Přihláška programu Progres
1) Kód programu (nevyplňujte – vyplní rektorát UK):
2) Název programu v českém jazyce:
Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií
Název programu v anglickém jazyce:
Places of Clashing: Strategic Regions between Europe, North Africa and Asia
3) Vědní oblast v českém jazyce:
AA – Filozofie a náboženství, AB – Dějiny, AC – Archeologie, antropologie, etnologie, AD
– Politologie a politické vědy, AI – Jazykověda, AJ – Písemnictví, mas-media, audiovize

Vědní oblast v anglickém jazyce:
AA – Philosophy and religion, AB – History, AC – Archaeology, anthropology, ethnology,
AD – Political sciences, AI – Linguistics, AJ – Literature, mass media, audio-visual activities

4) Výčet fakult a vysokoškolských ústavů UK, na kterých má být program
uskutečňován:
FF UK

5) Stručná anotace programu v českém jazyce:
Navrhovaný program Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou
a Asií navazuje na obecně formulovaný program P-08 Orientalistika a odráží se od něj
směrem k tematicky více vyhraněným oblastem výzkumu. Využívá synergie dané
přítomností akreditovaných oborů zahrnujících studium celé studované oblasti od východní a
jihovýchodní Evropy až po Dálný východ v míře, jaká nemá v ČR obdoby.
Projekt vychází z dynamiky vztahů v současném světě, již charakterizuje změna poměru sil
mezi tradičními centry a periferiemi. Tyto vztahy nesleduje z globální perspektivy, jak je
běžné, ale zaměřuje se na dialog mezi konkrétními aktéry, respektive asymetričnost tohoto
dialogu nebo jeho případnou absenci. Nemá jedno geografické zaměření, protože místa
střetávání (ve smyslu setkávání odlišného) a potenciálních konfliktů mohou být různá,
dokonce i zcela virtuální (sociální sítě), takže zahrnuje „strategické oblasti“ (severní Afrika a
Blízký východ, Čína, Indie, centrální a jihovýchodní Asie, východní a jihovýchodní Evropa),
ale i soužití různých kultur (majorit a minorit) v Evropě a vzájemné pohledy
mimoevropských společností (např. Japonsko-Čína, Čína-Tibet, Izrael-Palestina).
Společným cílem projektu je pomoci pochopit společnosti (civilizace, komunity, menšiny),
které se od „nás“ odlišují, i to, jak nás (i sebe navzájem) tyto společností vidí, ať již v
historických a současných vztazích, komunikaci, umělecké představivosti nebo - v případě
změn místa - v procesu migrace, včetně současného přílivu uprchlíků do Evropy. Projekt
zároveň sleduje limity porozumění a neúspěchy v dialogu, včetně jejich příčin a příkladů
řešení vzniklých konfliktů. Přitom přispívá i k pochopení naší vlastní identity a jejích nově se
tvořících paradigmat, ať už české nebo „evropské“, a tolik diskutovaných „hodnot“, na nichž
je – nebo sama sebe vidí, že je – založena.
Program sleduje tři základní osy, jež charakterizují základní mody deskriptivního a
1

analyticky-porozumivého vztahování se ke kulturám relevantních regionů:
1. Porozumění „jinému“ změnou perspektivy
Přijetí perspektivy „druhého“, zaujetí pohledu „zevnitř“, je jedním z předpokladů rozbití
předsudků, zkreslujících a odcizujících hodnotících postojů k jiné kultuře. Tématem je i
analýza problému sebeidentifikace ve vztahu k širším rámcům.
2. Překračování hranic: kultury v kontaktu
Druhá rovina výzkumu se soustřeďuje na lidi a kultury v jejich pohybu, bere v úvahu
mezikulturní kontakt a také migrace idejí. Opuštění původního habitatu nutí jedince či
skupiny k přehodnocování jejich původní identity. Mezi nově se ustavujícími komunitami a
jejich novým prostředím probíhají komplikované negociace.
3. Konstrukce hranic: strategie a místa
Program usiluje o postižení možností koexistence kultur studiem „jiného“ o sobě (osa 1),
analyzuje způsoby negociace, jež umožňovaly a umožňují koexistenci kultur, aniž by se a
priori předjímal její charakter a odhaluje důvody vzájemných neporozumění (osa 2). Třetí
osa zkoumá případy zhacené komunikace a neúspěšného řešení tenzí, vyúsťující v konflikt.

Stručná anotace programu v anglickém jazyce:
The proposed program Places of Clashing: Strategic Regions between Europe, North Africa
and Asia follows the broadly formulated program P-08 Oriental Studies and develops it
towards more pronounced thematic areas of research. It takes advantage of the synergy
resulting from the presence of accredited study programs devoted to vast regions stretching
from North Africa to the Far East, to an extent which is unique in the Czech Republic.
The starting point of the project are the dynamic relationships in the contemporary world,
characterized by changes of the traditional balance of power between the centers and
peripheries. Such relationships are not viewed from the global perspective, as it is common
in most research projects. The attention is instead focused on the dialogue between specific
actors, its asymmetry, or possible absence. The program does not have a single geographic
focus because the places of clashing (in the sense of encounters among differences) and
potential conflicts may vary or even be virtual (social networking). Thus the program
includes "strategic regions" (North Africa and the Middle East, China, India, Central and
Southeast Asia, Eastern and Southeastern Europe), but also the coexistence of different
cultures (majorities and minorities) in Europe and mutual perceptions of societies outside
Europe (e.g. Japan-China, China-Tibet, Israel-Palestine).
The common objective of the project is to further our understanding of the societies
(civilizations, communities, minorities), which are distinct from "us", how such societies
perceive us (and each other), be it in historical and contemporary relations, in
communication, artistic imagination, or in the processes of migration, including the current
influx of refugees into Europe. The project also follows the limits of understanding and
failures in the dialogue, including their causes and examples of conflict solutions. In doing
so, it contributes to the understanding of our own identity and its newly created paradigms,
be it the Czech or "European" identity, and the values on which it is - or sees itself to be founded.
The program follows three axes that characterize the basic descriptive modes and the
analytically-comprehending way of relating to the cultures of the relevant regions:
1. Shifting Perspectives: Understanding the Other
Adopting the perspective of the "other", taking a view "from the inside", is one of the
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preconditions for breaking down prejudices and distorting and alienating assessments
towards other cultures.
2. Crossing Boundaries: Cultures in Contact
The second line of research focuses on people and cultures on the move and on new types of
inter-cultural contact as well as the migration of ideas. When individuals or groups leave
their original habitat their attitudes change. They are forced to re-evaluate their original
identities vis-à-vis their new surroundings. Complicated processes of negotiation take place
between the newly established communities and the receiving societies.
3. Constructing Borders: Strategy and Places
We approach the relations between “us” and “others” and among various civilizations as not
predestined to “clash” and suggest that improving our understanding of others can help us
prevent rising tensions and strengthen dialogue. It is clear, however, that even best efforts to
avoid conflicts are not always successful. The third line of our research project therefore
focuses on situations when dialogue and peaceful efforts fail.

6) Údaje o koordinátorovi
Jméno, příjmení, tituly: Daniel Berounský, doc., Ph.D
Fakulta (VŠ ústav) UK: Filozofická fakulta UK
Telefon: 739774282

E-mailová adresa: daniel.berounsky@ff.cuni.cz

Stručný životopis koordinátora

Jméno, příjmení, tituly:

Daniel Berounský, doc., Ph.D

Fakulta, VŠ ústav: FF UK, ÚJCA

E-mailová adresa: daniel.berounsky@ff.cuni.cz

Vědecký profil:
Obhajoba disertace – Ph.D: 2005 (ÚFaR, FF UK)
Habilitace: 2014 (FF UK v Bratislavě, Orientální jazyky a kultury)
Současná pozice: ředitel Ústavu jižní a centrální Asie, docent (od roku 2014)
Badatelské zájmy: Studie tibetských médií posedaných božstvy v SV Tibetu, původních
tibetských rituálů, původu tibetské instituce převtělenců, studie týkajících se kultu
lokálních božstev v Tibetu, tibetských literárních tradic týkajících se posmrtných
záležitostí, historie Ngawa – epicentra nedávné vlny sebeupalování v Tibetu.
Výběr ze zahraničních konferencí a působení v zahraničí (rok 2016)
Workshop Bon Manuscripts, paper Nyen Collection (Gnyan ’bum): three versions of an old
anthology of myths on Nyen, Centre for the Study of Manuscript Cultures,
Hamburg, 11.-13. března 2016.
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Director d’études invité, École Pratique des Hautes Études, Paříž, květen 2016 (1 měsíc),
cyklus přednášek na téma: Sources pour les rituels de purification et le culte des
divinités locales au Tibet.
14th Seminar of International Association for Tibetan Studies, 25.-29. 6., Bergen, Norsko,
příspěvek Animal offerings in Nyen Collection (Gnyan ‘bum).
International conference on Bon, 29.6.-1.7. 2016, příspěvek Fox Fumigation (Wa bsang),
Blou, Francie.
Členství v mezinárodních radách
Členem poradního výboru (advisory board) časopisu Asiatische Studien/Etudes Asiatiques
(Bern, Švýcarsko), od r. 2014.
Členem redakční rady časopisu Asian Highland Perspectives (USA), od r. 2008.
Členem poradního výboru (advisory board) Mezinárodní asociace pro tibetanistiku
(International Association for Tibetan Studies, IATS), od r. 2016.

