
ories of justice, and formulates in a systematic way bases of his alternative theory of justice 
which would be able to articulate justice in the framework of contemporary transnational 
and global interactions and confl icts. His critical theory solves both global disputes on soci-
al and political justice and relations among cultures (extraterritorial recognition, intercul-
tural dialogue, etc.). After the longer time in the Czech context, it is an original contribution 
to the revitalization of systematic theory of society and politics. 

Hříbek, T. – Hvorecký, J. (eds.): Knowledge, Value, Evolution /Vědění, hodnota, evoluce/. 
London: College Publications, 2011. 282 s. ISBN 978-1-84890-043-1

Svazek představuje původní příspěvky z konference Knowledge, Value, Evolution, která 
se v r. 2009 konala Praze. Kapitoly obsažené v této knize podávají zevrubný obraz výzkumu 
v oblasti darwinovské epistemologie, fi losofi e mysli, fi losofi e společnosti a také v oblasti 
empirického výzkumu poznání a náboženství.

The volume presents original contributions from the 2009 Knowledge, Value, Evolution 
conference, held in Prague in 2009. Chapters included in this volume give a very comprehen-
sive picture of the work on a Darwinian-inspired epistemology, philosophy of mind, ethics, 
social philosophy, as well as a more empirical study of cognition and religion.
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Childers,T.: Co je pravděpodobnost? Teorie, interpretace, usuzování /What is  Probability? 
Theory, Interpretation, Judgement/. Bratislava: Aleph, 2011. 228 s. 
ISBN 978-80-89491-06-3

Aktuální přehled hlavních proudů fi losofi ckých zkoumání základů pravděpodobnosti. 
Kniha zejména diskutuje frekvenční a propenzitní interpretace pravděpodobnosti, subjek-
tivní bayesianismus a princip maximální entropie.

An up to date survey of the main currents in philosophical investigations in the founda-
tions of probability. Topics discussed include relative frequency and propensity interpreta-
tions of probability, subjective Bayesianism, and the Maximum Entropy Principle.

Karásek, J.: Immanuel Kant: Úvod ke Kritice soudnosti /First Introduction to the Critique 
of Judgement/. Praha: Oikúmené, 2011. 88 s. ISBN 978-80-7298-317-9

Takzvaný První úvod do Kritiky soudnosti nebyl za Kantova života publikován, protože 
Kant do publikace napsal úvod nově a stručněji. Přesto se jedná o významný text, protože 
obsahuje rozsáhlý náčrt celého kritického systému v jeho fi nální podobě.

The so-called First Introduction to the Critique of Judgement was not published during 
Kant’s lifetime, for Kant wrote a replacement for publication. It includes a large overview of 
the entirety of the Critical system, arranged in its fi nal form.

Karfíková, L. – Dus, J. A.: Milost v patristice / The Grace in Patristics/. Jihlava: Mlýn, 
2011. 225 s. ISBN 978-8086-498-41-6

Výstup ze společného projektu Centra pro práci s patristickými, středověkými a rene-
sančními texty (Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc) a Centra biblických studií 
(Evangelická teologická fakulta UK a AV ČR Praha). Poslední ze tří kolektivních monografi í, 
vypracovaných za metodického vedení Lenky Karfíkové ve spolupráci s Jiřím Mrázkem (Milost 
podle Písma a starokřesťanských autorů, 2004) a Janem A. Dusem (Milost v antické, židovské 
a křesťanské tradici, 2008, a Milost v patristice, 2011). V souhrnu celého projektu Milost se 
jedná o 31 příspěvků, v nichž 16 autorů sonduje uplatnění teologického konceptu „milost“ 
v různých myšlenkových okruzích (antika, Starý zákon, judaistika, Nový zákon, raná křesťan-
ská literatura, patristika). Žádný ze starověkých autorů nevypracoval nauku o milosti v sys-
tematickém smyslu; proto bylo třeba nejprve rekonstruovat teologický rámec jejich myšlení, 
a teprve potom analyzovat jejich rozmanité slovní formulace, jejichž společným a dvojjedi-
ným jmenovatelem je milosrdný příklon Boha k člověku a lidská reakce na tento dar.

Result of cooperation between the Centre for Patristic, Medieval and Renaissance texts 
(SS. Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palacký University in Olomouc) and the Cen-
tre for Biblical Studies (Protestant Theological Faculty, Charles University, and the Academy 
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of Sciences of the Czech Republic in Prague). This book is the last item from three colle-
ctions of essays worked out under the guidelines of Lenka Karfíková cooperating with Jiří 
Mrázek, (Grace according to Scripture and early Christian authors, 2004) and with Jan A. Dus 
(Grace in Classical, Jewish and Christian traditions, 2008, and Grace in Patristics, 2011). The 
Grace Project has brought up 31 contributions by 16 experts in total, mapping the Grace 
as a theological theme in different areas of thoughts (Classical Antiquity, Old Testament, 
Judaism, New Testament, Early Church Literature, Patristics). None of the authors discussed 
elaborated a systematic doctrine of Grace. It was therefore necessary, fi rst, to reconstruct 
the theological framework of their thinking, and, secondly, to analyse the different langua-
ge manifestations thereof with respect to the two-layer common denominator: the Grace 
as a merciful turning of God towards men and the reaction of men to this gift.

Koblížek, T.: Fenomén fi kce. Příspěvek k fenomenologii literatury /Phenomenon of 
Fiction. A Contribution to Phenomenology of Literature/. Praha: Togga, 2010. 145 s. 
ISBN 978-80-87258-46-0 (vyšlo 2011)

Tématem práce je otázka fi kčnosti literárních textů. Autor hájí tvrzení, že fi kčnost nepřed-
stavuje objektivní rys předmětů reprezentovaných v literárním díle, ale spíše způsob jejich 
jevení. Fikční objekt je pak vymezen jako objekt mizející, směřující k nepředmětné sféře 
zkušenosti.

The subject of the work is the problem of fi ctionality of literary texts. The central thesis 
can be formulated as follows: Fictionality is not an objective feature of objects represented 
in a literary work but rather a mode in which these objects appear. The fi ctional object 
appears as vanishing or becoming non-object.

Kolářský, R.: Filosofi cký význam současné ekologické krize /The Philosophical Meaning of 
the Current Ecological Crisis/. Praha: Filosofi a, 2011. 156 s. ISBN 978-80-7007-361-2

Cílem publikace je přispět k objasnění dvou otázek: co může znamenat současná eko-
logická krize pro fi losofi i a co může znamenat fi losofi e pro překonání současné ekologické 
krize. Současná ekologická krize je vymezena jako historická situace, kdy lidé jsou zranitel-
ností pozemské přírody vybízeni k tomu, aby znovu kriticky promýšleli a posuzovali své spo-
lečenské instituce a kulturní tradice. V publikaci jsou analyzovány některé antropocentrické 
a neantropocentrické přístupy k fi losofi i životního prostředí. Vývoj fi losofi e životního pro-
středí lze chápat jako obrat fi losofi ckého myšlení k Zemi. V této souvislosti autor objasňuje 
smysl a oprávněnost otázky, zda je současná ekologická krize fi losofi ckou krizí.

The aim of the book is to help clarify two interrelated questions: what meaning can the 
current ecological crisis have for philosophy and what meaning can philosophy have in 
overcoming the current ecological crisis? The current environmental crisis is defi ned as a his-
torical situation in which the vulnerability of earthly nature forces people to critically rethink 
and reassess their social institutions and cultural traditions. Relevant anthropocentric and 
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non-anthropocentric approaches to environmental philosophy are analyzed in the book. It 
is shown that development of environmental philosophy can be grasped as a turn of philo-
sophical thought towards the Earth. In this context, the author explains the meaning and 
legitimacy of the question of whether the current ecological crisis is a philosophical crisis.

Komenský, J. A.: Johannis Amos Comenii Opera omnia = Dílo J. A. Komenského. Sv. 15/IV. 
Praha: Academia, 2011. 544 s., 16 s. obr. příl. ISBN 978-80-200-2042-0

Pokračování edice Komenského spisů zařazených do souboru Opera didactica omnia 
(Amsterdam 1657), významná část reformní pedagogické činnosti J. A. Komenského 
v Uhrách – kompletní verze učebnicových souborů pro první dvě třídy latinské školy, Vesti-
bulum a Janua s příslušnými gramatikami a slovníky.

The volume continues the editing of Comenius’ writings included into the Opera didac-
tica omnia (Amsterdam 1657), which map the signifi cant part of reform pedagogical activi-
ties of Comenius in Hungary – full versions of the textbook sets for the fi rst two classes of 
the Latin school, the Vestibulum and the Janua with corresponding grammars and vocabu-
laries.

Kouba, P.: Geistige Störung als Phänomen. Perspektiven des heideggerschen Denkens 
auf dem Gebiet der Psychopathologie /Phenomenon of Mental Disorder. Perspectives 
of Heidegger’s Thought in the Area of Psychopatology/. Orbis Phänomenologicus 
Studien Bd. 25. Würzburg: Verlag Königshausen und Neumann, 2011. 400 s. 
ISBN 978-3-8260-4556-1

Tato monografi e je věnována zkoumání psychopatologické problematiky z hlediska Hei-
deggerovy fi losofi e bytí.

This monograph is focused on the investigation of psychopathological problems from 
the perspective of Heidegger’s philosophy of Being.

Kreuzzieger, M.: Kultura v době zrychlené globalizace. Studie k transkulturnímu obratu 
/Culture in the Age of Accelerated Globalization/. Praha: Filosofi a, 2011. 80 s. (v tisku)

Kniha vymezuje a artikuluje charakteristiky kultury v procesu tzv. zrychlené globalizace 
v časovém období přelomu posledního desetiletí 20. a první dekády 21. století. Zaměřuje se 
na klíčové koncepty a autory, kteří je formulovali. Usiluje o postižení různých fi losofi ckých 
pozic a interpretací. Jedná se o původní zpracování tohoto tématu v češtině, které rozpra-
covává některé koncepty, jež v dosavadní literatuře dosud nebyly uvedeny nebo jim byla 
věnována nedostatečná pozornost (kosmopolitní muzeum, transkulturní obrat ad.). Cílem 
textu je postihnout a charakterizovat transkulturní obrat jako nejvýraznější komplexní – 
sociální, politickou a kulturní – změnu, která nastala po rozpadu bipolárního světa po roce 
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1989. V souvislosti s tímto obratem je nutné nově koncepčně formulovat tradiční pojmy 
a případně vytvořit nové, které adekvátně vystihují posuny a změny, které ve vymezeném 
období nastaly.

The text articulates characteristics of culture in the accelerated globalization during the 
last two decades. It focused on key concepts and authors to formulate philosophical posi-
tions and perspectives. It is focused on concepts that have not been analyzed in the Czech 
Republic or they were not analyzed in the suffi cient way (cosmopolitan museum, cross-cul-
tural turn). The aim is to formulate cross-cultural turn as the most important change after 
1989. In this respect is necessary to articulate or rearticulate concepts that could express 
this important shift.

Kvasz, L.: Kant’s Philosophy of Geometry – On the Road to a Final Assessment /Kantova 
fi losofi e geometrie – Na cestě k závěrečnému zhodnocení/. Philosophia Mathematica 
Ro. 19 (2011), s. 139–166. Print ISSN 0031-8019, online ISSN 1744-6406

Článek se pokouší shrnout diskusi o Kantově fi losofi i geometrie a vymezit určitou oblast, 
pro kterou je Kantova fi losofi e trvale platná. Geometrické teorie je možné popsat pomo-
cí Wittgensteinova pojmu formy zobrazení. Zrod neeukleidovské geometrie je úzce spojen 
se zavedením nové formy zobrazení – interpretativní formy. Kantovu fi losofi i geometrie je 
možné charakterizovat jako fi losofi ckou rekonstrukci geometrie založené na jiné z těchto 
forem – na projektivní formě. Kantova fi losofi e je proto správná rekonstrukce teorií, jako je 
například projektivní geometrie, a to nejenom jak byla pěstována v Kantově době, ale jak ji 
architekti užívají dnes.

