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Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem
Masarykova univerzita
Fakulta
Obor řízení
Uchazeč
Pracoviště uchazeče
Habilitační práce

filozofická
česká literatura
PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR, Pedagogická fakulta MU
Jan Mukařovský. Život a dílo

Složení komise
Předseda
Členové

prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
Akademie věd ČR
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Univerzita Karlova
prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislavě
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Masarykova univerzita
Prof. Petr Steiner, Ph.D.
Univerzita Pensylvánie

Hodnocení vědecké / umělecké kvalifikace uchazeče
Dr. Sládek je autorem 2 knižních monografií, z toho jedné v angličtině a v turečtině, druhé
v češtině. Poslední z nich je současně podána i jako spis habilitační. Svými kapitolami přispěl
do 26 odborných knih (z toho 7 ve světovém jazyce), je autorem 11 studií recenzovaných
časopisech (podle SCOPUS a ERIHplus), 3 studií v českých recenzovaných časopisech a také
autorem 18 článků ve sbornících. Kromě toho je editorem 4 tematických sborníků. Na
konferencích se svými vystoupeními prezentoval celkem 58x.
Je řešitelem nebo spoluřešitelem 9 grantů, přičemž speciální pozornost by měla být věnována
grantu s názvem Slovník literárněvědného strukturalismu, jehož výsledkem bude leště letos
vydaná obšírná publikace.
Zmínit je nutno i jeho činnost organizační. Uspořádal nebo spoluuspořádal 10 akcí, z nichž ta
největší, co do rozsahu a významu vpravdě celoevropská, byla konference Narrative and
Narratology (září 2017).
Od r. 2009 je vedoucím oddělení teorie ÚČL AV ČR.
Je členem 10 odborných rad, ať už vědeckých nebo redakčních. Zřejmě nejdůležitější:
předseda výkonného výboru mezinárodní organizace European Narratology Network (od roku
2017), ale zmiňme jeho členství v redakční radě Slova a slovesnosti či v ediční radě edice
teoretických textů Theoretica et historica (při ÚČL AV ČR).
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Podílel a podílí se na spolupráci s mnoha domácími i zahraničními institucemi – např.
s Institutem slovjanovedenija (Rossijska akademija nauk) nebo s International Centre for
Narratology či s Faculty of European Languages and Cultures (Guangong University of
Foreign Studies), Guanzhou v Číně. Celkem absolvoval 21 vědecko-studijních stáží do
jednoho měsíce v 7 zemích.
Počet citací a ohlasů publikovaných výstupů dr. Sládka je 91, v rámce sítě WoS jsou to citace
4.
Souhrnně lze říci, že hlavními oblastmi habilitandova odborného zájmu jsou literárněvědný
strukturalismus (jeho domácí i exilová větev), dále naratologie, hermeneutika, teorie
literatury. Ve své práci těží ze svého širokého vzdělání filozofického a religionistického. To
ho logicky nasměrovalo do teorie literatury, kde si nalezl oblasti, jež systematicky rozvíjí –
zejména oblast literárněvědného strukturalismu. Přitom tyto oblasti rozvíjí několika způsoby:
jako vykladač (např. monografie o Janu Mukařovském), editor (antologie textů českého
strukturalismu v exilu) i organizátor (několik kolokvií a konferencí na dané téma). Kol.
Sládek poznal, že v jeho v jeho době nazrál čas na pohled zpět, tj. na to, aby se českému
strukturalismu dostalo spíše péče služebné vykladačské, tedy takové, která dá dohromady jeho
různé osobnosti a větve, sebere jednotlivé roztroušené texty, dá je edičně dohromady a
připraví půdu pro celistvý, historicky založený výklad. Prvním takovým pokusem by mohla
být předkládaná monografie o Janu Mukařovském, jakož i – z jiné strany – Slovník
literárněvědného strukturalismu, jehož je kol. Sládek hlavním editorem.
Závěr: Vědecká kvalifikace uchazeče plně odpovídá požadavkům standardně kladeným na
uchazeče v rámci habilitačních řízení v oboru česká literatura, a to jak z hlediska formálního
(počty, scientometrie), obsahového i kvalitativního.
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazeče
Systematickou výuku dr. Sládek nekoná od roku 2015, kdy získal poloviční úvazek na
Pedagogické fakultě MU. Jako externí vyučující působí však již od roku 2006, a to na oborech
českých jazyk a literatura a religionistika. Výuku konal a koná na dvou fakultách MU –
Pedagogické a Filozofické. Celkem od té doby odučil 25 přednášek, z nichž nejdelší v trvání 9
semestrů, nejkratší 1 semestr. Odvedl 21 seminářů. Za svou pedagogickou dráhu vedl celkem
10 bakalářských prací, 5 diplomových prací. Celkem 9x byl členem státní závěrečné komise.
Závěr: Pedagogická způsobilost uchazeče plně odpovídá požadavkům standardně kladeným
na uchazeče v rámci habilitačních řízení v oboru česká literatura. Je konzultantem jedné práce
doktorské.
Hodnocení habilitační práce uchazeče
Všichni tři oponenti (prof. J. Hoffmannová, dr. Jankovič a Mgr. Šámal) napsali o habilitační
práci dr. Sládka jednoznačně kladné, doporučující posudky. A všichni tři se shodli v tom, že
dr. Sládek představuje osobnost Jana Mukařovského mnohostranně, že „nabízená zjištění
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nejsou podnětná pouze pro literární vědce“ (J. Hoffmannová). Vyzdvižen byl fakt, že autor
dokáže Jana Mukařovského zasadit do širokých kontextů myšlenkových i kulturních.
Zdůrazněno bylo, že monografie „spojuje široký rozhled po historickém kontextu
pojednávané problematiky s detailní znalostí dostupných archivních zdrojů“ (M. Jankovič).
Vysoce oceněn byl také autorův způsob podání – zralý, uvážlivý a čtenářsky vstřícný –, tedy
takový, jenž nijak neslevuje ze standardů odborné práce, ale současně je schopen oslovit i
čtenáře za hranicemi literárněvědné obce. Tomu odpovídá i 24 recenzních ohlasů, tedy počet
na odbornou knihu zcela nevídaný.
Jako mírně diskusní bylo zmíněno to, do jaké míry se autor monografie dokázal či nedokázal
vypořádat s Mukařovského obdobím po svém rozchodu se strukturalismem po 2. světové
válce, tedy fakt jistého autorova harmonizačního pohledu na osobnost toho vědce (P. Šámal).
Všechny tři posudky však dospěly k jednoznačnému, tj. doporučujícímu závěru.
Závěr: Úroveň habilitační práce uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na
habilitační práce v oboru česká literatura.
Výsledek tajného hlasování komise
Počet členů komise

5

Počet odevzdaných hlasů
z toho

5
5
0
0

kladných
záporných
neplatných

Návrh komise
Na základě výsledku tajného hlasování následujícího po zhodnocení vědecké kvalifikace,
pedagogické způsobilosti a úrovně habilitační práce uchazeče předkládá komise Vědecké radě
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity návrh
X

jmenovat uchazeče docentem v oboru česká literatura.

V Brně dne 13. prosince 2017

prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A.
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Prof. Petr Steiner, Ph.D.
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