Příklady publikací (posledních 5 let):
2012 Kīrti monastery of Ngawa: Its history and recent situation. In: Revue d'Etudes
Tibétaines, No. 25, pp. 65–80
(http://www.digitalhimalaya.com/collections/journals/ret/), ISSN 1768-2959.
2013 Bon religion in 11th-12th century Amdo: A case of Kyangphag Mula Drungmu
(sKyang ’phags mu la drung mu). In: Asiatische Studien/ Etudes Asiatiques, 2013/1,
Bern, ISSN 0004-4717, str. 783-808.
2015 A Dialoge between the Priest and the Deer. In: Havnevik, Hanna - Ramble, Charles,
eds., From Bhakti to Bon: Festschrift for Per Kværne. The Institute for Comparative
Research in Human Culture. Oslo: Novus Press, str. 97-112, ISBN 978-82-7099817-3.

Publikace - shrnutí:
1 monografie v angličtině, 2 skripta v češtině, 22 vědeckých statí v angličtině, 13
vědeckých statí v češtině, 18 kratších překladů a popularizačních textů v češtině, citace:
>40

7) Údaje o dalších navrhovaných členech rady programu
Jméno, příjmení, tituly

Fakulta (VŠ ústav) UK

Markus Giger, doc. PhDr, Ph.D

FF UK

Marek Jakoubek, doc. PhDr., Ph.D

FF UK

Olga Lomová, prof., CSc.

FF UK

Jitka Malečková, doc. PhDr., CSc.

FF UK

Pavel Sládek, doc. PhDr., Ph.D

FF UK

Stručné životopisy navrhovaných členů rady
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Jméno, příjmení, tituly:

Markus Giger, doc., Dr. phil.

Fakulta, VŠ ústav: FF UK, ÚVES

E-mailová adresa: Markus.Giger@ff.cuni.cz

Vědecký profil:
Obhajoba disertace – Dr. phil.: 2001 (Universität Zürich), nostrifikace UK 2004
Habilitace: 2007 (Universität Zürich, Slavische Sprachwissenschaft)
Současná pozice: vedoucí Semináře rusistiky ÚVES, docent (od roku 2012)
Badatelské zájmy: Slovanská jazykověda, zejm. ruština, čeština, slovenština, lužická
srbština, slovinština, fonologie, tempus/aspekt/genus verbi, gramatikalizace, srovnávací a
kontrastivní slovanská jazykověda, vývoj slovanských spisovných jazyků, jazykový
kontakt, jazyk/národnost/identita
Výběr ze zahraničních konferencí a působení v zahraničí (rok 2016)
3. 2. 2012: „Standard-Average-European-features in Non-Standard-Varieties of Czech“,
konference „Non-Standard-Average-European“, Freiburg Institute for Advanced
Studies, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. (pozván)
19. 6. 2014: „Jazyk médií jako faktor standardizace slovanských jazyků v 19. stol.“ Serbski
institut z.t., Bautzen/Budyšin, Zasedání Komise pro slovanské spisovné jazyky
MKS
2007/08 Lehrstuhlvertretung Slavische Sprachwissenschaft Universität Konstanz (W3)
2012 Senior research Fellow, Freiburg Institute for Advanced Studies, Albert-LudwigsUniversität Freiburg i. Br.
2009-2013 Förderungsprofessor SNF, Universität Basel
Členství v mezinárodních radách
Členem Komise pro slovanské spisovné jazyky MKS, od r. 2010
Členem redakční rady časopisu Slovo a slovesnost, od r. 2010

Příklady publikací (posledních 5 let):
2014 (spolu s Kalinou Sutter-Voutovou): Transparency of morphological structures as a
feature of language contact among closely related languages: Examples from
Bulgarian and Czech contact with Russian. In: Besters-Dilger, J. et al. (eds):
Congruence in contact-induced language change. Language families, typological
resemblance, and perceived similarity. Berlin-Boston (2014), 352-367. (Linguae &
litterae 27)
2015 Язык средств массовой информации как фактор стандартизации славянских
языков в XIX в. In: Šołćina J., Ćorić B.: Mjezynarodna konferenca Komisije za
słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komiteju slawistow. Słowjanske
spisowne rěče a medije / Slawische Schriftsprachen und Medien / Славянские
языки и срeдства мaссовой информaции. Bautzen / Budyšin (2015), 52-65.
(Kleine Reihe des Sorbischen Instituts / Mały rjad Serbskeho instituta 25)

Publikace - shrnutí:
2 monografie v němčině (1 ve spoluautorství), 19 vědeckých statí v němčině, 14 vědeckých
statí v češtině, 7 vědeckých statí ve slovenštině, 4 vědecké statě v angličtině, 2 vědecké
statě v ruštině, 1 vědecká stať ve slovinštině, 2 statě do příruček v němčině, 4 kratší
překlady v němčině, citace: >150
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Jméno, příjmení, tituly:

Marek Jakoubek, doc., Ph.D. et Ph.D.

Fakulta, VŠ ústav: FF UK, ÚET

E-mailová adresa: Marek.Jakoubek @ff.cuni.cz

Vědecký profil:
Obhajoba disertace – Ph.D.: 2006 (kulturologie FF UK) 2013 (antropologie FHS UK)
Habilitace: 2012 (obor Sociální a kulturní antropologie; FHS UK)
Současná pozice: ředitel Ústavu etnologie, docent (od roku 2014)
Badatelské zájmy: Češi v Bulharsku, antropologie Bulharska, Cikáni/Romové v ČR a SR,
teorie etnicity, metodologie (sociálních) věd.
Příklady aktivní účasti na zahraničních konferencích (od 2012)
1) 14.4 – 17 4. 2015 – conference Neighbors in the Balkans, organized by the Department
of Slavonic Studies, Faculty of Philology, South-West University “Neofit Rilski”
2) 4-6. 9. 2013 – conference Ethnology of Name organized by the Historical Museum in
Samokov together with the Association for Anthropology, Ethnology and Folkloristics
“Ongăl“
3) 8. - 9. 7. 2013 conference Mediterranean Identities, organized by the Faculty of
Humanities, Primorsko
4) 23.-26. 5. 2013 the 3rd International Congress on Bulgarian Studies organized by the
Sofia University "St. Kliment Ohridski“
5) 8. – 10. 6. 2012 conference Anthropology in the World, organized by Royal
Anthropological Institute together with British Museum in London.

Příklady publikací (posledních 5 let):
1. Jakoubek, Marek (2016) Über die Beziehung von Kultur, Glauben und Konfession im
nordwestlichen Bulgarien, Zeitschrift für Ethnologie (v tisku).
2. Якоубек, Марек (2016) Войводово. Историята на едно чешко село в България през
погледа (не само) на неговите жители, София: Парадигма, ISBN 978-954-326-271-7.
3. Jakoubek, Marek – Budilová, Lenka (2015) Parentesco y localidad. Un grupo gitano
transnacional, Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.o 15, 2015, 73–93; ISSN: 0212-0372.
4. Jakoubek Marek – Budilová, Lenka J. (2014) La méthode généalogique et son
application pour réaliser une enquête dans une colonie tsigane, Acta Ethnographica
Hungarica, Volume 59, Number 2: 299-312; ISSN: 1216-9803.
5. Jakoubek, Marek – Budilová, Lenka (2013) Metamorfosis de los patrones de matrimonio
de las osadas gitanas eslovacas en las áreas urbanas de Chequia, Revista de Antropología
Experimental nº 13, 24: 399-419. ISSN: 1578-4282.

Publikace - shrnutí:
3 zahraniční monografie; 5 českých monografií; 2 české kolektivní monografie; 12 českých
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sborníků a antologií; 22 zahraničních vědeckých studií; cca 70 vědeckých statí/kapitol
v knihách a sbornících v češtině; 3 překlady monografií (2 x z angličtiny, 1x z bulharštiny),
cca 40 přeložených studií (angličtina, bulharština). Citace: WOS: 67 (bez autocitací); H –
index: 2

Jméno, příjmení, tituly:

Olga Lomová, prof., PhDr., CSc.

Fakulta, VŠ ústav: FF UK, ÚDLV

E-mailová adresa: olga.lomova@ff.cuni.cz

Zaměstnání a zkušenosti:
1990
CSc., FF UK v Praze
1999

habilitace, literatury Asie a Afriky, FFUK

2014 -

profesorka, Ústav Dálného východu, FFUK

2012-2016

řešitelka, DEKONTRAV (Projekt MŠMT ČR v programu Návrat)

Badatelské zájmy:
Starší čínské písemnictví a obraz světa středověké Číny; čínská estetika; čínská historiografie;
transformace čínského myšlení pod vlivem setkání se západem v 19. století a
konstrukce národní identity v moderní Číně; teoretické otázky mezikulturní
komunikace na příkladu kontaktů Evropy a Číny; dějiny sinologie
Výběr ze zahraničních konferencí a působení v zahraničí:
2016
hodnotitel grantových žádostí pro European Institutes for Advanced Study
2015

referát v rámci panelu Emerging disciplines and dialogue with traditional
knowledge in 19 and 20C China na 14. světovém kongresu ICHSEA, Paříž

2010–2014

Epistemology of China Studies (mezinárodní projekt, NTU, Taipei)

Členství v mezinárodních radách:
2012Oxford Bibliographies Online: Chinese Studies, redakční rada
2002-