The paper attempts to summarize the debate on Kant’s philosophy of geometry and to 
offer a restricted area to which Kant’s philosophy would apply. Geometrical theories can be 
characterized using Wittgenstein’s notion of pictorial form. The birth of non-Euclidean geo-
metry is tied to the introduction of a new pictorial form—the interpretative form. Kant’s phi-
losophy of geometry can be interpreted as a reconstruction of geometry based on another 
of these forms—the projective form. Kant’s philosophy is thus a correct reconstruction of 
such theories as projective geometry; and not only as they were practiced in Kant’s times, 
but also as architects use them today.

Kvasz, L.: What can the Social Sciences Learn from the Process of Mathematization in 
the Natural Sciences /Co se mohou společenské vědy naučit z procesu matematizace 
v přírodních vědách/. Probabilities, Laws, and Structures. Dordrecht: Springer, 2011 
(Weber, M.; Dieks, D.; Gonzalez, W.; Hartman, S.; Stadler, F.; Stöltzner, M.), s. 309–399. 
ISBN 978-9400-730-29-8

Článek se snaží vsadit konfl ikt mezi přírodními a společenskými vědami do historické-
ho kontextu. Popisuje změny v klasifi kaci vědeckých disciplín, které doprovázejí vědeckou 
revoluci, a nabízí alternativu ke Kuhnově teorii. Vědeckou revoluci namísto konfl iktu mezi 



Anotace nejvýznamnějších výsledků (III. 1. b/)

77

zastánci a odpůrci nového paradigmatu interpretuje jako konfl ikt mezi smíšenými disciplí-
nami a metaforickou oblastí starého paradigmatu.

The paper tries to put the confl ict of the natural and the human sciences into its histo-
rical context. It describes the changes in classifi cation of scientifi c disciplines that accom-
pany a scientifi c revolution, and offers an alternative to Kuhn’s theory. Instead of a confl ict 
between the proponents and opponents of the new paradigm it interprets the revolution as 
a confl ict between the mixed disciplines and the metaphorical realm of the old paradigm.

Loudín, J. – Hochgerner, J. (eds.): Social and Cultural Dimensions of Innovation in 
Knowledge Societies /Sociální a kulturní dimenze inovací ve společnostech vědění/. 
Praha: Filosofi a, 2011. 278 s. ISBN 987-80-707-353-7

Publikace vznikla na základě projektu Přechod od imitací k inovacím jako sociální a kulturní 
proces v rámci podpory mezinárodní spolupráce AV ČR – kooperujícími subjekty byly Kabinet 
pro výzkum vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR a vídeňské Centrum pro sociální ino-
vace (Zentrum für Soziale Innovation). Autoři knihy sledují nové trendy v rozvoji inovačních 
aktivit v kontextu širších transformačních přeměn soudobých společností. V ohnisku analýz 
jsou – v souladu s přední frontou inovačního výzkumu – sociální a kulturní aspekty ino-
vací. Jsou zde popsány tendence ke komplexnímu, otevřenějšímu, komunikativnímu pojetí 
inovací, jak se prosazuje v inovační praxi i teorii. Tento přístup k inovacím je spojen s urči-
tými sociálními a kulturními postupy i s ražením nových pojmů, jako jsou sociální inovace 
či ne-technologická a ne-ekonomická inovace. Proměny inovačních činností jsou vsazeny 
do kontextu vznikajících společností vědění, které přinášejí rozšířené možnosti sociálního 
jednání, ale stejně tak nová rizika, nerovnováhy, paradoxy. V konkrétní podobě je v publikaci 
rozebírána problematika sociálních inovací, kulturních zdrojů inovací a kulturní dimenze ino-
vačních transferů, role veřejnosti při podpoře výzkumných a inovačních aktivit. Pozornost je 
také věnována teoretickým analýzám inovací ve vztahu k sociální dynamice a stabilitě.

The publication of this book results from the project Transition from Imitation to Innova-
tion as Social and Cultural Process, which was supported by the AS CR programme for inter-
national cooperation. The organizations involved were the Centre for STS Studies at the 
Institute of Philosophy AS CR and the Centre of Social Innovation in Vienna (Zentrum für 
Soziale Innovation). The authors track new trends in the development of innovation activi-
ties in the context of more extensive transformational processes in contemporary societies. 
The analyses focus – in accordance with the cutting-edge international research on inno-
vations – on social and cultural aspects of innovations. Tendencies towards more complex, 
open, and communicative conception of innovations are described, which is currently the 
prevailing course in the innovation practice and theory. This approach to innovations is 
associated with particular social and cultural practices and, consequently, promotes new 
terms such as social innovation or non-technological- and non-economic innovation. The 
changes in innovation activities are embedded in the framework of emerging knowledge 
societies that bring forth enlarged opportunities for social action, but also new risks, imba-
lances, and paradoxes. In a detailed manner, the publication treats the theme of social inno-
vations, cultural resources for innovations, cultural dimensions of innovation transfers, and 
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role of the public in the support of research and innovation activities. Attention is also paid 
to theoretical analyses of innovations in their relation to social dynamics and stability.

Machula, T. – Štěpán, M. F.: Tomismus čtyřiadvaceti tezí /Thomism of 24 theses/. Praha: 
Krystal OP, 2010. 232 s. ISBN 978-80-8718-328-1

V knize jde o představení novotomismu na základě dekretu z roku 1914, adresovaného 
katolickým učitelům fi losofi e. Obsahuje 24 tomistických tezí, které nejsou pouhým opako-
váním myšlenek Tomáše Akvinského, ale živou reakcí na stav fi losofi e a fi losofi ckých diskusí 
své doby. Přestože jde o dobový disciplinární dokument, je tento seznam tezí dosud zajíma-
vý. Bývá zmiňován jako jeden ze zdařilých pokusů shrnout podstaty tomismu do pregnantně 
formulovaných stručných bodů.

The book presents Neothomism with respect to the Church decree from 1914 adressed 
to Catholic philosophy teachers. Theses are not only repetition of Aquinas’s thoughts but 
they are independent reaction to the philosophy and philosophical discussions of that time. 
Despite it is disciplinary docement of that time, it is still interesting now. It is usually cited 
as a succesfull attempt of an essence of Thomism.

Nodl, M. – Pleszczyński, A. (eds.): Moc a její symbolika ve středověku /Power and 
Symbols of Power in the Middle Ages/. Praha: Filosofi a. 176 s. ISBN 978-80-7007-351-3

Jednotlivé kapitoly se věnují problematice reprezentace panovnické vlády ve středo-
věkých Čechách a Polsku, jak se v symbolické rovině odrážela na panovnických pečetích, 
v korunovačních rituálech, během soudních procesů či při rituálech slavnostních vjezdů do 
panovnických měst.

Chapters of this book deal with the problematics of representing the sovereign rule in 
medieval Bohemia and Poland, as it was refl ected on the symbolical level in royal seals, 
coronation rituals, in lawsuits or in ceremonial entrances to royal towns.

Novotný, R. – Šámal, P. (eds.): Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra 
Čorneje /Birth of the Myth. Double Life of the Hussite Era/. Praha – Litomyšl: Paseka. 
504 s. ISBN 978-80-7432-099-6

Eseje v této knize rekonstruují události dramatických dějin 15. století a přibližují vznik 
husitského „mýtu“, kdy husitství bylo využíváno jako argument v politických či národnost-
ních zápasech.

Essays of this book reconstruct the events of the dramatic 15th century history and 
describe the creation of the Hussite „myth“, when Hussitism was used as an argument in 
political and national disputes.
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Peregrin, J.: Člověk a pravidla /Man and Rules/. Praha: Dokořán, 2011. 166 s. 
ISBN 978-80-7363-347-9

Kniha shrnuje některé nedávné fi losofi cké výsledky týkající se problémů pravidel (zejmé-
na z oblasti fi losofi e jazyka a fi losofi e mysli) a propojuje je s některými novými vědeckými 
poznatky. Poté co byla za víceméně jednotící rámec současných věd o živé přírodě přijata 
evoluční teorie a co si tato teorie čím dál častěji nachází cestu i do věd společenských, se 
před vědci otevírá problém prozkoumání toho, jakým způsobem se v rámci evoluce mohl 
objevit člověk, tvor s tolika rysy nepodobnými vlastnostem svých zvířecích bratranců. To, co 
je v současné době v tomto kontextu v centru pozornosti, je otázka evolučního vysvětlení 
vzniku spolupráce. Kniha poukazuje na fakt, že problém vzniku pravidel s problémem vzniku 
spolupráce úzce souvisí, pravidla však znamenají něco mnohem více než pouhou „instink-
tivní“ spolupráci; že pravidla jsou tím, co umožnilo, že se spolupráce promítla do samotné 
naší podstaty a učinila z nás rozumné, hovořící a kulturní tvory. Ukazuje, že stejný druh 
normativity, který stojí v základě lidské společenskosti, stojí i v základě lidského jazyka a lid-
ského rozumu – že tedy člověka můžeme bez velké nadsázky nazvat normativním tvorem.

The book summarizes some recent philosophical results concerning the problems of rules 
(especially from the fi elds of philosophy of language and philosophy of mind) and intercon-
nects them with some new scientifi c fi ndings. After evolution theory has been established 
as a more or less unifying framework of contemporary life sciences, and after this theory 
has been fi nding its way into social sciences as well, scientists are facing the problem of 
understanding the ways in which evolution might have given rise to us humans, creatures 
is no many respects dissimilar to other animals. What is now in the focus of attention is 
the question of the evolutionary explanation of the emergence of cooperation. The book 
points out that this problem is closely connected with the problem of emergence of rules, 
though rules amount to incomparably more than mere “instinctive” cooperation; the claim 
is that rules are what has made it possible for cooperation to be projected into our very 
nature and to make us rational, talking and cultural creatures. It shows that the same kind 
of normativity that lies in the foundations of human sociality, lies also in the foundations 
of human language and human reason – hence that calling man a normative creature is not 
an overstatement.

Profant, M.: Myslet uprostřed dějin. Dějiny a dějinnost ve fi losofi i symbolických 
forem Ernsta Cassirera /To Think in the Course of History. History and Historicity 
in the Philosophy of Symolic Forms of Ernst Cassirer/. Praha: Epocha, 2011. 205 s. 
ISBN 978-80-7425-093-4

Monografi e zaměřená na pojetí dějin a historicity v díle Ernsta Cassirera, historický čas 
a univerzalitu v historii. Autor vyzdvihuje kontinuálnost tématu kultury v celém Cassirerově 
díle a ukazuje aktuálnost jeho konceptu univerzality lidské kultury a historie. 

The Monograph is focused on the development of the theme of history and historicity in 
the works of Ernst Cassirer. The author points to the continuity of the theme of culture in 
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whole Cassirer’s work and shows the actuality of Cassirer’s concept of universality of human 
culture and history.

Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.): Jan Patočka, Korespondence 
s komeniology I. S přílohami o Chartě 77, norském vydání Kacířských esejů aj. 
/Jan Patočka, Correspondence with scholars in Comenius studies I. With supplements 
on Chart 77, Norwegian edition od heretical essays et al./. Praha: Oikúmené, 2011. 
Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 21. 653 s. ISBN 978-80-7298-439-8

První vydání korespondence Jana Patočky s komeniology (M. Blekastadovou, J. Brambo-
rou, J. Ludvíkovským, L. Mašínovou, J. Novákovou, J. Popelovou, S. Sousedíkem a A. Škarkou), 
doplněné o přílohy o Chartě 77, norském vydání Kacířských esejů aj., opatřené předmluvou, 
důkladným poznámkovým aparátem a edičním komentářem. Tato edice byla připravena 
a vydána v rámci grantového projektu Korespondence Jana Patočky s komeniology (pro-
jekt 401/07/1457 GA ČR). Přináší cenný pramenný materiál, důležitý pro úplnější poznání 
Patočkova myslitelského odkazu, pro dějiny komeniologie, pro poznání tehdejší doby, jejího 
kulturního a duchovního klimatu.

The volume contains the fi rst edition of Jan Patočka’s correspondence with the Czech 
Comenius scholars. It includes introductory study, editorial commentary and an extend 
footnote apparatus.

Schifferová, V. – Chvatík, I. (eds.): Jan Patočka, Korespondence s komeniology II.  /Jan 
Patočka, Correspondence with scholars in Comenius studies II./. Praha: Oikúmené, 2011. 
Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 22. 366 s. ISBN 978-80-7298-460-2

První vydání korespondence Jana Patočky s komeniology (D. Čyževským, M. Denisovou, 
F. Hofmannem, K. Schallerem a G. H. Turnbullem), opatřené důkladným poznámkovým 
aparátem a edičním komentářem. Přináší cenný pramenný materiál, důležitý pro úplnější 
poznání Patočkova myslitelského odkazu, pro dějiny komeniologie, pro poznání tehdejší 
doby, jejího kulturního a duchovního klimatu. Tato edice byla připravena a vydána v rám-
ci grantového projektu Korespondence Jana Patočky s komeniology (projekt 401/07/1457 
GA ČR).

The second volume of Jan Patočka’s correspondence with Comenius scholars includes his 
correspondence with the eminent foreign specialists. Besides the edition of the letters, it 
includes editorial commentary and an extend footnote apparatus.
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Silagiová, Z. a kol.: Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum – Slovník středověké latiny 
v českých zemích, díl III, sešit 21 /Dictionnary of Mediaeval Latin in the Czech Lands/. 
Praha: KLP – FLÚ KKS AV ČR, 2011. 100 s. ISBN 978-80-86791-87-6

Slovník zaznamenává a vykládá slovní zásobu středověké latiny užívané v českých zemích 
v období od r. 1000 do r. 1500. Vychází z bohatého materiálu, který byl excerpován z pra-
menů různé povahy (z literatury diplomatické, administrativní, krásné i odborné apod.) 
české provenience; specifi kem a předností českého středolatinského slovníku je to, že byly 
excerpovány i rukopisné prameny. Slovník je důležitou pomůckou pro všechny badatele, 
kteří se zabývají českým středověkem; výklad je podáván česky a latinsky, takže jej mohou 
s prospěchem užít i ti, kteří češtinu neovládají.

The Dictionnary records and explains a vocabulary of Mediaeval Latin used in the Czech 
Lands in a period from 1000 to 1500 AD. It exploits a rich material, excerpted from various 
types of sources (administrative documents, poetry, chronicles, legends, scientifi c treatises 
and so on) of Czech provenance; the specifi c and meritorious feature of the Czech Dicti-
onnary is an excerption of manuscript sources. The Dictionnary is a requisite for all scholars 
concerned with Czech Middle Ages; explanations are given in Czech and Latin, so it can be 
used with profi t by foreign scholars, too.

Soukup, P.: Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra / Reform Preaching and Jakoubek 
of Stříbro/. Praha: Filosofi a, 2011. 438 s. ISBN 978-80-7007-359-9

Kniha se věnuje kazatelskému hnutí v Čechách v letech 1360–1420, přináší textovou 
analýzu nejstarších kázání mistra Jakoubka ze Stříbra a sleduje vývoj kazatelské a exegetické 
metody v raném husitství.

The book deals with the preachers’ movement in Bohemia in 1360–1420. It presents 
a textual analysis of the earliest sermons by Jakoubek of Stříbro and follows the develop-
ment of the homiletic and exegetical methods in the early Hussitism.

Storchová, L. (spoluautorka Ratajová, J.): Žádná ženská člověk není. Polarizace genderů 
v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století /No Women is a Human. Gender 
Polarization in Czech-language Literature of the Second Half of the 18th Century/. Praha: 
Scriptorium, 2010. 492 s. ISBN 978-80-87271-26-19

Kniha je třetím svazkem ediční řady publikované v rámci grantu GA ČR. Přináší komen-
tovanou edici specifi ckého typu české vernakulární literatury z 18. století (kramářských 
písní, preskriptivních spisů, katechismů apod.), která se týkala feminity a maskulinity. Kro-
mě edice svazek obsahuje paratexty jako ediční poznámku, obsáhlé vysvětlivky, slovníček 
a dvě doprovodné studie, v nichž se analyzuje utváření genderových dichotomií v literatuře 
tohoto období.
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The book is the third volume in the series published under a research project fi nanced 
by the Czech Grant Agency. It brings a commented edition of a specifi c type of Czech verna-
cular literature of the 18th century (cheap prints, ballads, prescriptive treatises, catechisms 
etc.), which focused on the issues of feminity and masculinity. Beside the edition, the pre-
sent volume contains also paratexts as an editorial note, comprehesive notes, a glossary 
and two accompanying studies analysing constructions of gender dichotomies within the 
18th century literature.

Tomek, V.: Anarchie jako setba pod sněhem. Colin Ward. Praha, 2011. 301 s. 
ISBN 978-80-254-9540-7

Colin Ward byl velmi známým a nejoriginálnějším britským anarchistou druhé poloviny 
20. století, jeho dílo a činnost zůstávaly dosud v českém prostředí neznámými. Jeho anar-
chismus nebyl spekulativní vizí budoucí anarchistické společnosti, ale představoval takovou 
neautoritativní podobu společnosti, jež se opírá o zkušenosti každodenního života a rea-
lizuje se paralelně vedle a navzdory stávající autoritativní společnosti. Svůj anarchismus 
prezentoval v práci Anarchismus v akci (1973, přeloženo v příloze publikace), jež naznačuje 
směřování ke společenství, jež se vytváří samo bez autority jako setba pod sněhem, pod 
tíhou státu a jeho byrokracie, kapitalismu a jeho pustošení, privilegií a jejich nespravedl-
nosti, nacionalismu a jeho sebevražedných zastánců, náboženských rozdílů a jejich separa-
tismu.

Although Colin Ward was very known and the most original British anarchist writer of the 
second half of the twentieth century, his work and activity remained yet in the Czech milieu 
fully the unknown. His kind of anarchism was not a speculative vision of a future society, 
but it was a description of a mode of human organization, rooted in the experience of eve-
ryday life, which operates side by side with, and in spite of, the dominant authoritarian 
trends of present society. His book Anarchy in Action (1973, translated in the supplement), 
which was Ward’s only work on the theory of anarchism, he makes entirely explicit his hi-
ghly original anarchism, that an anarchist society, a society which organizes itself without 
authority, is always in existence, like a seed beneath the snow, buried under the weight of 
the state and its bureaucracy, capitalism and its waste, privilege and its injustices, nationa-
lism and its suicidal loyalties, religious differences and their superstitious separatism.

Zachová, J. (ed.): Dicta de tempore Magistro Iohanni Hus attributa /Dicta de tempore 
ascribed to Master Jan Hus/. Turnhout: Brepols, 2 sv., 1563 s. ISBN 978-2-503-53600-2, 
978-2-503-54219-5

Edice postily asi z roku 1408, jejíž autor pravděpodobně pocházel z nejbližšího okolí mis-
tra Jana Husa.

An edition of a postilla from around 1408, whose author probably came from the closest 
environment of Master Jan Hus.
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Zátka, V.: Ludwig Wittgenstein, O jistotě /On Certainty/. Praha: Academia, 2010 (vyšlo 
2011). 151 s. IBSN 978-80-200-1905-9

O jistotě je Wittgensteinova posmrtně vydaná kniha, která vznikla z nedokončených 
zápisků, jejichž poslední řádky autor napsal dva dny před svým skonem. Vede v ní diskurs 
o důkazu existence vnějšího světa – o tom, že o některých věcech není možno pochybovat, 
aby člověk vůbec mohl žít – inspirovaný esejemi anglického fi losofa G. E. Moora.

„Zde je ruka“ – to je jeho výchozí argument, od kterého zkoumá situaci našeho vědění. 
Jiným důležitým momentem je předpoklad, že všechny pochybnosti jsou vloženy do základ-
ních přesvědčení, a že tedy ty nejradikálnější formy pochybností musejí být odmítnuty, 
neboť vytvářejí systémový rozpor. Wittgenstein si je vědom, že vždycky budeme pochy-
bovat. Jeho koncept jistoty nemíří k tomu, aby ukázal, kudy můžeme přistoupit k pravdě, 
nýbrž k tomu nakolik mohou být pochybnosti bezdůvodné nebo nepochopitelné díky jejich 
zakořenění v jazykové hře. Takto dovozuje, že struktura našeho jazyka může vést k tomu, že 
tvoří pochybnosti tam, kde není třeba pochybovat, a analyzuje gramatické struktury při-
rozeného jazyka i pravidla jeho používání. Tato zkoumání představují další rozvinutí jeho 
známé koncepce „jazykových her“ jako základního kritéria sémantického smyslu a významu 
jazykových výrazů.

The last work of an important philosopher of the 20th century dealing with the analysis 
of the meaning of the term “certainty” used in a normal language and its language games. 
The work is one of the biggest critics of the Cartesian philosophy of mind in the modern 
philosophy.
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Příloha č. 2: 
Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2011 
(podle databáze ASEP – uváděny jsou pouze výsledky odesílané 
z této databáze do RIV) (III. 1. b/)

Vysvětlivky použitých zkratek (typ výsledku) 

B – monografi e, C – konferenční příspěvek (zahraniční konference), E – elektronický doku-
ment, G – konferenční sborník (zahraniční konference), I – interní tisk, J – článek v odbor-
ném periodiku, K – konferenční příspěvek (tuzemská konference), M – část monografi e, 
R – recenze, T – překlad, U – uspořádání akce. 

Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2011

Bakešová, Alena. Překlad: Axel Honneth: Patologie rozumu. Dějiny a současnost kritické 
teorie. 2011 – Druh výsledku T

Balon, Jan. Teorie vědy/Theory of science: časopis pro mezioborová zkoumání vědy, 2011, 
roč. 33, č. 2, s. 341–347. ISSN 1804-6347. [Orig.: Calhoun, C. Sociology in America. 
A History] – Druh výsledku R

Balon, Jan. Sociologie v USA: Historické kontextualizace. Praha: Sociologické nakladatelství 
SLON, 2011. 186 s. ISBN 978-80-7419-063-6 – Druh výsledku B
 
Banse, G. – Machleidt, Petr. Internationale Konferenz/ CULTMEDIA Jahrestagung 2011: 
Von der Informations- zur Wissenschaftgesellschaft: Reloaded. e-Participation – e-Identity 
– e-Society. Praha, 15.–17. 6. 2011 – Druh výsledku U
 
Barabas, Marina. In Search of Goodness. In Cordner, Ch. (ed.). Philosophy, Ethics and 
Common Humanity. Abingdon: Routledge, 2011. S. 82–105. ISBN 978-0-415-54638-6. 
– Druh výsledku M

Bažant, Jan. Nation and Art. From Miroslav Tyrš to Max Dvořák, and back. Ars, 2011, 
roč. 44, č. 1, s. 15–25. ISSN 0044-9008 – Druh výsledku J

Bažant, Jan. „Páni dobrého počasí“ v jezuitském kostele sv. Mikuláše v Praze. In Förster, J.; 
Kitzler, J.; Petrbok, V.; Svatošová, H. (ed.). Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis ku cti 
Martina Svatoše. Praha: Filosofi cký ústav AV ČR. Kabinet pro klasická studia, 2011. 
S. 397–413. ISBN 978-80-260-0542-1 – Druh výsledku M
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Bažant, Jan. SACRI ROMANI IMPERII PRINCEPS: Wallenstein’s Palace in Prague Revisited. 
In Šípová, P.; Spívalová, M.; Jiřík, J. (ed.). Ad honorem Eva Stehlíková. Praha: Filosofi cký 
ústav Akademie věd České republiky, 2011. S. 32–38. ISBN 978-80-260-0126-3 – Druh 
výsledku M
 
Bednář, Miloslav. Evropská unie a demokracie. In Loužek, M. (ed.). Evropská unie 
v pasti centralizace. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011. S. 53–59. 
ISBN 978-80-87460-03-0 – Druh výsledku M
 
Běhounek, Libor; Majer, Ondrej. A Semantics for Counterfactuals Based on Fuzzy Logic. 
In Peliš, M.; Punčochář, V. (ed.). The Logica Yearbook 2010. London: College Publications, 
2011, S. 25–41. ISBN 978-1-84890-038-7. [LOGICA 2010, Hejnice, 21.–25. 6. 2010, CZ] 
– Druh výsledku C
 
Beneš, Jiří (ed.); Bouzková, H. (ed.); Hubka, K. (ed.); Kyralová, Marie (ed.); Sousedík, S. 
(ed.); Steiner, Martin (ed.). Johannis Amos Comenii Opera omnia. Praha: Academia, 2011. 
544 s. (Johannis Amos Comenii Opera Omnia: 15/IV). ISBN 978-80-200-2042-0 – Druh 
výsledku B
 
Beran, Ondřej. Několik poznámek k problematice individuality. Filosofi cký časopis, 2011, 
roč. 59, č. 6, s. 837–850. ISSN 0015-1831 – Druh výsledku J
 
Bierhanzl, Jan. Ethique et institution dans les théories d’Yves Aulas. In Ancet, P.; Mazen, N. 
(ed.). Ethique et handicap. Bordeaux: Les Etudes Hospitalières, 2011. S. 327–336. 
ISBN 978-2-84874-245-8 – Druh výsledku M
 
Bierhanzl, Jan. Myslet, tj. myslet ve dvou: Yves Aulas a Levinas. Ostium – internetový 
časopis pre humanitné vedy, 2011, roč. 7, č. 4, s. 1–8. ISSN 1336-6556. – Druh výsledku J
 
Bierhanzl, Jan. Pohladit, nebo podat ruku. Levinas a Merleau-Ponty o tělesném původu 
řeči. Filosofi cký časopis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 157–166. ISSN 0015-1831. – Druh 
výsledku J

Bierhanzl, Jan. Význam jako jeden-pro-druhého. Etická významovost a identita subjektu 
u pozdního Levinase. Filozofi a, 2011, roč. 66, č. 3, s. 228–237. ISSN 0046-385X – Druh 
výsledku J
 
Blažek, Pavel; Burnett, Ch.; Scafi , A. The Nile in Medieval Culture and Thought. Londýn, 
27. 5. 2011 – Druh výsledku U
 
Blažek, Pavel. What is New in the New Universities? Learning in Central Europe in the 
Later Middle Ages (1348–1500). Łódź, 8.–10. 9. 2011 – Druh výsledku U
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Boháček, Kryštof. TI ESTI „Metaphysik“. Aithér, 2011, roč. 3, č. 5, s. 237–248. 
ISSN 1803-7860 – Druh výsledku J

Cermanová, Pavlína. Gog a Magog: lid z konce světa a věků v husitství. In Zrození mýtu: 
Dva životy husitské epochy. Praha: Paseka, 2011. S. 230–243. ISBN 978-80-7432-099-6 
– Druh výsledku M
 
Cermanová, Pavlína. Workshop Die Apokalypse Funktionen und symbolische 
Repräsentationen eines Begriffs. Wien, 28.–29. 6. 2011 – Druh výsledku U
 
Ciglerová, Jana. Zpracování sekundárních autorů v elektronické verzi Knihopisu. Folia 
Historica Bohemica, 2011, roč. 26, č. 2, s. 509–520. ISSN 0231-7494 – Druh výsledku J
 
Čadková, Daniela. Slavík jako literární topos. In Förster, J.; Kitzler, P.; Petrbok, V.; 
Svatošová, H. (ed.). Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis ku cti Martina Svatoše. 
Praha: Filosofi cký ústav AV ČR. Kabinet pro klasická studia, 2011. S. 173–194. 
ISBN 978-80-260-0542-1 – Druh výsledku M
 
Čapek, Jakub. Bergson und Husserl über Erlebnis und Zeitlichkeit. In Degler, F. (ed.). 
Bloch-Almanach 30/2011. Mössingen-Talheim: Talheimer Verlag, 2011. S. 127–143. 
ISBN 978-3-89376-144-9 – Druh výsledku M
 
Daneš, Jaroslav. Spor Aristotela s Platónem o výchovnou funkci tragického divadla. Aithér, 
2011, roč. 3, č. 5, s. 97–122. ISSN 1803-7860 – Druh výsledku J
 
Doležalová, Lucie. Obscurity in the Middle Ages. Praha, 6.–8. 10. 2011. – Druh výsledku U

Drozenová, Wendy; Machleidt, Petr. Etika ve vědní politice. In Gluchman, V. (ed.). Etika 
a politika. Prešov: Filozofi cká fakulta Prešovskej univerzity, 2011. S. 277-286. ISBN 
978-80-555-0266-3 – Druh výsledku M
 
Drozenová, Wendy. Tschechische Identität und Wissenschaft. In Banse, G.; Krebs, I. 
(ed.). Kulturelle Diversität und Neue Medien. Entwicklungen – Interdependenzen 
– Resonanzen. Berlin: Trafo Wissenschaftsverlag, 2011. S. 129–140. 
ISBN 978-3-89626-897-6 – Druh výsledku M
 
Duží, M.; Jespersen, Bjorn. Transparent Quantifi cation into Hyperintensional Contexts. 
In Peliš, M.; Punčochář, V. (ed.). The Logica Yearbook 2010. London: College Publications, 
2011. S. 81–97. ISBN 978-1-84890-038-7. [LOGICA 2010, Hejnice, 21.–25. 6. 2010, CZ]. 
– Druh výsledku C
 
Dvořák, Tomáš; Balon, Jan. Setkání historické epistemologie a věd o člověku. Teorie vědy/
Theory of science: časopis pro mezioborová zkoumání vědy, 2011, roč. 33, č. 1, s. 5–16. 
ISSN 1804-6347 – Druh výsledku J
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Filáček, Adolf. Public Engagement in Science: Current Debates in the CR. In Loudín, J.; 
Hochgerner, J. (ed.). Social and Cultural Dimensions of Innovation in Knowledge Societies. 
Praha: Filosofi a, 2011. S. 81–104. ISBN 978-80-7007-353-7 – Druh výsledku M
 
Florianová, Hana. Zdroje textu lékařské části vokabuláře Lactifer. In Šípová, P.; 
Spívalová, M.; Jiřík, J. (ed.). Ad honorem Eva Stehlíková. Praha: Filosofi cký ústav Akademie 
věd České republiky, 2011. S. 93–103. ISBN 978-80-260-0126-3 – Druh výsledku M
 
Fořtová, Hana; Olšáková, Doubravka. Okouzlen myšlením – Korespondence Lva Thuna 
a Alexise de Tocqueville. Dějiny a současnost, 2011, –, č. 1, s. 24–27. ISSN 0418-5129 
– Druh výsledku J
 
Fulka, Josef. Jazyk a výchova v Rousseauově „Emilovi“. Filosofi cký časopis, 2011, roč. 59, 
č. 4, s. 483–500. ISSN 0015-1831 – Druh výsledku J
 
Fulka, Josef. L’Étranger. Olomouc, 4. 7. 2011–6. 7. 2011. – Druh výsledku U
 
Fulka, Josef. Music as Ideality: the Figure of the Composer in Marcel Proust. In Vajdová, L.; 
Bžoch, A. (ed.). Controversial Modernity. Bratislava: Ústav světovej literatúry SAV, 2011. 
S. 48–58. ISBN 978-80-8095-071-2 – Druh výsledku M

Fulka, Josef. Neshoda: politika a fi losofi e (překlad). Praha: Svoboda Servis, 2011. 135 s. 
ISBN 978-80-86320-72-4. [Orig.: Rancière, J. Mésentente] – Druh výsledku T
 
Fulka, Josef. Subjekt jako infans. Filosofi cký časopis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 167–182. 
ISSN 0015-1831 – Druh výsledku J
 
Glombíček, Petr. Obecný smysl u Arendtové a Kantův zdravý rozum. Filosofi cký časopis, 
2011, roč. 59, č. 3, s. 351–376. ISSN 0015-1831 – Druh výsledku J
 
Hála, Vlastimil. Tři pohledy na první světovou válku. Filosofi cký časopis, 2011, roč. 59, č. 3, 
s. 377–394. ISSN 0015-1831 – Druh výsledku J
 
Hauser, Michael. Jak materializovat symbolický řád? O diferenci mezi Marxem a Žižkem. 
In Symbol ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, 2011. S. 86–102. ISBN 978-80-7290-428-0. – Druh výsledku M
 
Hauser, Michael. Obrana fi losofi e: Kosík a dnešek. In Hrubec, M.; Pauza, M.; Zumr, J. (ed.). 
Myslitel Karel Kosík. Praha: Filosofi a, 2011. S. 177–204. ISBN 978-80-7007-354-4 – Druh 
výsledku M

Hauser, Michael. Tělo jako sarx. Filosofi cký časopis, 2011, roč. 59, č. 1, s. 113–129. 
ISSN 0015-1831 – Druh výsledku J
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Havelka, Tomáš. [Recenze]. Česká literatura, 2011, roč. 59, č. 4, s. 621–631. ISSN 
0009-0468. [Orig.: Šlosar, D.; Kolár, J. S Masopustem do Averna (tedy do pekla)] – Druh 
výsledku R
 
Havlík, Vladimír. S-A-I teze (biologické druhy jako individua). Organon F, 2011, roč. 18, 
s. 32–49. ISSN 1335-0668 – Druh výsledku J
 
Havlík, Vladimír. The Scientifi c Status of Darwinism. In Hříbek, T.; Hvorecký, J. (ed.). 
Knowledge, Value, Evolution. London: College Publications, 2011. S. 85–98. 
SBN 978-1-84890-043-1. [Knowledge, Value, Evolution, Praha, 23.–25. 11. 2009, CZ] 
– Druh výsledku C
 
Havlík, Vladimír. Vstříc univerzálnímu evolučnímu principu. In Z evolučního 
hlediska. Pojem evoluce v současné fi losofi i. Praha: Filosofi a, 2011. S. 75–124. 
ISBN 978-80-7007-358-2. – Druh výsledku M
 
Havlík, Vladimír; Hříbek, Tomáš. Z evolučního hlediska – úvod. In Z evolučního 
hlediska. Pojem evoluce v současné fi losofi i. Praha: Filosofi a, 2011. S. 11–17. 
ISBN 978-80-7007-358-2 – Druh výsledku M
 
Heider, Daniel. Reifi kace hylemorfi ckých principů, substanciální jednota člověka 
a nesmrtelnost lidské duše ve fi losofi i F. Suáreze. In Pojetí člověka v dějinách a současnosti 
fi losofi e, I. Od antiky po renesanci. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2011. S. 139–152. ISBN 978-80-7325-247-2 – Druh výsledku M
 
