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Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty 22. října 2020,
které se konalo hybridním způsobem s využitím videokonference
Habilitační řízení
Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.
Obor: Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
Předseda:
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Členové:
prof. PhDr. Václav Bok, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislavě
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. – Masarykova univerzita
Oponenti:
Prof. Dr. Andrea Bartl – Otto-Friedrich-Univerzita Bamberg
Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. – Univerzita Karlova
Doc. Dr. Jürgen Eder – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Předseda komise prof. Jiří Munzar představil habilitandku Mgr. Janu Hrdličkovou, Ph.D., a
seznámil vědeckou radu s hlavními směry jejího bádání v oblasti německé poválečné lyriky.
Habilitandka se ve své přednášce Utrpení a umění: Marie Luise Kaschnitzová a Ingeborg
Bachmannová po roce 1945 soustředila na prezentaci specifických rysů německé hermetické
poezie v historickém, literárně historickém a estetickém kontextu. Obě zmíněné autorky
konfrontovala s osobnostmi kulturního života, jako byli Werner Bergergruen, Theodor W.
Adorno či Ludwig Curtius. Zdůraznila specifický rys hermetického proudu, totiž kognitivní
funkci moderní poezie. Posudky oponentů habilitační práce otevřely prostor k diskusi, nejprve
v odpovědích habilitandky na jednotlivé body posudků, poté pak v plenárním fóru vědecké
rady. Dotazy se týkaly zasazení hermetické poezie do evropského kontextu, srovnání
s italskými hermetickými básníky Giuseppem Ungarettim a Eugeniem Montalem a také
Vladimírem Holanem. Hovořilo se o specifické metaforice a horizontu očekávání čtenářů
v souvislosti s jednotlivými představiteli německého hermetického proudu. Odpovědi
habilitandky prokázaly její odbornou i pedagogickou zdatnost. Po diskusi přistoupila vědecká
rada k hlasování.
Závěr: Vědecká rada FF MU navrhuje jmenovat Mgr. Janu Hrdličkovou, Ph.D., docentkou
v oboru dějiny konkrétních literatur (germánské literatury). Návrh získal 22 kladných hlasů.
Habilitační řízení
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Obor: Obecná a diachronní lingvistika
Předseda:
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. – Masarykova univerzita
Členové:
prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. – Univerzita Komenského v Bratislavě
Assoc. Prof. Cvetanka Avramova, PhD – Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ochridského
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. – Masarykova univerzita
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doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D. – Akademie věd ČR
Oponenti:
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. – Ostravská univerzita
prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc. – Univerzita Komenského v Bratislavě
doc. Snežana Popovič, Ph.D. – Univerzita v Bělehradě
Odbornou charakteristiku habilitanda Mgr. Pavla Krejčího, Ph.D. představil úvodním slovem
prof. Václav Blažek. Ve své přednášce Srbochorvatština po roce 1991: jazykový separatismus
vs. jazykový revizionismus habilitand zevrubně prezentoval proměny etapy jazykové politiky,
legislativy a jazykové a národní identity nástupnických států bývalé Jugoslávie v konfrontaci
s jazykovou skutečností a jazykovou praxí. Soustředil se na období posledních tří desetiletí.
Zdůraznil hlavní faktor jazykové identity: autoritu nad jazykem a jeho názvem jakožto znakem
etnické a kulturní odlišnosti na daném státním teritoriu. Ukázal také, že po období etnicizace
převažuje v posledních letech redefinice bývalého jugoslávského jazykového území jakožto
jednotného, byť polycentricky strukturovaného prostoru jednotného jazyka se čtyřmi
variantami. Komplexnost situace podtrhly i odpovědi habilitanda na některé body v posudcích
habilitační práce a poté i jeho odpovědi na dotazy vznesené z pléna vědecké rady. V diskusi
osvědčil dr. Pavel Krejčí formulační preciznost, jasnost a výtečnou orientaci v dané
problematice. Po diskusi přistoupila vědecká rada k hlasování.
Závěr: Vědecká rada FF MU navrhuje jmenovat Mgr. Pavla Krejčího, Ph.D., docentem
v oboru obecná a diachronní lingvistika. Návrh získal 22 kladných hlasů.

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

Zapsala: Jarmila Hudečková

Schválil: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
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