Studia Orientalia Slovaca, redakční rada

Publikační činnost za posledních 10 let:
5 nejvýznamnějších publikací:
LOMOVÁ, O., A. ZÁDRAPOVÁ: Beyond Academia and Politics: Understanding China
and Doing Sinology in Czechoslovakia after World War II. In Sinology in
Post-communist States. Ed. by Chih-yu Shih, The Chinese University Press,
2016, pp. 1–26.
LOMOVÁ, O., A. ZÁDRAPOVÁ: “The Songs of Ancient China”: The Myth of “The
Other” Appropriated by an Emerging Sinology. In Sinology in Postcommunist States. Ed. by Chih-yu Shih, The Chinese University Press, 2016,
pp. 189–212.
LOMOVÁ, Olga, H. van Ess, D. Schaab-Hanke, eds.: Views from within, views from
beyond approaches to the Shiji as an early work of historiography.
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Harrassowitz, Wiesbaden 2015.
LOMOVÁ, O.: Le potentiel metaphorique de l´allusion: Li Shangyin (812–853).
Métaphores et cultures : en mots et en images. Sestavila Véronique
Alexandre-Journaux. Paris: L´Harmattan, 2012, s. 125–140.
LOMOVÁ, O.: S´-ma Čchien: Kniha vrchních písařů. Karolinum, Praha 2012.
Shrnutí publikační činnosti:
Publikační činnost je zaměřena na 1) obraz přírody a přírodu jako metaforu ve středověké
čínské literatuře, 2) čínskou historiografii a 3) dějiny sinologie. 4 vědecké monografie,
z toho 1 oceněna v rámci UK jako nejlepší titul roku 2012; editace sborníku z mezinárodní
konference (Harrassowitz); 8 kapitol v českých a zahraničních monografiích (L´Harmattan,
The Chinese University Press, Tonsan, Columbia University Press a další); 13 statí
v domácích a zahraničních recenzovaných časopisech a sbornících (Archiv Orientální, The
China Review, Studia Orientalia Slovaca, a další), překladová činnost (3 knihy), 20
odborných recenzí a recenzních článků česky a anglicky.

Jméno, příjmení, tituly:

Jitka Malečková, doc. PhDr., CSc.

Fakulta, VŠ ústav: FF UK, ÚDVA

E-mailová adresa: Jitka.Maleckova@ff.cuni.cz

Vědecký profil:
1988

CSc., Orientální ústav ČSAV

2001

habilitace, Ústav Blízkého východu a Afriky, FFUK

2008-2014

vědecká pracovnice, CERGE-EI

Současná pozice:
2008-

docentka, Ústav Blízkého východu a Afriky, FFUK

Badatelské zájmy: osmanské cestopisy na Západ a Východ v pozdně osmanském období
v pozdní osmanské říši a otázky turecké identity; turecké cestovatelky; české pohledy na
Turky a jejich místo v Evropě, 1870-1940; počátky české turkologie
Výběr ze zahraničních konferencí a působení v zahraničí:
2014, 2015
Expert/hodnotitel návrhů pro Evropskou komisi v rámci Programu 2020.
2014

Keynote speech “European Identity and History“, workshop organizovaný
EK a CRN v Římě (Insights from Social Sciences and Humanities Research
on Reflective Societies).

Členství v mezinárodních radách
2010Member, Advisory Board of the International Journal of Conflict and
Violence
1998-2004

Member of the International Board of Advisors, Journal of Women’s History
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Příklady publikací (posledních 5 let):
Czech Women Writers and Racial Others: (Un)timely Reflections on the History of Czech
Nationalism, Central Europe, 2015, 1-2, pp. 4-18 (vyšlo duben 2016).
Poznej své (ne)přátele: Češi o osmanských Turcích na přelomu 19. a 20. století [Know
Your F(oes)riends: Czechs on Ottoman Turks at the turn of the 19th and 20th centuries],
Historický časopis 63, 2015, no. 4, pp. 579-604.
Jitka Malečková and Dragana Stanišić, Changes in Public Opinion and the Occurrence of
International Terrorism, Peace Economics, Peace Science and Public Policy 20, 2014, no.
4, pp. 631–653.
Religion, Gender and History: Why the Czechs Belong in Europe, in Rethinking the Space for
Religion: New Actors in Central and Southeast Europea on Religion, Authenticity and
Belonging, eds. Catharina Raudvere, Krzysztof Stala, Trine Stauning Willert, Nordic
Academic Press 2012, pp. 27-51.

Publikace - shrnutí:
1 monografie, 1 týmová publikace, 1 editovaný sborník, > 25 vědeckých statí v angličtině,
> 10 vědeckých statí v češtině; citace: >300

Jméno, příjmení, tituly:

Pavel Sládek, doc. PhDr., Ph.D

Fakulta, VŠ ústav: FF UK, ÚDVA

E-mailová adresa: Pavel.Sládek@ff.cuni.cz

Vědecký profil:
Obhajoba disertace – Ph.D.: 2005 (ÚBvA, FF UK)
Habilitace: 2013 (FF UK, Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky)
Současná pozice: ředitel Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK, docent (od roku 2013)
Badatelské zájmy: Vybrané problémy raně novověkých židovských dějin, zejména
charakter náboženské autority, vliv objevu knihtisku na židovskou vzdělanost a vztah
tištěné knihy a rukopisu, raně novověké polemické etnografie Židů, otázky vymezování se
menšiny vůči většinové společnosti (mechanismy exkluzivismu)
Výběr ze zahraničních konferencí a působení v zahraničí (od roku 2013)
“A Sixteenth-Century Rabbinic Author and his Printers: The Case of Rabbi Mordecai
Yaffe” (Controversies, Conversion and Dialogue: Jews and Christians in Time and Place. A
Conference in Honour of Elchanan Reiner, Kraków, 2014).
“Teaching Jewish Thought in Prague” (European Association for Jewish Studies, 10th
Congress, Paris 2014).
“The Maharalʼs Ontological Conceptualization of Gender” (A Part or Apart? Women in
Early Modern Jewish Culture, Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies,
Philadelphia, 2013).
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“A Catholic Priest is Ordained as a Rabbi: Studying with Jews during the CounterReformation in Bohemia” (Harvard University, Cambridge, MA, 2013).
“Ego-narratives as Paratexts. The privatization of reading and writing: the case of Mordecai
Jaffe” (16th World Congress of Jewish Studies, Jerusalem 2013).
Členství v mezinárodních radách
Členem výkonného výboru European Association for Jewish Studies (od r. 2014).

Příklady publikací (posledních 5 let):
2011 “Ezekiel Landau (1713–1793) – a Political Rabbi”, in: I. Cerman–R. Krueger–S.
Reynolds (eds.), The Enlightenment in Bohemia: religion, morality and
multiculturalism, Oxford: Voltaire Foundation, pp. 233–252.
2012 „The Printed Book in 15th- and 16th-Century Jewish Culture“, in: O. Sixtová (ed.),
Hebrew Printing in Bohemia and Moravia, Praha: Academia – Jewish Museum n
Prague, 2012, pp. 9–32.
2016 „Typography and Practices of Reading: The Lesson of Tzemah David (1592)“,
Judaica Bohemiae 51 (2016), no. 1, pp. 65–95.
2016 „Early Modern Polemical Anti-Ethnographies of Jews: An Unpublished Book on
Jewish Mores by the Czech Catholic Priest Karel Jugl“, Frankfurter Judaistische
Beiträge 40 (2015) – Themenband Frankfurt´s Jewish Notabilia – Ethnographic
Views of Urban Jewry in Central Europe around 1700 (C. Cluse – R. Voß, eds.),
pp. 167–198.

Publikace - shrnutí:
1 monografie v češtině, 9 vědeckých statí v angličtině (z toho 2 v tisku), 15 vědeckých statí
v češtině, 30 kratších překladů a popularizačních textů v češtině, citace: >30

8) Orientační údaje o počtech osob zúčastněných na programu
Orientační počet
Fakulta (VŠ ústav)

akademických
a vědeckých
pracovníků

studentů
doktorských
studijních
programů

studentů
studentů
magisterských bakalářských
studijních
studijních
programů
programů

FF UK

33

7

0

0

Údaje o případných dalších klíčových účastnících programu, kteří nebudou členy rady
programu:
Stručné individuální badatelské profily a výzkumná témata (příklady):
Ústav Dálného východu
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Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D se specializuje na dějiny čínské vědy, zejména matematiky;
modernizace Číny podle západního vzoru ve 20. století; kontakty mezi Čínou a
Československem po 2. světové válce (zejména v oblasti školské a vědecké výměny); dějiny
Číny ve 20. století.
Doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, CSc. studuje dějiny korejské literatury; tradiční korejské
historiografie; mezikulturní komunikace na Dálném východě.
Doc. Ing. Jan Sýkora, M. A., Ph.D je historik, zabývá se ekonomickým myšlením v Japonsku
19. století a modernizací Japonska.