Heider, Daniel. Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální 
jednotu k druhům transcendentální jednoty. Praha: Filosofi a, 2011. 480 s. 
ISBN 978-80-7007-328-5 – Druh výsledku B
 
Heider, Daniel. The refusal of the modernist interpretation of Suarezian metaphysics. Was 
Descartes in his criticism right about Suárez’s Conception of the Possibles and Eternal 
Truths?. In Busche, H.; Hessbrüggen-Walter, S. (ed.). Departure for Modern Europe: 
A Handbook of Early Modern Philosophy (1400–1700). Hamburg: Felix Meiner, 2011. 
S. 1154–1168. ISBN 978-3-7873-2131-5 – Druh výsledku M

Heider, Daniel. The Role of Trinitarian Theology in Universals. Bartolomeo Mastri de 
Meldola (1602–1673) and Bonaventura Belluto (1600–1676). In Krieger, G. (ed.). 
Herausforderung durch Religion?: Begegnungen der Philosophie mit Religionen in 
Mittelalter und Renaissance. Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2011. S. 268–284. 
ISBN 978-3-8260-4425-0 – Druh výsledku M
 
Hill, James; Peliš, Michal. Belief and Doubt in David Hume. Praha, 6. 9. 2011–8. 9. 2011. 
– Druh výsledku U
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Hladík, Radim. A Theory’s Travelogue: Post-Colonial Theory in Post-Socialist Space. Teorie 
vědy, 2011, roč. 33, č. 4, s. 561–590. ISSN 1210-0250 – Druh výsledku J

 

Hladík, Radim. Třikrát o mnohočetné paměti. Teorie vědy, 2011, roč. 32, č. 4, s. 535–551. 
ISSN 1210-0250. – Druh výsledku J

 

Hlaváček, Petr. Die böhmischen Franziskaner im ausgehenden Mittelalter. Stuttgart: 
Franz Steiner Verlag, 2011. 230 s. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des Östlichen 
Mitteleuropa: 40). ISBN 978-3-515-09674-4 – Druh výsledku B

 

Hlaváček, Petr. Die kirchenpolitischen Aspekte des Kultes der Vierzehn heiligen Nothelfer 
im sächsisch-böhmischen Raum im ausgehenden Mittelalter. In Thieme, A.; Tresp, 
U.; Finger, B. (ed.). Eger 1459: Fürstentreffen zwischen Sachsen, Böhmen und ihren 
Nachbarn: dynastische Politik, fürstliche Repräsentation und kulturelle Verfl echtung. 
Dößel: Stekovics, 2011. S. 383–389. ISBN 978-3-89923-285-1 – Druh výsledku M

 

Hlaváček, Petr. Eberhard Ablauff de Rheno (†1528) im Geistesleben der böhmischen 
Franziskaner am Anfang der Frühen Neuzeit. In Specht, H.; Černušák, T. (ed.). 
Leben und Alltag in böhmisch-mährischen und niederösterreichischen Klöstern in 
Spätmittelalter und Neuzeit. St. Pölten: Diözesanarchiv St. Pölten, 2011. S. 136–146. 
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výsledku U
 
Švihlíková, I.; Hrubec, Marek. Ekonomická demokracie II. Praha, 2. 5. 2011 – Druh 
výsledku U

Thein, Karel. Dvojí (vlastně trojí) směr obratu k tělesnosti. Filosofi cký časopis, 2011, 
roč. 59, č. 1, s. 9–30. ISSN 0015-1831 – Druh výsledku J
 
Tomek, Václav. Anarchie jako setba pod sněhem. Colin Ward. Praha: Manibus Propriis, 
2011. 301 s. ISBN 978-80-254-9540-7 – Druh výsledku B

Tomek, Václav. Žít a jednat v přirozenosti a svobodě! Paul Goodman. Praha: Manibus 
propriis, 2011. 178 s. ISBN 978-80-260-0458-5 – Druh výsledku B
 
Tondl, Ladislav. Is Semiotic Also Competent for Man’s Communication with Technical 
Artefacts? In Doubravová, J.; Schuster, R. (ed.). Cultures as Sign Systems and Processes. 
Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2011, S. 71–86. ISBN 978-80-7043-924-1. 
[Cultures as Sign Systems and Processes/Kulturen als Zeichensysteme und – Prozesse, 
Linz, 13.–15. 1. 2006, AT] – Druh výsledku C
 
Tondl, Ladislav. O problémech a cílech řízení znalostí. Teorie vědy/Theory of science: 
časopis pro mezioborová zkoumání vědy, 2011, roč. 33, č. 3, s. 469–480. ISSN 1804-6347 
– Druh výsledku J
 
Tondl, Ladislav. On Qualifi ed Use and Application of Knowledge. In Banse, G.; Grunwald, 
A.; Hronszky, I.; Nelson, G. (ed.). On Prospective Technology Studies. Karlsruhe: 
Impressum – KIT, 2011. S. 139–147. ISBN 978-3-86644-731-8. – Druh výsledku M

Učník, L.; Chvatík, Ivan; Moran, D. Responsibility, Formal Knowledge and the Life-World. 
Perth, 28.–29. 11. 2011. – Druh výsledku U
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Urban, Petr. Druhý, tělo a etika – fenomenologická perspektiva. Filozofi a, 2011, roč. 66, 
č. 3, s. 145–159. ISSN 0046-385X – Druh výsledku J

Urban, Petr. Na hranicích fenomenologie. Praha, 15.–16. 11. 2011. – Druh výsledku U

 

Urban, Petr. Tělo a morální fenomenologie. Filosofi cký časopis, 2011, roč. 59, č. 7, 
s. 203–218. ISSN 0015-1831 – Druh výsledku J

 

Urban, Petr. Tělo druhého (zvířete) ve fenomenologii intersubjektivity. Filosofi cký časopis, 
2011, roč. 59, č. 1, s. 31–46. ISSN 0015-1831 – Druh výsledku J

 

van der Heiden, G. (ed.); Novotný, Karel (ed.); Römer, I. (ed.); Tengelyi, L. (ed.). 
Investigating Subjectivity. Classical and New Perspectives. 2011 – Druh výsledku B

 

Vlasáková, Marta. Za etiku korektní. Filosofi cký časopis, 2011, roč. 59, č. 3, s. 427–440. 
ISSN 0015-1831 – Druh výsledku J

 

Vršecká-Kvízová, Kateřina. Poznámka o Evě ze starofrancouzské Jeu d’Adam. In Šípová, P.; 
Spívalová, M.; Jiřík, J. (ed.). Ad honorem Eva Stehlíková. Praha: Filosofi cký ústav Akademie 
věd České republiky, 2011. S. 489–496. ISBN 978-80-260-0126-3– Druh výsledku M

 

Vršecká-Kvízová, Kateřina. Towards a Way of Reading Scenic Space in Dramatic Texts of 
the Czech Middle Ages. Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře, 2011, 
roč. 14, č. 1, s. 65–81. ISSN 1803-845X – Druh výsledku J

 

Weber, V.; Varone, A.; Marchioni, R.; Kepartová, Jana. Corpus inscriptionum Latinarum: 
Inscriptiones parietariae Pompeianae Herculanenses Stabianae / consilio et auctoritate 
Academiae Scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis editae. Berlin: Walter de 
Gruyter, 2011. 404 s. (Corpus inscriptionum Latinarvm). ISBN 978-3-11-018538-6 – Druh 
výsledku B

Zachová, Jana. Dicta de tempore Magistro Iohanni Hus attributa I Opera omnia XXVI 
A / Dubia 1. Turnhout: Brepols Publishers NV, 2011. 764 s. (Dicta de tempore, Corpus 
Christianorum Continuatio Mediaevalis: 239). ISBN 978-2-503-53600-2. – Druh 
výsledku B

 

Zachová, Jana. Dicta de tempore Magistro Iohanni Hus attributa II Opera omnia XXVI B / 
Dubia 1. Turnhout: Brepols Publishers NV, 2011. 830 s. (Dicta de tempore, Corpus 
Christianorum Continuatio Mediaevalis: 239A). ISBN 978-2-503-54219-5. – Druh 
výsledku B
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Zemek, P. ; Steiner, Martin; Urbánek, Vladimír. XXVIII. Mezinárodní komeniologické 
kolokvium Komenský a soudobá politická teorie a praxe. Uherský Brod, 12.–13. 10. 2011 
– Druh výsledku U
 
Zumr, Josef. Kosíkovo pojetí dějin českého myšlení 19. století. In Hrubec, M.; 
Pauza, M.; Zumr, J. (ed.). Myslitel Karel Kosík. Praha: Filosofi a, 2011. S. 21–31. 
ISBN 978-80-7007-354-4 – Druh výsledku M
 
Zumr, Josef. Pojetí člověka v díle Roberta Kalivody. In Pojetí člověka v dějinách 
a současnosti fi losofi e. II., Od Kanta po současnost. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2011. S. 111–117. ISBN 978-80-7325-248-9 – Druh výsledku M
 
Žůrek, Jiří. Graduale Bohemorum. Proprium sanctorum. Praha: Krystal OP, 2011. 704 s. 
ISBN 978-80-87183-36-6 – Druh výsledku B
 
Žůrek, Jiří. The Analogies between the Chants of the Jistebnický Kancionál and the 
Repertory of the Oldest Czech Graduals in the 16th Century. Hudební věda, 2011, roč. 48, 
č. 1, s. 41–78. ISSN 0018-7003 – Druh výsledku J
 
Žůrek, Václav. Předpis, literární dílo nebo pamětní záznam? Rukopisy Karlova 
korunovačního řádu v kontextu dochování. In Nodl, M.; Pleszczyński, A. (ed.). Moc a její 
symbolika ve středověku. Praha: Filosofi a, 2011. S. 103–114. ISBN 978-80-7007-351-3. 
– Druh výsledku M
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•  Barabas, M.: Století rozumu. Osmidílný rozhlasový cyklus věnovaný německé klasické 
fi losofi i (autorka jednoho z dílů). Český rozhlas 3 Vltava, září – prosinec 2011.

•  Bednář, M. (přednáška): Manifest českého eurorealismu po deseti letech. Mezinárodní 
seminář Deset let Manifestu českého eurorealismu pořádaný Akademií CEVRO. 

•  Bierhanzl, J. (přednáška): L’écriture comme trace de l’autre. De l’oral à l’écrit dans les 
théories et les aphorismes d’Yves Aulas. Interdisciplinární kolokvium „La création 
l’oeuvre: expresion, transgression, transmission“, Asociace itinéraires singuliers, Dijon, 
4. 4. 2011. 

•  Brabec, M. (přednáška): Ekonomika a demokracie. Mezinárodní konference 
Participativní demokracie, Steinerův sál, Hybernská 7, Praha, 29.–30. 10. 2011. 
Organizátor: World Direct Democratic Movement a Masarykova demokratická 
akademie.

•  Císař, K.: bez názvu (odpověď na otázku: Jak si představujete muzeum umění třetího 
tisíciletí?), 66. bulletin Moravské galerie v Brně, s. 79–80.

•  Císař, K.: bez názvu, in: Výstava 2011, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2011, 
s. 9–13.

