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Hodnocení vědecké kvalifikace uchazeče
Paolo Divizia (*5. IX. 1977, Turin - it.) absolvoval magisterský studijní obor Italská literatura
a textová kritika na filozofické fakultě univerzity v Turinu (1996-2001 ), doktorský studijní
program v témže oboru na univerzitě v Parmě (2002-2005). Již v průběhu doktorského studia
na parmské filozofické fakultě se podílel na výuce předmětu Italská textová kritika. Od r. 2006
dosud je odborným asistentem v oboru italská literatura na Filozofické fakultě MU.
V roce 2014 získal italskou akademickou kvalifikaci (Abilitazione Scientifica Nazionale) pro
pozici A ssociate Professor ve studijním sektoru 1 O/F3 (Linguistica e Filologia Italiana). O jeho
dobré pozici na vědeckém foru svědčí i skutečnost, že se již v roce 2002 stal na turínské
univerzitě členem (,,cultore della materia", honorary felow) oboru Italská textová kritika.
Ve vědeckovýzkumné činnosti se soustřeďuje ke studiu latinsky i národním jazykem (italsky)
psané literatury vrcholného a pozdního středověku, významně přispěl k výkladu i obecnější
znalosti vztahu mezi oběma jazyky v literatuře daného období. Jeho filologická práce se
vyznačuje širokým materiálovým rozhledem, k němuž patří i schopnost práce s rukopisným
materiálem: zde jsou nezbytné více než jen základní poznatky a dovednosti v pomocných
historických vědách, v paleografii a kodikologii. - V literárních analýzách (naratologie,
literární publikum a recepce textu) i ve studiu dějin literatury a zejména v oblasti textové
kritiky a jejího významu pro prohloubení poznání vývoje italského literárního života
disponuje Divizia moderními lingvistickými a literárně vědnými metodami. Zdůrazňujeme, že
není zcela běžné a rozhodně není snadné aplikovat moderní literárněteoretické metody a
přístupy na studium textů starší literatury, a uchazeč tuto aplikaci velmi dobře zvládl. Pro

moderní bádání i pro zpracování příslušných výsledků jsou důležité také technické nástroje
(internet, digitalizace); Paolo Divizia je dokáže pohotově sledovat a v odborné i pedagogické
práci jich užívat. Výsledkem jeho systematického odborného úsilí je vedle odborné knihy,
podávané zde jako habilitační spis řada původních vědeckých časopiseckých článků
v recenzovaných odborných časopisech i ve sbornících, registrovaných mezinárodními
odbornými databázemi (SCOPUS, ERIH, WOS). Bohatý je seznam vyžádaných Diviziových
přednášek před odborným publikem a zejména jeho aktivní účast na vědeckých konferencích
(ČR, Itálie, Polsko, Slovensko, NSR, V. Británie, Francie, Španělsko, Kanada, Finsko,
Švédsko). O tom, že jsou jeho práce přijímány a respektovány vědeckou komunitou, svědčí
také hojné citace jeho prací v odborném tisku i členství ve zkušebních komisích, v odborných
grémiích a redakčních radách.
Závěr: Vědeckovýzkumná práce Paola Divizii se vyznačuje širokým materiálovým záběrem,
významnými interdisciplinárními přesahy a vyspělou moderní metodologií. Jeho vědecká
kvalifikace nesporně odpovídá požadavkům kladeným na uchazeče v rámci habilitačního
řízení v oboru Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) na Masarykově univerzitě.
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazeče
Od r. 2006 je Paolo Divizia odborným asistentem v oboru italská literatura na Filozofické
fakultě MU. V bakalářském i magisterském studijním programu vyučuje italskou literaturu od
počátků do epochy renesančního humanismu v povinném curriculu i ve výběrových kurzech.
Vedle dějin italské literatury věnuje ve výuce pozornost speciálním oblastem svého
odborného zájmu - textové kritice, metodologii a literární analýze. Vede také kurzy historické
gramatiky italštiny a praktické znalosti italského jazyka. Vedl 21 bakalářských a 31
magisterských diplomních prací, všechny byly úspěšně obhájeny. Za pozornost stojí rozsah a
pestrost diplomových témat, jež svým studenům zadává - i to svědčí o vysoké odborné i
pedagogické úrovni uchazeče. Paolo Divizia je dále školitelem dvou studentů v doktorském
stupni.
Závěr: Pedagogická způsobilost Paola Divizii plně vyhovuje požadavkům kladeným na
uchazeče v rámci habilitačních řízení v oboru Dějiny konkrétních literatur (románské
literatury).
Hodnocení habilitačního spisu Paola Divizii
Habilitačnímu spisu Paola Divizii „Novita per il volgarizzamento della Disciplina clericalis",
který již vyšel tiskem (2007), oponovali významní odborníci v dějinách a teorii italské
literatury: prof. Paolo Chiesa (Universita Milano), prof. Pasquale Stoppelli (Universita
Sapienza Roma) a doc. Jiří Špička (UP Olomouc).
Všichni oponenti se shodli na vysoké kvalitě tohoto habilitačního spisu a konstatují, že splňuje
příslušná kritéria. Prof. Chiesa jej charakterizuje jako podstatný přínos k jednomu z
nejvýznamnějších středověkých původně latinských textů a k jeho tradici v lidovém jazyce;
poznatky, jež spis přináší, jsou inovativní a dobře argumentované, na vysoké metodologické
úrovni. Prof. Stoppelli: cíle spisu jsou formulovány přesně a jasně, jazyk odpovídá
specifickým nárokům daného oboru; hlavní přínos spisu vidí tento oponent v komparaci
italských překladů středolatinských textů (Disciplina clericalis - Formula vitae honestae;
metodologii hodnotí jako náležitou a v mnoha ohledech inovativní. Doc. Špička: Divizia plně
ovládá metodologii práce se středověkými rukopis, je schopen přesvědčivě polemizovat

s názory renomovaných filologů a nabízí vlastní validní hypotézy; jeho práce je ukázkou
filologické práce na vysoké úrovni.
Závěr:
Všichni oponenti uzavírají své posudky zjištěním, že habilitační spis Paola Divizii, splňuje
požadavky kladené na úroveň habilitačních prací v oboru Dějiny konkrétních literatur
(románské literatury) a doporučují pokračování habilitačního řízení před vědeckou radou FF
MU.
Výsledek tajného hlasování komise:
počet členů komise ....................................5
počet členů komise přítomných hlasování ..........:..
počet odevzdaných hlasů .............................. J-:.
z toho
..;
kladných ..................................................)..
záporných ................................................/..
neplatných............................................... /..
Návrh komise:
Na základě výsledků tajného hlasování následujícího po zhodnocení vědecké kvalifikace,
pedagogické způsobilosti a úrovně habilitační práce předkládá komise vědecké radě FF MU
návrh
jmenovat Paola Diviziu, docentem v obor u Dějiny konkr étních literatur (románské
literatury).
V Brně 22. září 2017
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D....
prof. PhDr. Daniel Škovierar
prof. dr. hab. Piotr Tylus...
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