Ústav Blízkého východu a Afriky
Doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D, hebraista a arabista, bude zkoumat střetávání kultury Židů a
muslimů ve středověku, včetně „překračování hranic“, ovlivňování a přejímání polemických
motivů a argumentů Židy, muslimy a křesťany. Tyto jevy budou analyzovány zvláště na
literatuře vzniklé na Iberském poloostrově.
Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., arabista, se zaměří na areálová studia Blízkého východu a
severní Afriky (arabské země, Írán, Afghánistán), Jižního Kavkazu a Střední Asie (Centrum
ázerbájdžánských a kaspických studií), hlavní důraz je kladen na soudobou problematiku
multikulturních specifik areálu, a bezpečnostní rizika pro Evropskou unii.
Mgr. Pavel Ťupek, PhD plánuje studii, v níž bude sledovat salafitskou ideologickou a
propagandistickou literaturu publikovanou státními institucemi i nevládními organizacemi a
to, jak se tato literatura vymezuje k Západu.
PhDr. Josef Ženka, Ph.D je hebraista a soustředí se na studium míst vzájemných kontaktů a
střetů mezi jednotlivými částmi islámského světa (západního i východního) a islámským a
křesťanským, zaměří se na studium výměny informací, jejich základních modelů fungování a
uchováním historické paměti v rukopisné kultuře.
PhDr. Milan Žonca, Ph.D, hebraista, plánuje zkoumat polemický spis Sefer nicachon
židovského autora Jom Tov Lipmana Mühlhausena. Zároveň se bude zabývat soužitím Židů a
křesťanů v zrcadle literatury aškenázských pietistů, zejména obrazem fenoménu konverze.
Ústav jižní a centrální Asie
Mgr. Michaela Budiman, Ph.D je indonesistkou zabývající se kmenem Toradžů. V rámci
programu se bude zabývat kmenovými společenstvími v Indonésii.
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D je bengalista a antropolog, v rámci programu bude zkoumat recepci
Indie v českém prostředí a bengálskou literaturu.
Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D je mongolistka specializující se na jazyk a literaturu. Její
výzkum se bude soustředit na jazykové kontakty mongolštiny.
PhDr. Alena Oberfalzerová, Ph.D je mongolistka, zabývá se etnolingvistickým výzkumem
metaforického myšlení nomádů v Mongolsku.
Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D je tibetoložka a lingvistka. V rámci programu se bude zabývat
výzkumem vývoje gramatiky a lexika standardní tibetštiny v Tibetské autonomní oblasti a v
tibetské diaspoře, dále tibetskou dialektologií.
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Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D je mongolistkou, ale šířeji se zabývá jazyky v oblasti
centrální Asie. Její výzkum se zaměří na ohrožené tunguzské a mongolské jazyků v
rámci ČLR.

Ústav východoevropských studií
PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D se zabývá studiem konfesionality a náboženské identity na prostoru
východní Evropy a především Ruské federace jako místa střetávání křesťanství,
reprezentovaného pravoslavím, islámu a buddhismu.
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D se zabývá analýzou proměn představ o Evropě (Západu) a reflexí
vnímání křesťanských hodnot v písemnictví a politickém myšlení Ruska a Ukrajiny
s důrazem na období vrcholného středověku a raného novověku.
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D se bude věnovat zejména situaci v Lotyšsku po roce 1990 z hlediska
reflexe klíčových událostí vlastní historie 20. století: sovětské okupace let 1940-1941 a 19451990, deportací na Sibiř a dále nacistické okupace let 1941-1945, účasti Lotyšů na holocaustu
a v lotyšské legii SS.
PhDr., ThB. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D se rámci projektu hodlá zaměřit na analýzu
moderních procesů utváření národní identity v postsovětských zemích, zejména v Rusku a na
Ukrajině, v posledních 25 letech, a to v kontextu vlivných teorií zabývajících se utvářením
identity, například konceptů postkoloniálních/postimperiálních studií, studia paměti či
nadnárodních dějin.

Katedra jihoslovanských a balkánských studií
Prof. PhDr. Hana Gladková, CSc. se bude zabývat jazykem, ideologií a Evropskou unií,
analýzou současného stavu a prognózami fungování národních jazyků slovanského areálu
jako nositelů specifických hodnot s ohledem na proces formování.
Doc. Ph.Dr. Alenka Jensterle-Doležalová, CSc. se zabývá moderní slovinskou literaturou a
česko-slovinskými kulturními vztahy. Bude pracovat na vytvoření základní příručky
k dějinám novodobých literatur balkánského regionu a bude se podílet na slovenistické
kapitole v rámci projektu Realismus na literární mapě Balkánu.

Ústav etnologie
PhDr. Petr Janeček, Ph.D se bude zabývat komparativním výzkumem glokalizace
vernakulárních kultur v rámci globálních kulturních toků, dynamikou vztahů mezi
vernakulární, populární a elitní kulturou se zvláštním zřetelem na orální narativitu, folklor a
mytologii v kontextu globálních elektronických sociálních sítí.
Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D se bude zabývat určením důvodů eskalace násilí v jeho
různých formách (vč. verbální), projevy xenofobie, rasismu a předsudků vůči „jinému“ skrze
etnologické zkoumání úspěšných a neúspěšných pokusů o zavádění forem multikulturních a
interkulturních opatření ve vybraných evropských zemích ve dvacátém a dvacátém prvním.
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PhDr. Barbora Půtová, Ph.D et Ph.D se bude zabývat antropologií umění, vizuální
antropologií, historickou antropologií a antropologií turismu a cestovního ruchu, fenoménem
umělecké tvorby, materiálního kulturního dědictví a jeho teoretickými i aplikovanými
aspekty.
Mgr. Karel Šima, Ph.D se zabývá otázkami teorie a metodologie etnologických a historických
věd a studiem rituálu a performance ve vztahu ke kolektivním identitám. Bude se podílet na
přípravě konceptuálního rámce výzkumů, zejména týkajících se identity/alterity,
symbolického jednání a prostorovosti.

Ústav politologie
Prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D se dlouhodobě zabývá politickou filozofií a teorií, teorií
mezinárodních vztahů. Ve svých studiích se věnuje např. holokaustu či multikulturalismu
v Evropě.
PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D se ve svých studiích zaměřuje na teorii mezinárodních vztahů,
reflexi současné i minulé zahraniční politiky ČR (Československa).
Katedra středoevropských studií
Mgr. Helena Sadílková, M. A., Ph.D se zabývá poválečnou historií Romů v tehdejším
Českoslovenku spojenou s migrací, věnuje se otázkám sociolingvistické situace Romů a jejich
literatuře.