•  Císař, K.: Divadlo světa, Revue Labyrint č. 27–28 (2010), s. 129–130.
•  Císař, K.: Dominik Lang, in: Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011, Praha 2011, 

s. 26–27.
•  Císař, K.: Jiří Thýn, in: Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011, Praha 2011, s. 56–57.
•  Císař, K.: Meze pozornosti, in: Dominik Lang, Spící město, tranzit.cz, Praha 2011, 

s. 68–70.
•  Doležalová, E.: Ke Dni české státnosti – Svatý Václav a jeho tradice. Český rozhlas Vltava 

– Mozaika, Pořad ke státnímu svátku ČR – 28. 9. 2011.
•  Drozenová, W. (přednáška): Bolzanův spis Athanasia neboli Důvody pro nesmrtelnost 

duše. Setkání u příležitosti 230. výročí narození Bernarda Bolzana, Galerie a muzeum 
Bernarda Bolzana v Těchobuzi, 11. 6. 2011.

•  Dvořák, P.: Účast v panelu. Panelová diskuse „Němý vůl? Význam a vliv českých 
překladů sv. Tomáše Akvinského“, FLÚ a Česká provincie Dominikánů, 9. 11. 2011.

•  Dvořák, P.: Účast v panelu. Panelová diskuse „Věda a víra“. Evropský fi losofi cký festival, 
Velké Meziříčí, 5.–12. 6. 2011.

•  Hauser, M. (přednáška): Karel Hynek Mácha. Obec spisovatelů, 24. 5. 2011, Rezidence 
primátora hl. m. Prahy.

•  Hauser, M. (přednáška): Krize globálního kapitalismu. POLIS, FHS UK, 15. 11. 2011.
•  Hauser, M. (přednáška): Teismus a ateismus v postsekulární době. Evropský festival 

fi losofi e, 9. 6. 2011, Velké Meziříčí.
•  Havelka, T.: Komenského Mapa Moravy; konzultace, poskytnutí materiálu, doplnění 

pasáže v článku pro časopis Čtenář, ve spolupráci s Richardem Khelem.
•  Hrubec, M. (přednáška): Ekonomická participace a demokracie. Mezinárodní konference 
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Participativní demokracie, Steinerův sál, Praha, 29.–30.10. 2011. Organizátor: World 
Direct Democratic Movement a Masarykova demokratická akademie.

•  Hrubec, M. (přednáška): Participativní rozpočet. Česká a slovenská konference 
Participativní rozpočet, Novotného lávka, Praha, 19. 11. 2011. 

•  Hrubec, M. (přednáška): Prezentace knihy prof. M. Potůčka Cesty z krize. Karolinum, 
Univerzita Karlova, Praha, 8. 12. 2011.

•  Hrubec, M. (přednáška): Současný význam Číny podle H. Schmidta. Mezinárodní 
seminář „Čína, náš soused“, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha, 5. 12. 2011.

•  Hříbek, T.: Evoluční psychologie a feminismus. Lidové noviny, příloha Orientace, 15. 1. 
2011, s. 24.

•  Hříbek, T.: Volejte věštce nebo pana profesora. Živel č. 34, 2011.
•  Chotaš, J.: Století rozumu. Osmidílný rozhlasový cyklus věnovaný německé klasické 

fi losofi i (autor jednoho z dílů). Český rozhlas 3 Vltava, září – prosinec 2011. 
•  Janoušek, H. (přednáška): Kantova fi losofi e. Dům seniorů, Rudná. 
•  Karásek, J.: Století rozumu. Osmidílný rozhlasový cyklus věnovaný německé klasické 

fi losofi i (autor jednoho z dílů). Český rozhlas 3 Vltava, září – prosinec 2011. 
•  Kohák, E. (přednáška): Česká otázka dnes. Pastorální konference pardubického 

seniorátu, 15. 6. 2011.
•  Kohák, E.: Hitler a Němci, Stalin a Češi. Listy, roč. 41, č. 1 (leden 2011), s. 53–57.
•  Kohák, E.: Hodnoty českých dějin. Česká vize 2009. Brno: Dialog Centre, 2011 – 

(Mozga, T.), s. 80–81.
•  Kohák, E. (přednáška): Ideál demokracie ve věku strachu a zášti. Olomoucké vzdělávací 

sdružení, Olomouc, 16. 5. 2011. 
•  Kohák, E. (přednáška): Jas a stín národního obrození. Křesťanská akademie Letohrad, 

16. 7. 2011.
•  Kohák, E.: Krádež roku: Nechala si soc. dem. ukrást křesťanská témata? Literární noviny, 

roč. 22, č. 10, s. 7.
•  Kohák, E. (přednáška): Masarykova představa demokracie a naše dnešní politická scéna. 

Přednáška pro žáky gymnázia v Kojetíně, 16. 5. 2011.
•  Kohák, E. – Skalický, K.: Naděje soudu. Listy, roč. 40, č. 6, s. 8–13.
•  Kohák, E.: Nemám iluze, ale neztrácím naději. Revue Vita nostra, časopis 3. LF FF UK, 

3/2011 (říjen 2011), s. 4–10.
•  Kohák, E. (přednáška): Osvícenství v našem obrození, osvícenství v nás. Akademický 

spolek, Wien, 24. 9. 2011.
•  Kohák, E.: Úvod: Příroda kreslená slovem. Být bláznem božím aneb v zamyšlení se 

skicákem v lese a u vody (bibliofi lie). Praha: Bonaventura, 2011 – (Haňka, L.), s. 5–6.
•  Kohák, E.: S klapkou na levém oku. Literární noviny, roč. 22, č. 28 (14. 7. 2011), s. 1, 10 

a 11.
•  Kohák, E. (přednáška): Zelené svědomí na Dobříši. Seminář Životní prostředí pro 

Evropu, Americké centrum, Praha, 13. 6. 2011.
•  Kohák, E.: 28. říjen?! Literární noviny, roč. 22, č. 43 (27. 10. 2011), s. 14–15.
•  Kohák, E. (přednáška): 28. říjen: svátek s otazníkem a vykřičníkem. Připomenutí vzniku 

státu. Poslanecký klub ČSSD, Parlament ČR, 27. 10. 2011.
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•  Koťátko, P.: Pohádky a jejich pozemské kouzlo. Rozrazil, roč. 36, č. 1, 2011, 
ISSN 1801-4755, s. 16–21.

•  Kremer, J.: Prezentace CMS v síti Facebook – Zveřejňování informací o publikační 
a přednáškové aktivitě na poli medievistiky.

•  Kreuzzieger, M.: Čína jako jiná modernita. Čína, náš soused (Schmidt, H.; Sieren, F.), 
Praha 2011, s. 279–780.

•  Kreuzzieger, M. (přednášky a veřejné diskuse): O hranicích s T. Moyzes (březen), 
S Rafany o utopiích (duben), O manipulacích (květen), S Pode Bal na téma monument 
(červen), O masochismu s R. Sikorou (září), Pirátské umění (říjen), Bauhaus – inspirace 
pro veřejný i soukromý prostor (listopad), Vizuální kultura, gender a městský prostor 
(prosinec). Cyklus „Současné umění ve veřejném prostoru“, Pražská škola alternativ, 
Praha.

•  Kuneš, J.: Století rozumu. Osmidílný rozhlasový cyklus věnovaný německé klasické 
fi losofi i (autor jednoho z dílů). Český rozhlas 3 Vltava, září – prosinec 2011.

•  Landa, I.: Století rozumu. Osmidílný rozhlasový cyklus věnovaný německé klasické 
fi losofi i (autor jednoho z dílů). Český rozhlas 3 Vltava, září – prosinec 2011.

•  Machula, T.: Účast v panelu. Panelová diskuse „Němý vůl? Význam a vliv českých 
překladů sv. Tomáše Akvinského“, FLÚ a Česká provincie Dominikánů, 9. 11. 2011.

•  Mašková, P. (přednáška): Středověký člověk a jeho víra z pohledu archeologie. Možnosti 
a limity interpretace archeologických pramenů. Vlastivědný spolek Světelsko, Světlá 
nad Sázavou, 12. 1. 2011.

•  Musílek, M. (přednáška): Praha husitská, období vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců. 
Populárně vzdělávací cyklus pro veřejnost „Pražská univerzita pro každého“, Pražská 
informační služba, 12. 1. 2011.

•  Musílek, M. (přednášky): Lucemburkové na českém trůně, Doba husitská, Počátky 
českého státu, České stavovské povstání, třicetiletá válka, Vláda Marie Terezie a Josefa II. 
Přednášky v rámci cyklu dějin Prahy pro budoucí městské průvodce, Pražská informační 
služba, 29. 1.–10. 3. 2011.

•  Němec, V.: Účast v panelu. Panelová diskuse „Věříme kapitalismu?“, FHS UK a Respekt, 
23. 2. 2011.

•  Němec, V.: Účast v panelu. Panelová diskuse „Občanská společnost a neziskový sektor 
– teorie a realita“, Veletrh Evolution, 8. 4. 2011.

•  Němec, V.: Účast v panelu. Panelová diskuse „Křesťanství a politika“, Sdružení Polis při 
FHS UK, 14. 12. 2011.

•  Nodl, M.: Redakční činnost v edičních řadách nakladatelství Argo. Vedení edic 
Historické myšlení, Každodenní život, Ecce homo, Dějiny Evropy a Memoria medii aevi.

•  Nodl, M.: Vstupte s M. Nodlem. Český rozhlas Leonardo, 15. 7. 2011.
•  Novotný, R.: Ze Svaté země do srdce Evropy. Proměny křížových výprav ve středověku. 

Příprava tematického čísla popularizačního časopisu Dějiny a současnost.
•  Olšovský, J.: Aktualita Masarykova myšlení. Zprávy českých bibliofi lů v Praze, 1/2011, 

s. 8–11.
•  Olšovský, J. (přednáška): Kierkegaard – úzkost. Žižkovský sbor ČCE, Prokopova 4, 11. 5. 

2011.
•  Olšovský, J.: Pravda a láska u T. G. Masaryka. Masarykův lid, 3/2011, s. 1–2.
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•  Pauza, M. (přednáška): O démonickém pozadí idejí. PedF UK, Praha, březen 2011.
•  Pauza, M. (přednáška): O čtyřech typech kritiky Hegelovy fi losofi e v 19. století. 

FF Ostravské univerzity, listopad 2011. 
•  Peregrin, J. (přednáška): Potřebujeme k etice boha? Evropský fi losofi cký festival, 

5.–12. 6. 2011, Velké Meziříčí.
•  Sobotka, M.: Století rozumu. Osmidílný rozhlasový cyklus věnovaný německé klasické 

fi losofi i (autor jednoho z dílů). Český rozhlas 3 Vltava, září – prosinec 2011. 
•  Sommer, P.: Ke Dni české státnosti – Svatý Václav. Český rozhlas Regina, 28. 9. 2011.
•  Soukup, P. (přednáška): Basilejská kompaktáta. Přednáška ke 100. výročí spolku Domov 

v Basileji, Spolek Domov/Heimat, Basilej, Švýcarsko, 13. 4. 2011. 
•  Soukup, P.: Vystoupení v pořadu Historie CS. Česká televize, pořad Historie CS, 10. 10. 

