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PROGRAM 

9:30 – 10:00 Registrace 

 

10:00 – 11:15 

Zahájení konference 

 

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA 

Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. - „Umění a zvláštní instrumentalita nálad” 

Katedra estetiky, FF UK 

 

11:15 – 11:30 přestávka na kávu 

 

11:30 – 12:30 

Chair: Zdeňka Špiclová 

Veronika Lebedová - „Společenská odpovědnost médií perspektivou postmoderní filosofie” 

Nicole Fišerová - „Srovnání Goodmanova konstruktivismu a robustního pluralitního realismu” 

Šárka Fleischmannová - „Philip Sidney a poezie jako disciplína vedoucí k dobru” 

 

12:30 – 14:00 oběd 

 

14:00 – 15:00 

Chair: Šárka Fleischmannová 

Kateřina Merglová  - „Interpretace Toulminova modelu argumentu z pohledu Traktátu” 

Vojtěch Kaše - „Metody distančního čtení a studium kulturní evoluce: Příklad z oblasti antických náboženství” 

Naďa Hlaváčková - „Tělo a virtuální tělo” 

 

15:00 – 15:30 přestávka na kávu 

 

15:30 – 16:30 

Chair: Naďa Hlaváčková 

Zdeňka Špiclová - „Tomáš Juda Dydimos. Aplikace vědeckých metod užívaných v religionistice 

na konkrétní fenomén z dějin raného křesťanství” 

Anna Zunová - „Časopis McClure´s na počátku 20. století” 

Jiří Bureš - „Věda bez vědců?” 

 

16:30 – 16:45 Zakončení konference 

17:30 Neformální posezení  



 
 

 

Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. 

(ondrej.dadejik@ff.cuni.cz; odadejik@ff.jcu.cz)  

Katedra estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

Ústav věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity 

 

Umění a zvláštní instrumentalita nálad 

Umělecká díla a umění obecně v sobě nesou (vedle mnoha jiných) jednu důležitou dvojznačnost. Na 

jedné straně jsou vytvářena, nabízena, vyhledávána jako každý další druh lidské produkce, slouží tedy 

zjevně nějakému účelu, na druhou stranu jsou zároveň pojímána jako cosi, co není z tohoto světa, tedy 

ze světa, který významnou měrou drží pohromadě díky síti běžných či praktických účelů. Předpokládáme, 

že umění vzniká z nějaké reálné, významné potřeby a zároveň jej chápeme jako něco izolovaného od 

každodenního naplňování těchto potřeb.  

 

Přednáška představí tento problém na pozadí konfliktu mezi estetickým izolacionismem a estetickým 

kontextualismem a pokusí se kriticky srovnat a přehodnotit dva významné pokusy o řešení tohoto 

konfliktu, které od sebe dělí bez mála celé století. Tím starším je pojetí vztahu mezi životem a uměním, 

jak jej představil ve svém díle Umění jako zkušenost (1934) jeden ze zakladatelů filozofického 

pragmatismu John Dewey, tím druhým pak Deweyho pojetím v mnohém inspirovaná kniha Alvy Noëho 

Divné nástroje. Umění a lidská přirozenost (2015). Oba pokusy spojuje hledání kontinuity mezi rovinou 

běžné zkušenosti a zkušeností s uměním a zároveň snaha o udržení specifičnosti a nenahraditelnosti 

umělecké praxe. Závěrečné otázky, k nimž se přednáška pokusí vztáhnout zní, v jakých ohledech se oba 

přístupy liší a nakolik jsou tyto odlišnosti pro řešení výše naznačeného problému důležité. 

 

  



 
 

 

Mgr. et Mgr. Veronika Lebedová 

(VeronikaLebedova@seznam.cz) 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy  

 

Společenská odpovědnost médií perspektivou postmoderní filosofie 

Příspěvek se zabývá teoretickými východisky disertační práce Společenská odpovědnost médií 

perspektivou postmoderní filosofie a konkrétními otázkami a problémy, které bude projekt řešit. Zaměří 

se na diskusi o normativním chápání role médií ve společnosti. Je takový způsob myšlení o médiích v 

dnešní mediální realitě adekvátní? Lze na mediální komunikaci, rozdrobenou v prostředí Internetu na 

nespočetné množství řečových her, uplatňovat normy univerzálního charakteru? Problém je sémiotické 

povahy. Normativní myšlení o médiích se vyznačuje užíváním vyprázdněných znaků (objektivita, veřejný 

zájem, nezávislost apod.), které nemají jednoznačný význam, a jejichž smysl se proměňuje v každém 

užití, v každé řečové hře. Jak můžeme myšlení o roli médií ve společnosti změnit? Hlavním argumentem 

projektu je, že by k takové změně mohly přispět konkrétní principy postmodernismu. To vyvolává další 

otázky, např. jaké praktické důsledky by změna myšlení o médiích měla pro mediální legislativu?  