9) Popis programu, včetně návaznosti na dosavadní vědecké výsledky a
programy; kritické zhodnocení postavení vědní oblasti na UK v národním a
zejména mezinárodním kontextu; návrh klíčových kroků pro zlepšení tohoto
postavení v horizontu doby uskutečňování programu, zdůvodnění a rámcový
harmonogram těchto kroků, indikátory tohoto zlepšení
1. Zhodnocení postavení vědní oblasti na UK
Tento program zahrnuje odborníky, jejichž primárním zaměřením jsou filologie a areálová
studia, ale také historie, etnologie a politologie. Pokrývají obrovský region Dálného východu,
centrální Asie (zde chápané jako oblast náhorní plošiny táhnoucí se od Mongolska po Tibet),
jižní a jihovýchodní Asie (indický subkontinent, Vietnam, Indonésie), Blízkého východu,
severní Afriky, východoevropského regionu, regionu Balkánu a střední Evropy. Studium
těchto oblastí se na Filozofické fakultě soustřeďuje na Ústavu Dálného východu, Ústavu jižní
a centrální Asie, Ústavu Blízkého východu a Afriky, Ústavu východoevropských studií,
Katedře jihoslovanských a balkanistických studií a Katedře středoevropských studií..
V případě všech zmíněných areálů je kladen důraz na dobrou znalost primárních jazyků. Od
ní se pak odráží velmi široká škála zaměření, která zahrnuje zejména studium literatury,
náboženství a kultury, jazyka, politologii a etnografii. Řada oborů je v rámci ČR jedinečná a
objevuje se pouze na FF UK (vietnamistika, koreanistika, mongolistika, tibetanistika,
indologie, indonesistika, turkologie, íránistika, letonistika, romistika). Některé z oborů se sice
objevují i na jiných českých univerzitách, ale jejich tradice, vědecká zkušenost a zaměření
(včetně zaměření od bakalářského přes magisterské až po doktorské studium) je v rámci FF
UK jedinečná (sinologie, hebraistika, arabistika, lituanistika, etnologie).
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Význam těchto oborů na UK je možné vidět především v důležitém udržování povědomí o
obrovské části světa skrze kritické, fundované a netriviální náhledy. Vzhledem ke stále
rychleji se proměňujícímu světu i nevypočitatelnosti změn je jich potřeba i pro adekvátní
reakce na tyto globální posuny. Všechny uvedené obory mají proto také vysokou důležitost
mimo akademický svět (média, politika, státní služby, diplomacie, neziskové a charitativní
organizace).
Specifikem daných oborů je obrovská rozmanitost a velmi široká škála výzkumu, který
v kombinaci s relativně malým početním zastoupením badatelů pro jednotlivá témata činí tyto
malé obory málo viditelnými. Zahrnutí hned několika ústavů pod tento program je možné
chápat také jako určitý krok k překonání této nevýhody.
Tyto obory charakterizuje také metodologická roztříštěnost či v některých případech
neurčitost. Metodologická eklektičnost bývá v některých případech i nutností. Specifika
studovaných problémů a specifických regionů způsobují, že je v nich často třeba kombinovat
mnohé postupy zároveň, např. filologickou erudici s přístupem historiografie, literární vědy,
religionistiky, antropologie a etnologie. Z obecnějšího hlediska je však patrné, že těmto
areálovým studiím prospěje do budoucna užší kontakt s obory zabývajícími se metodologií
v humanitních oborech, které mohou prospět metodologické stránce výzkumu. Zároveň však
často unikátní jevy ve studovaných regionech mohou být zdrojem obohacení a kritického
přehodnocení na teoretické rovině. Tohoto programu se proto účastní i odborníci z Ústavu
etnologie, kteří se v poslední době profilují zaměřením na oblast středovýchodní a
jihovýchodní Evropy (včetně Balkánu) a mohou být i obecněji pro program přínosem
z hlediska teoretických znalostí v oblasti antropologie a etnologie a souvisejících metodologií
(především terénního výzkumu) snadno aplikovatelných na výzkum v různorodých kulturách
a společnostech, jež si kladou areálově profilovaní vědci. Z podobných důvodů program
zahrne i dva politology se zaměřením zejména na Blízký východ.
Vysoká diverzita badatelských témat vede v některých případech k izolovanosti výzkumu.
Skutečnost, že někteří badatelé jsou prakticky jedinými specialisty v daném oboru v ČR,
přináší nebezpečí ve formě spokojení se s výzkumnými publikacemi v češtině, které mají pro
poměrně omezené odborné publikum v dané vědní oblasti jen velmi malý dosah a nejsou
podrobeny kritickému hodnocení mezinárodní odborné veřejnosti. Jednou z důležitých funkcí
našich oborů sice nadále bude zprostředkování znalostí o jednotlivých regionech v českém
prostředí, avšak při rezignaci na zapojení do mezinárodního výzkumu a kritické mezinárodní
diskuze hrozí v rámci jednotlivých oborů ustrnutí a uzavření se do sebe.
Proti zmíněné hrozbě izolace a uzavřenosti do sebe připadají v úvahu dva postupy. Prvním
z nich je vytipování společných témat napříč našimi obory a využití existujícího potenciálu
zastoupení odborníků na množství regionů k jejich společnému komplexnějšímu výzkumu za
účasti odborníků nahlížejících problém z teoretické perspektivy. To by se nemělo dít stranou
od mezinárodního prostředí.
Podřízení veškerého výzkumu v našich oborech jen vybraným společným tématům však není
reálné ani žádoucí. I v mezinárodním měřítku některé obory zůstávají malé zejména v poměru
k některým teoretickým disciplínám v humanitních oborech. To však nehovoří o jejich
významu a důležitosti. Zároveň jsou naše obory rozmanité, což kopíruje obrovskou
geografickou oblast, kterou se zabýváme. V jiné situaci se například nacházejí indologové či
sinologové, jejichž obory mají široké mezinárodní publikum a dlouhou historii. Oproti nim je
reálný stav poznání, historie oboru a současné možnosti výzkumu například v oblastech
indonesistiky či tibetanistiky značně odlišný. V obou posledních případech jde o velmi
dynamicky se rozvíjející obory, což je ovšem dané zcela odlišnými faktory. V prvním z nich
je to rapidně vzrůstající význam Indonésie jako ekonomické a politické mocnosti, ve druhém
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je to kombinace zájmu globálního publika a zpřístupnění množství zásadních a nových
informací v posledních dekádách. Témata výzkumu musejí tedy odpovídat reálnému stavu
daného oboru.
V našich oborech se velmi často objevují i badatelé s až příliš vyhraněnou specializací, ačkoli
současně s vynikajícím výzkumným potenciálem. U některých specializovaných témat by
například hrozilo jejich znehodnocení přílišným zobecněním náhledu ve špatný okamžik
slibného základního výzkumu, ve kterém jde o zprostředkování informací využitelných
v obecnějším diskurzu až v následujících krocích. Cílem přítomného programu je předejít
možné uzavřenosti takovýchto případů specifického výzkumu podporou komunikace mezi
jednotlivými specialisty jak v rámci fakulty, tak zejména otevřením se navenek vůči
mezinárodní odborné komunitě. V případě malých oborů se specifickým zaměřením zamezí
udržování blízkých kontaktů se zahraničními specialisty zmíněné hrozbě izolovanosti.
2. Vlastní projekt
Program Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií
navazuje na obecně formulovaný program P-08 Orientalistika a odráží se od něj směrem k
tematicky více vyhraněným oblastem výzkumu. Využívá synergie dané přítomností
akreditovaných oborů zahrnujících studium celé studované oblasti od severní Afriky až po
Dálný východ v míře, jaká nemá v ČR obdoby. Zapojuje v sobě také jednu z „vlajkových
lodí“ UK (Sinologie pro jedenadvacáté století).
Z P-08 přejímá rámcové areálové vymezení, již ale současně vnitřně obohacuje o regiony
východní a jihovýchodní Evropy, stejně jako diachronní perspektivu, jež umožňuje jednotlivá
témata studovat z hlediska jejich vývoje a za použití interdisciplinárních metod. Současně
opouští příliš obecnou a z mnoha hledisek metodologicky překonanou kategorizaci
„orientalistickou“, a to ve prospěch specificky problémových vymezení, jež umožňují jednak
začlenit problematiku východní a jihovýchodní Evropy, jednak plně vytěžit metodologický
potenciál etnologie. Program zkoumá etnické, náboženské, a jazykové areály a jejich
překryvy a konfigurace. Ty nahlíží především jako (1) místa specifické jinakosti, pro jejichž
porozumění je třeba analyzovat náhledy zevnitř, (2) místa vzájemných kontaktů a (3) místa
střetů a potenciálních konfliktů. Přejímá tak z existujícího programu to, co se osvědčilo, a
pokouší se o jeho posunutí kupředu soustředěním se na ta témata, jež souvisejí s problémy
nejaktuálnějšími, aniž by rezignoval na perspektivu historickou. Nebezpečí určité
roztříštěnosti, jež mohla původnímu programu v některých jeho aspektech hrozit, se pokouší
eliminovat scelujícím projektově-problémovým zastřešením, jež definuje obecné osy, kolem
nichž bude práce celého týmu koagulovat. K posílení vnitřní koherence vede také již zmíněné
zapojení pracovníků oboru etnologie a politologie. Jejich úkolem v programu je zejména
práce metodologická, jež napomůže areálově definované aspekty propojovat, zastřešovat a
nově zhodnotit.
Program je zaměřen transdisciplinárně a zahrnuje kulturně-historické, jazykovědné a
literárněvědné přístupy uplatňované v dialogu a s důrazem na pochopení vnitřní dynamiky
jednotlivých kultur v daném areálu, jejich kontinuit a diskontinuit, stejně jako jejich
vzájemných vztahů. Transdisciplinární přístup s důrazem na práci s prameny v jazycích
studovaných regionů umožňuje komplexní porozumění aktuálním problémům, včetně jejich
zachycení v různých perspektivách. Pozornost je věnována také komplexním vztahům daných
regionů k Evropě a západní kultuře obecně.
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Projekt tedy vychází z dynamiky vztahů v současném světě, již charakterizuje změna poměru
sil mezi tradičními centry a periferiemi. Tyto vztahy nesleduje z globální perspektivy, jak je
běžné, ale zaměřuje se na postižení charakteru dialogu mezi konkrétními aktéry, stejně jako
jeho případnou asymetričnost nebo dokonce absenci a její důsledky. Nemá jedno geografické
zaměření, protože místa střetávání (ve smyslu setkávání odlišného) a potenciálních konfliktů
musí být ve 21. století otevřena různým definicím. Program proto zahrnuje „strategické
oblasti“ v tradičním slova smyslu (severní Afrika a Blízký východ, Čína, Indie, centrální a
jihovýchodní Asie, jihovýchodní a východní Evropa), ale zabývá se i soužitím různých kultur
(majorit a minorit) v Evropě a nevynechává ani problematiku vzájemných pohledů
mimoevropských společností (např. Japonsko-Čína, Čína-Tibet, Čína-Vietnam, IzraelPalestina). Jakkoli tedy badatelský zájem přirozeně směřuje do "Evropy", jejíž akademická
východiska a vědecké metodologie jsou logickým východiskem k tázání, při samotném
výzkumu se program pokouší o překročení zjednodušující bipolarity "Evropa" versus "cizí".
Činí tak dvěma způsoby: 1) klade si otázky nejen po evropském vnímání cizího (druhého), ale
také po způsobech jeho pohledu na Evropu a 2) klade důraz právě i na pochopení vzájemných
vztahů různých mimoevropských kultur. Kombinací vhodných metodologií si program klade
za cíl prohloubit naši znalost relevantních neevropských kultur rozbitím obecně zakořeněných
stereotypů (tak například existuje sice vědomí vše-arabské identity, současně však zde
existuje významná vnitřní diverzifikace, motivovaná a definovaná klanově, nacionálně,
politicky, jazykově aj; důležitost klanové identity je překvapivě obdobně důležitá v Tibetu,
atp.). Program tak sice přijímá evropskou civilizaci jako přirozené východisko ke kladení
otázek v souladu se západním vědeckým diskurzem, avšak překračuje zjednodušující
bipolární pohled "Evropa" versus "cizí" ("druhý"). Dosahuje toho na dvou již naznačených
rovinách: 1) Zajímá se nejen o pohled Evropy na druhého, ale také studuje způsoby reflexe
Evropy v cílových zemích pojednávaných areálů. Jak vnímají Evropu Číňané nebo Tibeťané?
Co je pro ně na Evropě nepochopitelné, jak různé znaky evropskosti definují a jak je
přeznačují vzhledem ke svým vlastním kulturním hodnotám? 2) Program se zabývá také
vzájemnými vztahy ne-evropských kultur a snaží se je pochopit zevnitř, aniž by evropské
stanovisko bylo nehnutým středobodem.
Společným cílem projektu je tedy pomoci pochopit společnosti (civilizace, komunity,
menšiny), které se od “nás” odlišují, i to, jak nás (i sebe navzájem) tyto společností vidí, ať již
v historických a současných vztazích, komunikaci, umělecké představivosti nebo v případě
změn místa, migrace, včetně současného přílivu migrantů do Evropy. Program zároveň
sleduje limity porozumění a neúspěchy v dialogu, včetně jejich příčin a příkladů řešení
vzniklých konfliktů. Přitom přispívá i k pochopení naší vlastní identity a jejích nově se
tvořících paradigmat, ať už české nebo „evropské“, a hodnot, na nichž je – nebo sama sebe
vidí, že je – založena.
Program sleduje tři základní osy, jež charakterizují základní mody deskriptivního a
analyticky-porozumivého vztahování se ke kulturám relevantních regionů. Tyto osy však
vytyčují směr jádra společného badatelského úsilí. Při nich se objevují další témata daná
specializací jednotlivých badatelů zahrnutých do daného programu. Očekáváme, že z nich
mohou vyrůstat během průběhu programu nová společná témata, která mohou modifikovat
následně vytyčené směry, případně mohou přinést slibnou specifickou linii výzkumu, která se
bude ubírat i jiným směrem. Zmíněnými třemi osami jsou:
i. Porozumění „jinému“ změnou perspektivy
Přijetí perspektivy „jiného“, neboli zaujetí pohledu „zevnitř“, je jedním z předpokladů rozbití
předsudků, zkreslujících a odcizujících hodnotících postojů k jiné kultuře. Cíle:
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-