2011, Kestřany.
•  Steiner, M.: Encyclopaedia Comeniana. Zpracováno 8 hesel.
•  Steiner, M.: J. A. Komenský, Genealogicum. Překlad drobného spisku z latiny, Bulletin 

Unie Comenius 18, 2010, č. 31–32, s. 76.
•  Steiner, M.: Plán na další encyklopedický projekt o J. A. Komenském, informační článek, 

Bulletin Unie Comenius 18, 2010, č. 31–32, s. 85–86.
•  Steiner, M.: Rod de Geer a J. A. Komenský. Zpráva o knize a výstavě. Bulletin Unie 

Comenius 18, 2010, č. 31–32, s. 74–75.
•  Steiner, M.: Slavnostní setkání nad korespondencí významných komeniologů. Zpráva 

o prezentaci, Bulletin Unie Comenius 18, 2010, č. 31–32, s. 85.
•  Storchová, L.: A Poet in Bohemia. A radio documentary by David Vaughan for BBC Radio 

3, 13. 11. 2011 v 19.45 hod. (GMT).
•  Svoboda, J.: Ke kořenům Akademie: Oudeis ageometretos eisito – nikdo nepovolaný 

nevstupuj. Akademický bulletin, 2011, č. 2, s. 22–24.
•  Thein, K.: Čas vnímání a čas věcí. Art and Antiques, č. 4, 2011, s. 3.
•  Thein, K.: Hrany věčnosti. Nejkomentovanější román Vladimira Nabokova. Host, 2011, 

roč. 27, č. 6, s. 56–57.
•  Thein, K.: K Moři Pavla Kolmačky. Souvislost, 2011, roč. 22, č. 1, s. 238–240.
•  Vlasáková, M. (přednáška): Bolzano a logika. Setkání u příležitosti 230. výročí narození 

Bernarda Bolzana, Galerie a muzeum Bernarda Bolzana v Těchobuzi, 11. 6. 2011.
•  Znoj, M. (přednáška): Interpreting the Fall of Communism. Univerzita Karlova, Praha, 

12. 5. 2011.
•  Znoj, M. (přednáška): Why did Communism End in Europe? Why did it Mutate in Asia? 

Karolinum, Univerzita Karlova, Praha, 11. 5. 2011.
•  Žemlička, J. (přednáška): Přemysl Otakar II. Městské muzeum Lomnice nad Popelkou.
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Příloha č. 4: 
Knižní publikace vydané FLÚ v nakladatelství Filosofi a v roce 2011 
(III. 1. a/)

V období od 1. 1. do 31. 12. 2011 vyšlo v nakladatelství Filosofi a 21 publikací (včetně 
koprodukcí). Knihy jsou uváděny v chronologickém pořadí podle přijetí na sklad.

Petr Dvořák, David Peroutka, Ondřej Tomala
Modality v analytické metafyzice
234 stran, ISBN 978-80-7007-326-1, 179 Kč

Wendy Drozenová et al.
Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice
378 stran, ISBN 978-80-7007-348-3, 249 Kč

Robert Fine 
Kosmopolitismus. Základní ideje globálního uspořádání
Ediční řada Filosofi e a sociální vědy, svazek 39
276 stran, ISBN 978-80-7007-346-9, 160 Kč

Marc Richir
Podstaty a „názor“ podstat u pozdního Merleau-Pontyho
Ediční řada Parva philosophica, svazek 18
40 stran, ISBN 978-80-7007-344-5, 54 Kč

Studie k fi losofi i Ludwiga Wittgensteina
Filosofi cký časopis – mimořádné číslo 2 (2010/8)
Editoři Ludmila Dostálová a Radek Schuster
173 stran, ISBN 978-80-7007-339-1, 109 Kč

La phénoménologie comme philosophie première
Editoři Karel Novotný, Alexander Schnell, Laszlo Tengelyi
291 stran, ISBN 978-80-7007-347-6, 499 Kč

Daniel Heider
Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům trans-
cendentální jednoty
480 stran, ISBN 978-80-7007-328-5, 335 Kč
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Marek Hrubec, Miroslav Pauza, Josef Zumr et al.
Myslitel Karel Kosík
332 stran, ISBN 978-80-7007-354-4, 232 Kč

Moc a její symbolika ve středověku
Editoři Martin Nodl a Andrej Plesczyńsky
Ediční řada Colloquia mediaevalia Pragensia, svazek 13
176 s., ISBN 978-80-7007-351-3, 140 Kč

Fenomenologie tělesnosti
Filosofi cký časopis – mimořádné číslo 2011/7
Editor Petr Urban 
223 stran, ISBN 978-80-7007-350-6, 178 Kč

Zdeněk Novotný
Korektiv Masarykovy fi losofi e
Ediční řada Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, Svazek 10
180 stran, ISBN 978-80-7007-349-0, 135 Kč

Axel Honneth
Patologie rozumu
Ediční řada Filosofi e a sociální vědy, svazek 41
294 stran, ISBN 978-80-7007-352-0, 198 Kč

Acta Comeniana 24 
International Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neu-
zeit
International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History
260 stran, ISBN 978-80-7007-355-1, 260 Kč

Martin Nitsche
Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k fi losofi i
196 stran, ISBN 978-80-7007-343-8, 149 Kč

Petr Hlaváček et al.
(In)tolerance v evropských dějinách / (In)tolerance in European History
Ediční řada Europeana Pragensia, svazek 3
Spoluvydavatel: FF UK
235 stran, ISBN 978-80-7007-366-3, 230 Kč
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Rudolf Kolářský
Filosofi cký význam současné ekologické krize
Ediční řada Filosofi e a sociální vědy, svazek 38
156 stran, ISBN 978-80-7007-361-2, 110 Kč

Milan Znoj, Jan Bíba et al.
Machiavelli mezi republikanismem a demokracií
456 stran, ISBN 978-80-7007-360-5, 230 Kč

Marek Hrubec
Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky
Ediční řada Filosofi e a sociální vědy, svazek 40
564 stran, ISBN 978-80-7007-362-9, 270 Kč

The Bohemian Reformation and Religious Practice 8
Filosofi cký časopis – mimořádné číslo 3
Editoři Zdeněk V. David a David R. Holeton
359 stran, ISBN 978-80-7007-357-5, 230 Kč

Vladimír Havlík, Tomáš Hříbek et al.
Z evolučního hlediska. Pojem evoluce v současné fi losofi i
338 stran, ISBN 978-80-7007-358-2, 235 Kč

Numismatický sborník 25
Editoři Jiří Militký a Petr Sommer
200 stran, ISBN 978-80-7007-357-5, 340 Kč
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Příloha č. 5: 
Vědecká periodika vydávaná či spoluvydávaná FLÚ (III. 1. a/)

Acta Comeniana (http://komeniologie.fl u.cas.cz/acta)
Acta Comeniana jsou mezinárodní vědecký časopis pro komeniologii a intelektuální ději-

ny raného novověku, založený roku 1910. V současnosti vycházejí jednou ročně. Acta Come-
niana jsou otevřena příspěvkům komeniologickým a rovněž studiím z dějin fi losofi e, vědy 
a vědění, literatury, politického a náboženského myšlení raného novověku. Zvláštní, nikoli 
však výlučná pozornost je věnována dějinám střední Evropy. Časopis se neuzavírá žádným 
metodologickým přístupům a vítá jak materiálové, tak interpretativní studie. Acta Come-
niana tisknou příspěvky v angličtině, němčině a francouzštině a redakce je schopná zajistit 
kvalitní překlad českých textů do jednoho z těchto jazyků. Acta Comeniana jsou indexována 
v následujících vědeckých databázích: ERIH, Ulrich’s Periodical Directory, CEJSH, SCOPUS.

Acta Comeniana 24. International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual 
History. 260 s. ISSN 0231-5955

Aither. Časopis pro studium řecké a latinské fi losofi cké tradice. (www.aither.cz/casopis)
Aither je odborný, recenzovaný elektronický časopis. Vznikl při Oddělení pro dějiny starší 

české a evropské fi losofi e Filosofi ckého ústavu AV ČR. Je zaměřen na pěstování evropské 
fi losofi cké tradice od řecké antické fi losofi e přes latinskou antiku, latinský středověk až po 
latinskou renesanci a raný novověk. Aither vychází dvakrát ročně. Jeho jednotlivá čísla jsou 
volně přístupná na jeho webové stránce. 

Aither II. Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Traditions. 1st International 
Issue. 4 (2010). 196 s. ISSN 1803-7860 (On-line), ISSN 1803-7879 (Print)
Aither III. Časopis pro studium řecké a latinské fi losofi cké tradice. 5 (2011). 363 s. ISSN 
1803-7860 (On-line), ISSN 1803-7879 (Print)

Eiréné (Studia Graeca et Latina) (http://olympos.cz/Antika/Eirene.htm)
Časopis je zaměřen na klasická studia a studium klasické tradice, a to v spektru humanit-

ních disciplín. Časopis Eiréné vznikl v roce 1960 a je zařazen do několika prestižních akade-
mických databází (ERIH, Ulrich’s Periodical Directory, Scopus, L’année philologique, CEJSH). 
Eiréné vychází jednou ročně, vždy jako dvojčíslo. 

Filosofi cký časopis (http://fi lcasop.fl u.cas.cz/)
Filosofi cký časopis je vědecká revue otevřená pluralitě fi losofi ckých názorů. Nabízí váž-

ným zájemcům o fi losofi i v jejím nejpůvodnějším smyslu – totiž jako hledání moudrosti, 
pravdy, dobra, krásy a smyslu života – hodnotné studie, překlady, informace, recenze a zprá-
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vy. Mezi jejími autory naleznete přispěvatele domácí i zahraniční. Její obsah se člení do řady 
rubrik, v nichž čtenář může najít mnoho zajímavého i užitečného. Vychází 6x ročně v roz-
sahu minimálně 160 stran. Filosofi cký časopis vznikl v roce 1953, od roku 1990 je recenzo-
vaným odborným periodikem a je uváděn v mezinárodních citačních indexech (ERIH, ISI, 
Ulrich’s).

 
Filosofi cký časopis 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2011). 960 s. ISSN 0015-1831

Listy fi lologické (Folia Philologica) (www.ics.cas.cz)
Vědecký časopis pro klasická, středověká a neo-latinská studia založený v roce 1874. Listy 

fi lologické jsou věnovány klasickým studiím a klasické tradici ve středověké a raně novově-
ké střední Evropě (lingvistika – literatura – kulturní historie – fi losofi e atd.) a také historii 
českého jazyka a literatury, přičemž žádné z těchto oblastí není dávána přednost. Časopis 
rovněž přináší aktuální recenze zahraniční i české odborné literatury a překladů. Listy fi lo-
logické vycházejí dvakrát ročně (dvě dvojčísla). Listy fi lologické jsou indexovány v následu-
jících vědeckých databázích: Arts and Humanities Citation Index Thomson Reuters (ISI Web 
of Knowledge), CEJSH, EBSCO, ERIH, IBZ, IBR, SCOPUS, Ulrich’s Periodical Directory.

Listy fi lologické 133. 3–4 (2010). 160 s. ISSN 0024-4457
Listy fi lologické 134. 1–2 (2011). 160 s. ISSN 0024-4457

Organon F (http://klemens.sav.sk/fi usav/organon/)
Organon F je analyticky orientovaný fi losofi cký časopis, ve kterém se kromě prací z onto-

logie, teorie poznání, fi losofi e jazyka, fi losofi e mysli a analytické teorie činnosti uveřejňují 
příspěvky věnované fi losofi ckým problémům matematiky, logiky a přírodních i společen-
ských věd, a příležitostně také analytické práce ze semiotiky, etiky, estetiky, sociální fi lo-
sofi e, z dějin fi losofi e a logiky, jako také méně technické, ale fi losofi cky zajímavé články 
z fi losofi cké logiky a metodologie věd. 

Organon F 18. 1, 2, 3, 4 (2011). 559 s. ISSN 1335-0668

Studia Mediaevalia Bohemica (http://cms.fl u.cas.cz)
Časopis Studia Mediaevalia Bohemica je zaměřen na interdisciplinární bádání o středově-

ku, na mezioborovou diskusi a na informace o aktuální středoevropské odborné literatuře. 
Je otevřen rozmanitým přístupům zabývajícícím se rozličnými aspekty středověkých dějin 
s důrazem na střední Evropu z pohledu různých medievistických disciplín (historie, archeo-
logie, dějin umění, pomocných věd historických a dalších). Vychází dvakrát ročně. 

