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Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty 24. září 2020,
které se konalo hybridním způsobem s využitím videokonference
Habilitační řízení
Mgr. Ondřej Beran, Ph.D., Ph.D.
Obor: Filozofie
Předseda:
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Členové:
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. – Masarykova univerzita
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. – Univerzita Karlova
doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. – Akademie věd ČR
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. – Ostravská univerzita
Oponenti:
Prof. Martin Gustafsson, Ph.D. – Univerzita Äbo Akademi
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. – Masarykova univerzita
PhDr. Vladimír Svoboda, CSc. – Akademie věd ČR
Předseda komise prof. Jiří Raclavský nejprve představil habilitanda a hlavní směry jeho
bádání. Svou přednášku Příklady ve filozofii zaměřil dr. Ondřej Beran na povahu
exemplifikace v rámci filozofické argumentace a ozřejmil její noetickou a etickou funkci.
Poukázal na její narativní povahu a na relativizující kontextuální souřadnice, v rámci kterých
se exemplifikace používá, zejména pak na vztah mezi obecným a partikulárním. Po přednášce
následovala odpověď na posudky habilitační práce, jejíž oponenti, včetně zahraničních, mohli
být bezprostředně účastni habilitace díky internetovému přenosu. Po uspokojivém osvětlení
jednotlivých bodů z posudků se otevřela plenární diskuse k habilitační práci i přednášce.
Stěžejní otázky se týkaly především definičního vymezení noetických a etických pravidel.
V diskusi prokázal habilitand jak svou odbornost, tak argumentační schopnosti. Nato přikročila
vědecká rada k hlasování.
Závěr: Vědecká rada FF MU navrhuje jmenovat Mgr. Ondřeje Berana, Ph.D., docentem
v oboru filozofie. Návrh získal 19 kladných hlasů.
Habilitační řízení
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
Obor: Historie – obecné dějiny
Předseda:
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. – Masarykova univerzita
Členové:
Prof. Dr. Marie-Elizabeth Ducreux – EHESS Paříž
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. – Masarykova univerzita
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. – Univerzita Karlova
Prof. Dr. Thomas Winkelbauer, dr. h.c. – Univerzita Vídeň
Oponenti:
prof. dr hab. Andrzej Koziel – Univerzita Wroclaw
prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. – Akademie věd ČR
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doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. – Ústav dějin UK a archiv UK Praha
V úvodu své habilitační přednášky Principy kulturněhistorické analýzy stop minulosti: příklad
raně novověkých rituálů vymezil habilitand dr. Tomáš Malý výchozí problém své prezentace,
totiž vztah mezi historickou skutečností a dostupnými materiály, především jejich dosah a to,
co mohou o historické skutečnosti vypovídat. Za příklad si vzal tradici korunovace
divotvorných Madon ve střední Evropě v době baroka. Jako metodologické východisko zvolil
přístup francouzského medievisty Philippa Buca a jeho tezi, že nelze činit rovnítko mezi
rituálem, jenž má povahu prožívané společenské praxe, a popisem a zobrazením této praxe
v textech a dokumentech, neboť jejich autory byly většinou intelektuálové v rámci církevní
hierarchie, jimž dokumentace často sloužila k sebereprezentaci v rámci církevní organizace.
Krom toho jsou texty i vyobrazení poplatné generickým pravidlům: emblematice a rétorice,
jejichž úloha je často zaměřena prospektivně k vyvolání estetického a emocionálního prožitku
rituálu. Habilitandova argumentace byla podepřena názornou powerpointovou exemplifikací.
Plenární diskusi předcházely habilitiandovy uspokojující odpovědi na některé body posudků
habilitační práce, a to za přítomnosti oponentů, včetně zahraničních, kteří mohli do debaty
zasahovat díky internetovému přenosu. Dotazy pléna vědecké rady se týkaly především
vztahu mezi vyobrazeními slavobrán a jejich popisy, problematiky barokní koncepce afektu
jako hybné síly pozitivních emocí a v neposlední řadě i společenských vzorců, které rituály
utvářely. V diskusi prokázal habilitand výtečnou orientaci v problematice. Poté vědecká rada
přikročila k hlasování.
Závěr: Vědecká rada FF MU navrhuje jmenovat Mgr. Tomáše Malého, Ph.D., docentem
v oboru historie – obecné dějiny. Návrh získal 22 kladných hlasů.

Příští zasedání VR FF MU se budou konat 22. 10, 26. 11. 2020 a 14. 1. 2021.

Zapsala: Jarmila Hudečková

Schválil: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
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