-

určit relevantní jazykové i obecněji kulturní komunikační kódy, jimiž se manifestují
různé civilizační hodnoty a postoje
neomezit se pouze na jazyk jako takový, ale chápat jej jako symbolický systém,
sdělující významy spolu s dalšími systémy (umění, oblékání, stolování, společenské
normy, společenská hierarchizace, vernakulární kultura včetně folkloru a festivit,
genderový prvek)
zpřístupnění každodenního prožívání perspektivy „jiného“ pomocí antropologického
emického přístupu, založeného na porozumění aktérské perspektivě prostřednictvím
terénního výzkumu a zúčastněného pozorování
studovat komunikační kódy v diachronní perspektivě z metodologických pozic
mediálních a komunikačních studií (rukopis – tisk - new media – virtual communities
atd.) a literární vědy, včetně etnologických studií orální transmise textů překračujících
výrazné geografické, jazykové a kulturní hranice
studovat komunikační kódy v diachronní perspektivě z metodologických pozic
mediálních studií (rukopis – tisk - new media – virtual communities atd.) a literární
vědy
sledovat procesy, v nichž dochází k přejímání a zároveň s tím k transformaci idejí a
dalších podnětů z jedné kultury do druhé, vznik stereotypů, přizpůsobování potřebám
přijímající kultury (např. „čínská móda“ v Evropě v 18. století a znovu po 1. světové
válce v konfrontaci se sebepercepcí Číny ve stejné době, obraz „Turka“ v době válek
křesťanské Evropy s Osmanskou říší a jeho změny od v 19. a 20. století).

ii. Překračování hranic: kultury v kontaktu
Druhá rovina výzkumu se soustřeďuje na lidi a kultury v jejich pohybu, bere v úvahu mezikulturní kontakt a také migrace idejí. Opuštění původního habitatu nutí jedince či skupiny k
přehodnocování jejich původní identity. Mezi nově se ustavujícími komunitami a jejich
novým prostředím probíhají komplikované negociace. Cíle:
-

analýzy mechanismů kulturní výměny mezi těmi, kdo migrují a usazují se na straně
jedné, a těmi, kdo je přijímají, na straně druhé
popis a porozumění translokovaným identitám, připustit vzájemnost ovlivňování a
popis strategií vyrovnávání se s faktem migrací
studium nově vznikajících transnacionálních identit, včetně souvisejících konceptů
translokality, hybridity, diaspory a kreolizace, související s aktuální pluralitou nových
identit založených (nejen) na etnicitě
analýza a interpretace transkulturní difúze symbolických představ (s důrazem na
obecně chápané „texty“ bez nutnosti pohybu populací (např. pomocí orální transmise,
literatury, masových komunikačních médií či internetu)
studium „jiného“ v diachronní perspektivě (židovská, romská a další minority v
Evropě, střetávání se s Osmanskou říší, arabská přítomnost na Iberském poloostrově a
Sicílii ve středověku)

iii. Konstrukce hranic: strategie a místa
Program usiluje o postižení možností koexistence kultur studiem „jiného“ o sobě (osa 1),
analyzuje způsoby negociace, jež umožňovaly a umožňují koexistenci kultur, aniž by se a
priori předjímal její charakter a odhaluje důvody vzájemných neporozumění (osa 2). Třetí osa
zkoumá případy zhacené komunikace a neúspěšného řešení tenzí, vyúsťující v konflikt. Cíle:
-

určení důvodů eskalace násilí v jeho různých formách (vč. verbální – urážky, fámy,
hoaxy, konspirační teorie), projevy xenofobie, rasismu a předsudků vůči „jinému“ (vč.
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-

výzkumu těchto projevů v prostředí současného internetu a sociálních sítí,
představujícího globální badatelský terén napříč světovými kulturami)
neomezení se na jednosměrné uvažování: jak vnímá ta či ona ne-evropská kultura nás?
jaké jsou důsledky konfliktu pro vztah mezi stranami konfliktu a jak ovlivňují je
samotné?
komparace s evropskými paralelami a nové přehodnocení možností a mezí
univerzalismu (vč. úvah z antropologické univerzalistické perspektivy zaměřené na
hledání kulturních univerzálií)

3. Rozklad dílčích témat
Velmi široká škála studovaných témat bude vedena podél zmíněných tří základních os. Pro
každou z nich jsou vytipována společná témata, nicméně vedle nich bude pokračovat i
specifický individuální výzkum, jenž bude ke zmiňovaným osám volně koagulovat. U každé
osy se tak objeví jak společné hlavní téma, tak i individuálnější témata výzkumu členů
Progresu. Napříč těmito osami existuje dělení výzkumu podle hlavních obecných zaměření,
kterými jsou v našem konkrétním případě jazyk, literatura, mezinárodní vztahy, kulturní
dějiny a vybrané aspekty kulturní antropologie. Jakkoli bude na jednu stranu naším cílem
koordinovat jednotlivé aktivity tak, aby organicky souvisely s naznačenou strukturou
základních os a hlavních zaměření, bude důležité v rámci týmu ponechat smysluplný prostor
pro specifické experimenty, ve smyslu kroků stranou, jejichž relevance pro celý program bude
následně periodicky testována. Některé takové experimentální kroky stranou se mohou ukázat
navzdory akademicky nosným výstupům jako slepé uličky k hlavní struktuře programu. Ty by
pak nebyly dále rozvíjeny. Stejně tak ale jistý podíl experimentu patrně povede k detekci
témat, metod nebo jejich vzájemných kombinací, jež celek osvětlují novým způsobem a
kladou již známé do nových souvislostí. Takové experimentální odbočky se pak mohou stát
další součástí celé struktury a motivovat další členy týmu k testování možností, jak je
zohlednit v jejich vlastní práci pro program.

Mechanismy naplňování
Konferenční akce a společná kolokvia budou vždy svázána s jednou z os. Konferenční akce
budou preferenčně s mezinárodní účastí a zúčastní se jich tedy jak vybraní členové programu,
tak i zahraniční specialisté zejména pro oblasti, které dostatečně nepokrýváme, aby program
přispíval k vyplnění mezer, jež v našem akademickém prostředí dosud existují. Protože
konferenční akce budou propagovány celofakultně a také na univerzitní úrovni a navíc budou
mířit i na doktorandy a pokročilejší studenty navazujícího magisterského studia, věříme, že
přítomnost zahraničních odborníků nejen obohatí již existující mezinárodní kontakty
akademických pracovníků, ale také bude motivovat studenty všech stupňů, aby se orientovali
právě na ta nosná témata bádání, jež jsou zatím v naší zemi a na naší univerzitě nedostatečně
zastoupena. Nejlepší výstupy z konferenčních akcí se budeme pokoušet publikovat nejlépe v
zahraničí ve formě plnohodnotných studií. Rozhodující bude samozřejmě kvalita výstupů,
cílem bude pochopitelně zajištění toho, aby i zahraniční hosté publikovali své studie spolu s
našimi odborníky. Výzkum bude probíhat v delším časovém horizontu, některá témata tedy
mohou být z pochopitelných pozměněna a upravena tak, aby co nejlépe odpovídala
možnostem a aktuálnosti.
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Vedle konferenčních akcí budou vždy na hlavní téma vedeny doktorské semináře, do nichž
chceme zapojit jak nadějné doktorandy, tak právě i odborníky ze zahraničí. Výsledná
publikace bude odrážet příspěvky, které zazněly během konference, ale i přednášky pořádané
v rámci doktorského semináře. Tento způsob, kdy je zahraniční host "vytěžen" hned na
několika úrovních (vystoupení na konferenci, dodání studie do publikace, vedení
doktorandského semináře, ideálně ještě přednáška pro širší odbornou veřejnost) je nejen
maximálně ekonomická, ale podle našich zkušeností vede k navázání trvalých vazeb mezi
naší univerzitou a daným zahraničním hostem i jeho domovskou institucí, což má kladný vliv
na následné rozvíjení vzájemné spolupráce.
Indikátory zlepšení
Z kritického posouzení současného stavu daných oborů vyplývají tři oblasti, ve kterých by se
mělo projevit zlepšení současného stavu:
i.

Otevřenost vůči mezinárodnímu vědeckému prostředí

Ta se projeví zvýšeným počtem publikací s mezinárodním dosahem (zejména v angličtině,
ovšem pro některé obory jsou relevantní i jiné světové jazyky). Vzhledem k dosavadnímu
destruujícímu důrazu na kvantitu není žádoucí prostý početní nárůst publikací v cizích
jazycích, ale klíčové je zvýšení počtu kvalitních výstupů s mezinárodním dosahem, tj. v cizích
jazycích, ve spolupráci s předními zahraničními odborníky a v publikacích s mezinárodním
dosahem v jednotlivých oborech.
Druhou oblastí je zvýšení počtu účastí na v daných oborech významných zahraničních
konferencích a workshopech, ale také zvýšení počtu zahraničních hostů i mezinárodních
konferencí a workshopů pořádaných na UK. Toto by ideálně mělo vést i ke zvýšení počtu
účastí na mezinárodních projektech. Tento druhý indikátor je však daleko více závislý na
finančních prostředcích.
ii.