 

 

Mgr. Nicole Fišerová  

(Nici.Ryan@seznam.cz) 

Katedra filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni  

 

Srovnání Goodmanova konstruktivismu a robustního pluralitního realismu 

The contribution analyses the main principles of both Goodman’s constructivism and plural robust realism 

as designed by Taylor and Dreyfus in their book Retrieving Realism. The main objective is to show that 

both theories have similar features. This similarity will be demonstrated, firstly, on the base of comparison 

between two important concepts: “versions of the world” which constitute Goodman’s worldmaking and 

“filled affordances” which Taylor and Dreyfus borrow from phenomenology to expound their realism as 

embracing embodied coping. Secondly, an analogical role of the independent scientific image of the reality 

in both conceptions will be investigated.     

 

  



 
 

 

Mgr. Šárka Fleischmannová 

(fleisch@kfi.zcu.cz) 

Katedra filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni 

 

Philip Sidney a poezie jako disciplína vedoucí k dobru 

Sir Philip Sidney, anglický renesanční aristokrat, diplomat a básník, přispěl svým dílem k přehodnocení 

významu poezie v alžbětinské době a připomněl její postavení v komplexu vědění. Pro počátek renesance 

bylo typické chápat poezii jako pouhý prostředek pro obveselení a chvilkové zapomenutí na naléhavé 

problémy. V Obraně básnictví Sidney uznává, že poezie vzbuzuje libost, ale dále upřesňuje, že je to spíše 

prostředek k dosažení cílů, kterým je konání dobra. Sidney tímto potvrzuje, že poezie má skutečně moc 

nás měnit, jelikož dokáže změnit způsob, jakým myslíme, poučit nás o lidské přirozenosti a morálních 

hodnotách, a proto i ukázat, jak žít.  Cílem příspěvku tedy je tedy ukázat historický prohled na 

problematiku vymezení role básníka a básnictví.  

 

 

Mgr. Kateřina Merglová 

(katerinm@kfi.zcu.cz)  

Katedra filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni 

 

Interpretace Toulminova modelu argumentu z pohledu Traktátu  

Příspěvek se zabývá stručným představením modelu argumentu/argumentace Stephena Toulmina a jeho 

následnou komparací s myšlenkami raného Ludwiga Wittgensteina. Toulminův model je tak interpretován 

skrze myšlenky jeho učitele. Touto cestou jsou nacházeny podobnosti i rozdíly v pohledu na svět, filosofii 

i logiku v běžné jazykové praxi. V rámci příspěvku jsou kladeny otázky po struktuře světa, myšlení a 

jazyka a jim odpovídající podobě logiky a logické formy argumentu.  

 

  



 
 

 

Mgr. Vojtěch Kaše 

(vojtech.kase@gmail.com) 

Katedra filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni 

 

Metody distanční čtení a studium kulturní evoluce: Příklad z oblasti antických náboženství 

Distančním čtením se v kontextu digital humanities označují metody, které umožňují prozkoumat, 

analyzovat a vizualizovat textová data za využití komputačních nástrojů z oblasti dolování dat, zpracování 

přirozeného jazyka a korpusové lingvistiky. Tyto metody umožňují získat globální náhled na obsah a 

strukturu rozsáhlých textů či celých korpusů a srovnávat je mezi sebou. V rámci humanitních věd jsou 

tyto metody používané především literárními vědci, kde jsou nahlíženy jako prostředek pro získání 

dodatečných vhledů v bádání založeném na kritickém čtení jednotlivých textů. V tomto příspěvku se 

pokusím ukázat, že díky své kontrolovatelnosti mohou být tyto metody použity i jinak, a to pro takzvaně 

hypotézami řízený výzkum komplexních sociálních jevů, jako je vývoj náboženských systému. To se 

pokusím demonstrovat za vyžití jedné metody distančního čtení při analýze korpusu antických řeckých 

textů pro účely prověření hypotézy tzv. “big gods” z oblasti studia kulturní evoluce náboženství. 

 

 

Mgr. Naďa Hlaváčková 

(hlavackovi@cmail.cz) 

Katedra filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni 

 

Tělo a "virtuální" tělo 

Příspěvek se zaměří na rozbor zásadních aspektů originální koncepce "virtuálního" těla v myšlení 

významného soudobého portugalského filosofa, emeritního profesora Universidade Nova de Lisboa 

Josého Gila, na pozadí výkladu koncepce francouzských poststruktualistů Gillese Deleuze a Felixe 

Guattariho ve slavné knize Mille plateaux. V této souvislosti si bude zvlášť všímat Gilovy myšlenky 

virtuality a otevřenosti těla, kterou dokládá i jeho uvažování o umění a zvlášť o tanci. Gil zdůrazňuje, že 

neexistuje jen „vlastní tělo“ jako organická jednota a uzavřenost, ale také tělo jako stávání se, 

transformace a rozvíjení. Hlavním cílem tohoto projektu bude porovnání rozdílnosti dvojího pojetí přístupu 

k tělu a tělesnosti, diference mezi „tradičním“ fyziologickým pojetím těla, tak, jak ho vnímá západní věda 

(medicína, biologie, genetika apod.), tedy jako funkční, vykazatelně rozvržený organismus, a pojetím 

nefyziologickým, tedy vztahem k tělu jako, řečeno Delezeovým/Guattariho slovníkem, 

deteritorializovanému. Tato podvojnost možnosti vztahování k tělu se odráží v úvahách Josého Gila o 

„otevřenosti“ těla, tedy v rozvrhování těla do prostoru, do kterého tělo ve skutečnosti přechází, a od 

kterého je v takovém přecházení už neoddělitelné. 