Studia Mediaevalia Bohemica 3. 1, 2 (2011). 350 s. ISSN 1804-0977
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Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism. Časopis pro analytickou 
scholastiku (http://www.neoaristotelica.eu/)

Odborný recenzovaný časopis pěstující široce pojatou aristotelskou fi losofi i, která čerpá 
především z bohatého odkazu scholastické tradice a současné analytické metafyziky. Obsa-
hem časopisu jsou především původní fi losofi cké studie, překlady, diskuse a recenze. Vydá-
vá Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích ve spolupráci se Společnou výzkumnou sku-
pinou pro studium poststředověké scholastiky Filosofi ckého ústavu AV ČR a TF JU. Studia 
Neoaristotelica vycházejí 2x ročně jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism. Časopis pro analytickou scholas-
tiku 8. 1 (2011). 140 s. ISSN 1214-8407 (print), ISSN 1804-6843 (online)

Teorie vědy/Theory of Science (http://teorievedy.fl u.cas.cz)
Teorie vědy/Theory of Science se od roku 1969 soustavně věnuje integrálnímu výzkumu 

vědy a techniky. Časopis je zaměřen na zkoumání fi losofi ckých a metodologických základů 
vědeckého poznání, sleduje vzájemné vztahy vědy, techniky a společnosti, problematiku 
historického vývoje vědy a vědění a interdisciplinární vztahy mezi různými obory. Teorie 
vědy/Theory of Science je recenzovaný vědecký časopis zařazený do několika prestižních 
akademických databází (ERIH, CEJSH). Od roku 2010 je časopis přístupný všem čtenářům 
online. 

Teorie vědy/Theory of Science 33. 1, 2, 3 (2011). 514 s. ISSN 1210-0250 (Print), ISSN 1804-6347 
(Online)
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Příloha č. 6: 
Projekty a granty řešené či spoluřešené FLÚ v roce 2011 (III. 1. a/)

Projekty jsou řazeny podle poskytovatele. Ve FLÚ bylo v roce 2011 z účelových prostřed-
ků fi nancováno celkem 41 projektů. 

Akademie věd České republiky (9)
Grantová agentura Akademie věd České republiky (6):
•  Anarchismus v proměnách 20. století. Osobnosti a myšlenky, řešitel V. Tomek;
•  Antická inspirace v českém barokním umění, řešitel J. Bažant;
•  Fenomenologie vnímání a ontologie světa u Merleau-Pontyho, spoluřešitel O. Švec;
•  Filosofi cká rovina učení Mistra Jeronýma Pražského v českém a evropském kontextu, 

řešitel O. Pavlíček;
•  Hegelova fi losofi e náboženství, řešitel I. Landa; 
•  Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, řešitel F. Šmahel.
Program podpory projektů mezinárodní spolupráce projekty AV ČR (3):
•  Jazyk, realita, fi kce: fi losofi e a literární teorie o zdrojích a determinantách významu, řešitel 

P. Koťátko;
•  Přechod od imitací k inovacím jako sociální a kulturní proces, řešitel J. Loudín;
•  Reforma a kompaktáta: nové konfi gurace světské a církevní moci v epoše basilejského 

koncilu, řešitel F. Šmahel.

Grantová agentura České republiky (22):
•  Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou fi losofi i, řešitel P. Dvořák;
•  Člověk jako normativní tvor, řešitel J. Peregrin;
•  Filosofi e Ludwiga Wittgensteina: systematický průvodce, řešitel P. Glombíček; 
•  Filosofi cké směry v počátcích Karlovy Univerzity: fi losofi cké myšlení dominikánských 

lektorů v Praze od r. 1347 do r. 1400, řešitel E. Jindráček; 
•  Filosofi cké výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy, řešitel K. Novotný; 
•  Formální a historický přístup k epistemologii, řešitel T. Childers; 
•  Individuální a soukromé z perspektivy fi losofi e jazyka, řešitel O. Beran; 
•  Interpretace k Hérakleitovi a Parmenidovi, řešitelka H. Kurzová; 
•  Jan Amos Komenský jako místo paměti. Polyvalentní imaginace paměti a (re)konstruování 

kánonu, řešitelka L. Řezníková; 
•  Logické základy sémantiky, spoluřešitel J. Peregrin; 
•  Manželství, rodina a domácnost ve středověké fi losofi i: Studie a edice komentáře 

Bartoloměje z Brugg k pseudoaristotelským Ekonomikám, řešitel P. Blažek; 
•  Protihusitská polemika a česká otázka v 15. století, řešitel P. Soukup; 
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•  Překonání subjektivismu ve fenomenologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevování, řešitel 
J. Frei; 

•  Sociální vědy – obory bez hranic? Kritika ideje globálního sociálního zkoumání, řešitel 
J. Balon; 

•  Současné přístupy v historické epistemologii, řešitel T. Dvořák; 
•  Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách, spoluřešitel 

M. Musílek; 
•  Svoboda a právo u Kanta a Hegela, řešitel J. Chotaš; 
•  Temporální aspekty znalostí a informací, řešitel P. Materna; 
•  Teoretické dědictví americké sociologie, řešitel J. Balon; 
•  Tovární města Baťova koncernu, řešitel O. Ševeček; 
•  Utrakvistická mešní offi cia o svatých, řešitel J. Žůrek; 
•  Základy současné logické analýzy, řešitel V. Svoboda.

Ministerstvo kultury (1)
Program NAKI (1):
Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300, spoluřešitelé P. Sommer, 
D. Foltýn, J. Kremer, P. Mašková, J. Žemlička. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (3)
Program MŠMT Centra základního výzkumu: 
•  Projekt LC538 – Centrum biblických studií, řešen ve spolupráci s ETF UK; 
•  Projekt LC06013 – Centrum globálních studií, řešen ve spolupráci s FF UK; 
•  Projekt LC521 – Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost 

(evropské souvislosti českého tématu), řešen ve spolupráci s KTF UK. 

Projekty podpořené ze zahraničních zdrojů nebo řešené v rámci mezinárodních programů 
(6)
Andrew W. Mellon Foundation (1):
•  Cultures of Knowledge. An Intellectual Geography of the Seventeenth-Century Republic 

of Letters (hlavní koordinátor: H. Hotson – University of Oxford; za FLÚ spoluřešitelem 
V. Urbánek, I. Lelková, L. Storchová).

Australian Research Council (1)
•  Judgment, Responsibility, and the Life-World: The Phenomenological Critique of Formalism 

(hlavní řešitel L. Učník – Murdoch University; za FLÚ spoluřešitelé I. Chvatík, 
J. Pelikánová).

DG Research EC 7. Rámcový program EU (2)
•  Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe (MASIS) (hlavní 

řešitel COWI, A/S; za FLÚ se na řešení podílí A. Filáček z Kabinetu pro studium vědy, 
techniky a společnosti).
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•  Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES) (za FLÚ 
se na řešení podílejí pracovníci Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti pod 
vedením A. Filáčka). 

ERC Starting Independent Researcher Grant (1)
•  The Origins of the Vernacular Mode (hlavní řešitelka P. Rychterová, Institut für 

Mittelalterforschung Wien, za FLÚ se na řešení podílejí pracovníci CMS).
GA ČR v kooperaci s European Science Foundation (1):
•  EUROCORES – LogiCCC, Logické usuzování s vágními informacemi (hlavní koordinátor: 

Ch. Fermueller – Technische Universität Wien; za FLÚ spoluřešitelé O. Majer a M. Peliš).
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Příloha č. 7: 
Tabulkový přehled mzdových prostředků (VI. 2. b/)

Členění mzdových prostředků podle zdrojů (článků) za rok 2011

 Platy OON
Článek – zdroj prostředků tis. Kč tis. Kč
0 – Dary a ostat. prostředky rezervního fondu – mimorozpočtové 513 120
1 – Granty Grantové agentury AV ČR – účelové 528 90
2 – Zahraniční granty – mimorozpočtové 0 0
3 – Granty GA ČR – mimorozpočtové 3805 530
4 – Projekty ost. poskytovatelů – mimorozpočtové 3941 96
5 – Tematický program NPV Informační společnost – účelové 1482 39
6 – Program podp. cíl. výzk. a vývoje a Program podp. projektů cíl.
výzk. – účelové

489 107

7 – Zakázky hlavní činnosti – mimorozpočtové 28 11
Institucionální prostředky 42216 1311
Celkem 53002 2304

C. Členění mzdové prostředky podle zdrojů za rok 2011

Mzdové prostředky tis. Kč %
institucionální 43527 78,7
účelové (kapitola AV- čl.1, 5 a 6) 2735 4,9
mimorozpočtové (čl. 3 a 4) 8372 15,2
ostatní mimorozpočtové vč. jiné činnosti (čl. 0, 2 a 7) 672 1,2
     z toho jiná činnost 39
Mzdové prostředky celkem 55306 100

D. Vyplacené platy celkem za rok 2011 v členění podle složek platu

Složka platu tis. Kč %
platové tarify 30665 57,9
příplatky za vedení 513 0,9
zvláštní příplatky 0 0
ostatní složky platu 0 0
náhrady platu 4960 9,4
osobní příplatky 8890 16,8
odměny 7974 15
Platy celkem 53002 100 
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E. Vyplacené OON celkem za rok 2011

 tis. Kč %
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 2304 100
autorské honoráře, odměny ze soutěží, odměny za vynálezy a 
zlepšovací návrhy 0 0
odstupné
náležitosti osob vykon. základní (náhradní) vojenskou službu
OON celkem 2403 100

F. Průměrné měsíční výdělky podle kategorií zaměstnanců v r. 2011

Kategorie zaměstnanců
Průměrný 

přepočt. počet 
zaměstnanců

Průměr. 
měsíční 

výdělek v Kč
vědecký pracovník (s atestací, kat. 1) 91,87 31701
odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2) 30,07 22877
odborný pracovník s VŠ (kat. 3) 15,26 24267
odborný pracovník s SŠ a VOŠ (kat. 4) 11,91 21403
odborný pracovník s VaV s SŠ a VOŠ (kat. 5) 0 0
technicko-hospodářský pracovník (kat. 7) 6,5 27806
dělník (kat. 8) 0,75 14148
provozní pracovník (kat. 9) 0
Celkem 156,36 28248
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Příloha č. 8: 
Základní personální údaje (IX.)

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2011 (fyzické osoby)

Věk muži ženy celkem %
do 20 let 0 0 0 0,0 
21–30 let 14 3 17 8,5
31–40 let 46 16 62 31,0
41–50 let 32 9 41 20,5
51–60 let 17 17 34 17,0
61 let a více 32 14 46 23,0
celkem 141 59 200 100
% 70,5 29,5 100 x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2011 (fyzické osoby)

vzdělání dosažené muži ženy celkem %
základní 0 1 1 0,5
vyučen 1 0 1 0,5
střední odborné 0 1 1 0,5
úplné střední 0 0 0 0
úplné střední odborné 4 17 21 10,5
vyšší odborné 0 0 0 0
vysokoškolské 136 40 176 88,0
celkem 141 59 200 100

3. Celkový údaj o průměrných platech za rok 2011 (Kč)

 celkem
průměrný hrubý měsíční plat 28 248

4.  Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců 
v roce 2011

 Počet
nástupy 9
odchody 2
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5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2011

Doba trvání Počet %
do 5 let 72 36,0
do 10 let 50 25,0
do 15 let 23 11,5
do 20 let 6 3,0
nad 20 let 49 24,5
celkem 200 100
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Příloha č. 9: 
Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky 
sestavené k 31. 12. 2011 / Rozvaha k 31. 12. 2011, Výkaz zisků 
a ztrát – VVI/ (VI. 1., 2.)
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