Metodologické ukotvení a mezioborová spolupráce

Spolupráce mezi jednotlivými obory se projeví formou společných kolokvií a workshopů
s důrazem na spojení našich oborů s teoretickými disciplínami. Opět nebude kladen důraz na
jejich počet, ale na smysluplnost, odbornou úroveň a vědecký potenciál. Indikátorem budou
publikace a workshopy či konference, které zahrnou metodologické a teoretické otázky.
iii.

Práce s doktorandy

Zapojení nadějných doktorandů do programu a podpora jejich výzkumu se projeví především
pořádáním kolokvií a workshopů s mezinárodní účastí, které je budou uvádět do současných
témat diskutovaných v jednotlivých oborech v mezinárodním měřítku. V rámci Prvouku se
pořádaly doktorandské konference, které charakterizovala absence společných témat. Chceme
se vyhnout slepé uličce pořádání konferencí pro účely vykazování, ale naopak smysluplně
zapojovat zejména talentované doktorandy do výzkumu v rámci tohoto programu.
Indikátorem bude zvýšení účasti doktorandů na konferencích a zvýšení počtu jejich
mezinárodních výstupů.

4. Obecný harmonogram a výstupy
Harmonogram
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Základní rámec harmonogramu byl naznačen třemi osami tohoto projektu, které na sebe
navazují ve smyslu logickém i časovém. Zatímco v rámci řady individuálních témat členů
Progresu by nebylo smysluplné do detailů předvídat a ani nelze celkově popsat jednotlivé
kroky výzkumu, zde bude naznačena posloupnost společného jádra programu.
Pětileté období programu bude rámcově rozděleno na třetiny, ve kterých bude společným
stěžejním tématem jedna z os programu. Finanční situace pak bude rozhodovat o konkrétních
podobách, tj. na možnosti pozvat zahraniční odborníky, uspořádat konferenci či workshop,
publikovat nějaký společný výstup, atp.
V prvním období (zhruba 2017-2018) se zaměříme zejména na stereotypy ve vnímání
evropských i mimoevropských kultur. Společným nosným tématem množství odborníků
v rámci Progresu je například téma vnímání jednotlivých námi studovaných regionů
Evropany. Na tato témata vznikaly v minulých dekádách novátorské práce inspirované
zejména studiem tzv. orientalizmu v rámci jednotlivých regionů. Zajímavé by bylo
nahlédnout, zda tyto vztahy Evropy a zejména mimoevropských regionů jsou vedené
podobnými principy a vzorci napříč jednotlivými regiony.
V druhém období (rámcově 2019-2020) by se měly zkušenosti nabyté studiem jinakosti a
mechanismů a typů častých zjednodušení či omylů odrazit směrem ke studiu kontaktů mezi
jednotlivými kulturami. Máme mezi sebou odborníky na židovskou kulturu, jejíž historie je
těmito kontakty utvářená, dalším aktuálním tématem jsou arabsko-židovské vztahy. Jinou
konkrétní podobou jsou vztahy velkých říší (Čína, Rusko) a jejich vztahy a kontakty
s menšími národy, ať již žijícími uvnitř či na periférii.
V posledním třetím období (zhruba 2020-2021) naše společné téma vyvrcholí studiem
konfliktů, jejich mechanizmů a možností jim předcházet. Naše regiony opět nabízejí množství
konkrétních příkladů konfliktů, které se pokusíme detailně analyzovat, ať již jsou to zmíněné
arabsko-židovské konflikty, ale i protestní sebeupalování v Tibetu v rámci ČLR, nepříliš
známé protesty zejména venkovského obyvatelstva v ČLR, stále ještě nedávný konflikt
v bývalé Jugoslávii, či současné problémy v Turecku.

Výstupy
V oblasti výstupů naváže program na trend, jenž jsme začali implementovat již v závěru
programu PRVOUK P-08, totiž posun od českojazyčných výstupů k výstupům mezinárodním,
pokud možno zahraničním na straně jedné, na straně druhé pak od knižních monografií
směrem k "peer-reviewed" studiím, publikovaným v co nejvýznamnějších časopisech, nejlépe
zahraničních nebo českých s mezinárodním dosahem.
Spolu s tím se hodláme od bývalého Prvouku odpoutat důrazem na kvalitu, namísto na
kvantitu, jak se někdy naneštěstí dělo. Způsob vykazování poněkud vybízel k drobení
výzkumu na méně zásadní, rychle dosažitelné a vykazatelné výstupy. V týmu předkládaného
programu jsou zejména akademici středního věku (Ph.D. s vizí blízké habilitace a docenti,
nemluvě o profesorech). Považujeme proto za přirozené, že v rámci programu budeme klást
důraz na publikaci zralých a zásadních výstupů formou plnohodnotných studií nebo kapitol v
kolektivních monografiích, ve světových jazycích a pokud možno přímo v zahraničí.
Pro odborný růst našich akademiků, stejně jako pro jejich prosazení v mezinárodním prostředí
jsou určující právě jen publikace zásadnějšího rázu, nejlépe publikované v oborově
uznávaných periodikách nebo nakladatelstvích. V nedávné minulosti docházelo pod vlivem
mechanických kvantitativních způsobů hodnocení humanitních věd (tzv. "kafemlejnku") k
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rozemílání výstupů výzkumu do drobných a rychle publikovaných textů, jež však
pochopitelně nemohly mít odpovídající zahraniční ohlas.
Přítomný program bude jistě klást důraz na pravidelnou a průběžnou publikační činnost všech
členů týmu. Bude však při vnitřním hodnocení klást důraz nikoli na kvantitu, deklarovanou
formálně, ale spíše na kvalitu, prokazovanou předložením přímo příslušného publikačního
výstupu.
Členové týmu jsou si vědomi svého závazku vůči české společnosti a nikterak se nebrání
publikování v českém jazyce, jakkoli odborná způsobilost se v našich oborech prokazuje
především prostřednictvím publikací mezinárodních, protože v mnohých případech je
odborná komunita v České republice příliš malá na to, aby mohla česky publikované výstupy
kriticky zhodnotit. Přesto publikace v češtině, jsou-li zásadního charakteru, mají svůj význam:
pracují s nejnovějšími poznatky mezinárodní vědy a zprostředkovávají jejich esenci v českém
jazyce, v neposlední řadě pak průběžně aktualizují, inovují i vytvářejí odbornou terminologii
dané oblasti, která by jinak rychle zakrněla.

Příklady plánovaných publikačních výstupů:
Doc. Pavel Sládek: a) anglická studie o publikačních strategiích raně novověkých židovských
učenců, b) anglická studie o roli židovských tiskařů a vydavatelů na formování knižní kultury
v 16. Století, c) česká monografie o rabi Jehudovi Loewovi ben Becalelovi (Maharal, asi
1525–1609), poprvé představující jeho náboženskou filosofii na základě podrobného studia
jeho hebrejských spisů.
Doc. Daniel Berounský: připravuje 3 studie v recenzovaných časopisech a v angličtině, které
se týkají se dosud neznámých nebuddhistických rituálů ze severovýchodního Tibetu a mýtů
s nimi spojenými.
Prof. Olga Lomová: má rozpracované dva rozsáhlejší anglické články o recepci čínské kultury
v Evropě od osvícenství do 20. let 20. století. Věnuje se v nich teoretickému problému
mezikulturní komunikace recepce cizího skrze stereotypy vyrůstající z potřeb "vlastního".
Dále hodlá navázat na svůj starší výzkum díla Rudolfa Dvořáka (1860–1920), prvního
českého orientalisty a ve spolupráci s kolegy z turkologie, arabistiky, íránistiky a hebraistiky
připravit knižní publikaci o této významné osobnosti české vědy na přelomu 19. a 20. století.
Doc. Jitka Malečková připraví studie v angličtině o pohledech na Turky od poloviny 19. do
poloviny 20. století v české publicistice, cestopisech a odborné literatuře a článek o cestách
tureckých žen do Evropy a na východ Osmanské říše a jejich pohled na vlastní identitu v
kontextu cest.
Doc. Markus Giger připravuje monografii v spoluautorství o aktuálních tendencích v
hláskosloví a tvarosloví ruštiny (v češtině), monografii o diglosii ve slovanských jazycích (v
němčině) a studii o tendencích ke ztrátě shody v posesivních rezultativních konstrukcích ve
slovenštině (metajazyk ještě není určen).
Doc. Marek Jakoubek pracuje na studiích věnovaných problematice etnické indiference
vybraných komunit na Balkáně, s důrazem na proměny identit jejich členů v průběhu
externími vlivy vyvolané, resp. vynucené nacionalizace, určených pro zahraniční, především
anglickojazyčná odborná periodika.