 
 

 

Mgr. Zdeňka Špiclová 

(spiclovz@kfi.zcu.cz) 

Katedra filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni 

 

Tomáš Juda Dydimos. Aplikace vědeckých metod užívaných v religionistice na konkrétní fenomén 

z dějin raného křesťanství 

Příspěvek bude vycházet z aplikace třech zásadních vědeckých metod, užívaných v religionistice - 1. 

historicko-kritické metody, 2. komparativní metody a 3. kognitivního přístupu ― na konkrétní fenomén z 

dějin raného křesťanství. Cílem je ukázat, že užití těchto metod v religionistickém diskurzu může vést k 

novému a přínosnému pohledu na danou problematiku. V příspěvku bude pomocí těchto metod 

analyzován apokryfní text Skutků Tomášových, jež přináší argumenty na podporu teze, prosazované už 

F. Vougou, že apoštol Tomáš, zvaný Tomáš Juda Dydimos, je dalším Ježíšovým bratrem, a nadto jeho 

dvojčetem. Aramejské „to'má“ totiž znamená dvojče, stejně jako řecké „dydimos“, Juda je pak jméno 

Ježíšova bratra, známé z kanonických evangelií (Mt 13,55; Mk 6,3). Ve Skutcích Tomášových se pak 

několikrát opakují pasáže, které výslovně počítají s fyzickou podobností Ježíše a Judy Tomáše a hovoří 

o nich jako o dvojčatech (SkTm 1, SkTm 11, SkTm 34, SkTm 39, SkTm 45, SkTm 50, SkTm 54, SkTm 

57, SkTm 151, SkTm 152, SkTm 153, SkTM 155). 

 

 

Mgr. Anna Zunová 

(zunovaa@gmail.com)  

Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy  

 

Časopis McClure’s na počátku 20. století 

Americký časopis McClure’s patří mezi to nejlepší z magazínové tvorby, co Spojené státy mohly na 

počátku 20. století nabídnout. Časopis si ale prošel výrazným obsahovým vývojem, který zejména v roce 

1902 kulminuje. Autorka za pomoci odborné literatury a vlastní obsahové analýzy jednoho celého ročníku 

rekapituluje jeho posun od časopisu otiskujícího zejména literární díla, až k médiu, které stálo u počátků 

hnutí známého jako Muckraking.V neposlední řadě je pak část práce věnována autorce Idě Tarbellové, 

jejíž investigativní články o společnosti Standard Oil časopis proslavily. V té souvislosti je však 

předkládána i skutečnost, že Tarbellová měla ke své práci eticky sporné motivy, související s byznysem 

jejího otce. Přestože se tedy jedná o výzkum historického charakteru, díky otázkám jako význam 

investigativní novinařiny, oddělení reklamního a žurnalistického obsahu nebo osobní zájem novináře na 

článku je téma i v 21. století stále aktuální. 

 



 
 

 

Mgr. Jiří Bureš 

(buresj22@gmail.com)  

Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy  

 

Věda bez vědců 

V příspěvku budou představeny důsledky vývoje komunikačních technologií ve vědě a teoretické 

problémy sociálních věd, které z pozorování tohoto vývoje vyplývají. Inovace v oblasti komunikačních 

systémů (např. deep learning) budou nejdříve shrnuty a definovány jejich hlavní rysy. Ty budou následně 

srovnány s nároky rostoucí vědy (informační inflace, tlak ke kooperaci, diferenciace, specializace, tlak k 

publikační činnosti) a se způsoby, jakými jsou prozatím řešeny (bibliometrie, scientometrie, vědecké 

sociální sítě). Následně bude předložena teze, že tyto stávající a možné proměny vědecké praxe mění 

okolnosti pro teoretické předpoklady sociálních a humanitních věd. Na příklad očekávání, že sociální 

systémy (např. věda) se "skládají z lidí", může zabraňovat jejich plnému vysvětlení při větším vlivu 

autonomní inteligence. Koncept "věda bez vědců" tak není jen možnou predikcí vývoje vědy, ale jde o 

možný cíl sociální teorie, má-li být připravena pro plné vysvětlení budoucích sociálních systémů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

POZVÁNKA NA DALŠÍ ROČNÍK 
Jaro 2019 

 

 

 

 