21

10) Podklady pro stanovení výše finanční bonifikace programu

Bonifikace mezinárodní spolupráce
V programu Progresu jsou zapojeni badatelé ze sedmi kateder a ústavů s velmi různorodým
zaměřením. Zahraniční spolupráci lze v případě našich oborů rozdělit na 1) individuální
spolupráci v rámci zahraničních projektů a výzkumných center, 2) zahraniční spolupráci
v rámci center na FF UK, 3) společné publikace a 4) členství našich pracovníků v radách
mezinárodních vědeckých institucí.
Výměna vyučujících i studentů se uskutečňuje skrze četná individuálně uzavřená Memoranda
o porozumění (MOU) mezi jednotlivými pracovišti, mezivládní dohody, spolupráci v rámci
programů CEEPUS a na bázi ERASMU. Příkladem velmi dobrého využití mezivládních
dohod je spolupráce mongolistů se Státní univerzitou v Ulánbátaru (Mongolsko). Studenti
absolvují zpravidla roční pobyt na dané univerzitě v rámci bakalářského (a později i
doktorského) studia, což vede jednak k vynikajícímu osvojení si jazyka i znalosti daného
prostředí. Prostřednictvím mezivládních a meziuniverzitních (případně mezifakultních)
dohod je navázána také spolupráce s univerzitami v Číně, kam pravidelně odjíždějí na
semestrální, případně roční stáže studenti pregraduálního i postgraduálního studia sinologie.
Dlouhodobá spolupráce existuje také například v rámci akademické výměny s Taiwanem
(zejména Národní Taiwanská Univerzita, od r. 2016 nově prostřednictvím dohody s
Orientálním ústavem AV ČR také Academia Sinica). V letech 2010 až 2014 byla sinologie na
FF UK v konsorciu dvanácti evropských a asijských univerzit zapojena do projektu
mezinárodní mobility magisterských a doktorských studentů Erasmus Mundus Multi.
1) Individuální spolupráce v rámci zahraničních projektů a výzkumných center
Individuální zapojení do zahraničních projektů je nejtypičtější formou spolupráce, což je dáno
často malým početním zastoupením existujících specialistů na určitou problematiku v rámci
UK, ale i obecněji v rámci celé ČR. Z hlediska výuky vyvstává potřeba pokrýt celou škálu
odborných specializací, což směřuje proti potřebě soustředění většího množství odborníků na
specifickou problematiku z hlediska výzkumu. Přirozeným východiskem z této hrozby izolace
v rámci ČR pak bývá individuální zapojení do mezinárodních projektů mimo ČR. Následují
příklady takovýchto spoluprací:
-

-

-

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, katedra sinologie:
Individuální zapojení do projektu „Weakness and Power: Chinese Perceptions of the
Global Order, 1895‒1955“, vedoucí Iwo Amelung a Hon Tze-ki (plánovaný začátek
2017).
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, katedra judaistiky: probíhá
rozvíjení spolupráce, jež je v oblasti židovských studií explicitně zmíněna v
meziuniverzitní smlouvě. Výměna probíhá jak na rovině akad. pracovníků (doc.
Sládek pozván na konferenci Ashkenaz II, listopad 2016), tak na rovině studentů (únor
2017 – 10 studentů a dvě profesorky navštíví Prahu, společná seminární výuka a
plánování další spolupráce).
Universidad de Granada (Josef Ženka je od dubna 2016 členem výzkumného týmu
prof. Celie del Moral Molina, Ciudades Andaluzas Bajo el Islam)
Amsterdamská univerzita (Pavel Sládek je členem týmu prof. Irene Zwiep zabývající
se židovskou knižní kulturou v návaznosti na digital humanities, společná konference
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-

-

-

týmu, podpořená grantem European Association for Jewish Studies, proběhne v únoru
2017).
Martin-Luther-Universität Halle-Wittemberg (Daniel Boušek pracuje na projektu prof.
Stefana Schorsche – sběr dosud neznámých samaritánských rukopisů a ústních tradic;
jeho výzkum byl od podzimu 2017 na rok a půl podpořen Humboldtovým stipendiem,
jež dovolí spolupráci mezi oběma pracovišti upevnit. Plánován je již výjezd studentů
hebraistiky FF UK do Halle).
École Pratique des Hautes Études, Paříž: studium textů nebuddhistické tradice
v Tibetu (společné terénní výzkumy s dr. Katiou Buffetrille, každoroční vzájemné
výměny přednášejících, společná spolupráce na přípravě projektu Bonpo Manuscript
Culture v rámci Centre for the Study of Manuscript Cultures, Hamburg, které zatím
financuje každoroční konference v Hamburku zapojující i doktorandy, Daniel
Berounský).
Univerzita Lund (Švédsko) „Lund Memory Studies“ (spolupráce s prof. Barbarou
Törnquist-Plewa, Stanislav Tumis).
Institute of Ethnology and Folklore Studies with National Ethnographic Museum,
Bulgarian Academy of Sciences (dlouhodobá všetranná spolupráce v oblasti etnologie
Bulharska, resp. Balkánu; Marek Jakoubek).
California State University, Fullerton (dlouhodobá spolupráce s prof. J.
Nevadomskym v oblasti výzkumu africké kultury a umění; Barbora Půtová, Václav
Soukup).
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. B., Slavisches Seminar (procesy osvojení
druhého jazyka v podmínkách diaglosie/diglosie, Hana Gladkova)
Hamburská univerzita (existuje mezifakultní smlouva, dlouhodobá výměna: působení
dr. Petra Kučery v Hamburku, jednání o výměně v rámci Erasmu).

2) Zahraniční spolupráce v rámci center na FF UK financovaných zahraničními
nadacemi
V rámci našich oborů těžíme i z existence center financovaných či spolufinancovaných ze
zahraničí. Činnost takových center nelze shrnout pod aktivitu jediného druhu. Prestižní
záležitostí je Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace (od r. 1997),
které je jediné svého druhu v Evropě. Podílí se na financování menších vědeckých projektů,
organizování konferencí a přednášek zahraničních odborníků, podpoře vydávání publikací,
atp. Aktivity Centra jsou široce rozkročené a pokrývají i část plánovaného výzkumu v rámci
programu Krize racionality a moderní myšlení; podobně i v tomto projektu počítáme
s příspěvky na akademickou výměnu se zaměřením na témata souvisejícími s teoretickými
problémy střetávání kultur. Přínosem je i nedávno založené Korejské centrum financované
ze zahraničí, které umožní pořádání mezinárodních workshopů a zvané přednášky
zahraničních odborníků. Důležitým pro mezinárodní spolupráci je Pražské centrum
židovských studií (zal. 2012), které je příkladem schopnosti skloubit popularizační aktivity se
špičkovým výzkumem. Židovská Praha je pojmem pro laickou veřejnost i odborníky.
Centrum dokáže připravit konference a publikace obojího druhu. Větší využití synergie oborů
zahrnutých do tohoto programu a potenciální zastřešení pro zahraniční spolupráci
s podobnými Centry si slibujeme od nově založeného Centra pro studium strategických
regionů FF UK a nově vznikajícího Institutu pro studium strategických regionů
Univerzity Karlovy.
3) Společné publikace (výběr)
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-

-

Projekt společných konferencí na téma reflexe přírody v jižní Asii mez univerzitami
v Miláně, Krakově, Varšavě a Praze, vydávání stejně zaměřeného časopisu Pandanus
v angličtině.
"Lotyšsko-český slovník", hlavní autor M. Škrábal (ÚČNK FF UK), ve spolupráci s
"Latvian Language Agency" ("Latviešu valodas aģentūra") a "Institute of Latvian
Language, Academy of Sciences of Latvia" ("Latviešu valodas institūts, Latvijas
Zinātņu akadēmija") (Pavel Štoll).
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Прикарпатський Национальний
Університет імені Василя Стефаника), Ivano-Frankivs’k – společný časopis „Oriens
aliter“ (Marek Příhoda, Stanislav Tumis).
University of Latvia (Latvijas Universitāte) (spolupořádání pravidelného cyklu
konferencí "Latvian Literature and Religion" ("Latviešu literatūra un reliģija"),
společné monografické publikace v lotyšštině a němčině, Pavel Štoll).

4) Členství v mezinárodních vědeckých radách a výborech
Odborníci z našich řad jsou často členy výborů evropských či celosvětových organizací
sdružující jednotlivé obory. To umožňuje spolupodílet se na směřování daných oborů
v evropském či celosvětovém měřítku. Příklady:
-

-tajemnice rady, Association for Korean Studies in Europe (Miriam Löwensteinová)
-předsedkyně Komise pro slovanské spisovné jazyky Mezinárodního komitétu slavistů
(Hana Gladkova)
-člen Mezinárodního komitétu slavistů (Markus Giger)
člen odborné komise pro globální nemateriální kulturní dědictví, zástupce zemí střední
a východní Evropy; Evaluation Body of Intergovernmental Committee UNESCO for
Safeguarding Intangible Cultural Heritage, Paříž (Petr Janeček)
člen výkonného výboru European Association for Jewish Studies (Pavel Sládek)
člen poradního výboru, International Association for Tibetan Studies (Daniel
Berounský)
člen výkonného výboru, International Society of Bengal Studies (Martin Hříbek)

11) Předpokládaný procentuální podíl finančních prostředků alokovaných
jednotlivými participujícími fakultami (VŠ ústavy) v prvním roce uskutečňování
Programu a přibližný výhled na další čtyři roky
FF UK 100%

12) Údaje o projednání přihlášky programu vědeckými radami všech fakult
(VŠ ústavů) UK, na nichž má být program uskutečňován

Fakulta (VŠ ústav)

Datum
projednání Výsledek
projednání
přihlášky vědeckou radou přihlášky vědeckou radou
fakulty (VŠ ústavu)
fakulty (VŠ ústavu)

FF UK

29. 9. 2016
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13) Datum a podpis koordinátora: .....................................................................................

14) Podpisy děkanů (ředitelů) všech fakult (jiných součástí) UK, na kterých má
být program uskutečňován
Fakulta
(VŠ ústav)

Jméno,
příjmení,
děkana/ředitele

FF UK

Doc. Mirjam Fried

tituly

Datum a podpis děkana/ředitele
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