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Věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu 

Název fakulty: Filozofická fakulta 

Název spolupracující 
instituce: 

- 

Název studijního programu: Kulturální studia 

Typ žádosti o akreditaci: udělení akreditace  

Odkaz na sebehodnotící 
zprávu studijního programu 
a její dodatky 

- 

Odkazy na další podklady - 

Komentář: 
 
Navrhovaný studijní program se z hlediska vertikálního postupu studiem váže k programům 
pregraduálního typu, tedy především k programům Kulturní studia (Bc.) a Kulturální studia 
(nMgr.), jež jsou na ústavu již řadu let vyučovány. Proponovaný doktorský program by ale 
mohl nabídnout možnost postgraduálního studia i studentům z programů tematicky 
souvisejících, tedy především programu Dějiny umění a vizuální studia a ve specifických 
případech i programů filologických či historických. Z hlediska horizontálního, tedy ve vztahu 
k dalším doktorským programům na FF JU, lze doktorský program Kulturální studia 
charakterizovat jako mezipolí filologických doktorských studijních programů, především 
literárního zaměření, a programů historicky orientovaných. Nejde však o jakýsi hybrid, 
protože náplň oboru i programu není koncipována ani filologickou, ani historickou 
metodologií, ale vychází z autonomní tradice souhrnně a komplexně pojímané kultury, 
zohledňované v její materiální podstatě a v míře a způsobu dopadu na vnímatele. Tím 
program stojí mimo dosavadní fakultní doktorské programy a rozvíjí tradici obecné kulturní 
teorie a pragmaticky pojaté estetiky. 
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Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Kulturální studia 

Typ studijního programu doktorský  

Profil studijního programu akademicky zaměřený  

Forma studia prezenční – kombinovaná  

Standardní doba studia 4 roky 

Jazyk studia čeština 

Udělovaný akademický titul Ph.D. 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický 
titul 

 

Garant studijního programu Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 
Zaměření na přípravu 
k výkonu regulovaného 
povolání 

ne 

Zaměření na přípravu 
odborníků z oblasti 
bezpečnosti České republiky  

ne 

Uznávací orgán ne 

Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí 
vzdělávání v % 

Mediální a komunikační studia 
 
 

Cíle studia ve studijním programu 

Studijní program Kulturální studia je zaměřen výrazně analyticky a doktorandům by měl 
poskytnout možnost osvojit si schopnost teoreticky a metodologicky podloženého zkoumání 
problematiky a metodologické sebe-reflexe postupů, které využívají. Doktorský studijní 
program směřuje k finalizaci vědecké výchovy absolventa a měl by vytvářet odborníky 
specializované na specifické materiálové oblasti, ale zároveň mající široký a univerzální 
metodologický rozhled. 
Program je založen na chápání kultury jako nositele idejí zakládajících principy moderní 
společnosti. Kulturní díla nevykládá nicméně jako „odrazy“ či věrné obrazy společenského dění, 
ale jako zprostředkované reprezentace dění v moderních a soudobých evropských a světových 
společnostech a jako umělecky stylizované a vyjadřované reflexe problémů těchto společností.  
Pojetí studijního programu přináší do českého prostředí soudobé evropské a světové trendy 
interdisciplinarity pojaté napříč celou škálou humanitně orientovaných programů, 
metodologicky se opírající o anglofonní tradici i současnost studia moderních kultur 
v historicky pojatých kontextových vazbách, jak se zde etablovala pod označením „cultural 
studies“. Jádrem zkoumání nejsou na rozdíl od jednotlivých uměnovědných oborů (národně 
pojaté dějiny literatury, dějiny umění, dějiny hudby, dějiny architektury atd.) texty a jejich 
estetická hodnota a hloubka významu, ale kontexty, tedy metodologicky konstruované relační 
sítě, v nichž kromě významů děl hrají roli i materiální podoby těchto děl, způsoby jejich 
prezentace, dějinné události i normy každodenního života, společenské kontexty a další 
faktory, které se na ustalování dané sítě vztahů spolupodílejí. Metodologicky je kromě 
sémantiky a sémiotiky pro program oporou foucaultovské pojetí diskursivních činností 
a koncept kulturního pole a míst, jež dané dílo či jev jako projev svých dispozic (habitus) 
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a různých typů kapitálu, jimiž disponuje, na tomto poli zaujímá, tedy pojetí odvíjející se od 
konceptů Pierra Bourdieua. 
Cílem studia je vychovat vědecky graduované pracovníky v nově se etablujícím oboru, který 
nezkoumá specializované oblasti jednotlivých druhů umění a v nich pak kanonické texty, ale 
zkoumá kulturní dění jako souvislý a výrazně heterogenní souběh různorodých tlaků, vlivů 
a zájmů. 
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Profil absolventa studijního programu 

Nerelevantní   

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Studium se řídí pravidly stanovenými Studijním a zkušebním řádem JU, Řádem doktorského 
studia FF JU a dalšími vnitřními předpisy FF JU. Rámcové vymezení základních studijních 
povinností je na FF JU pro doktorské studium stanoveno univerzálně, konkretizaci studijních 
a vědeckých povinností s ohledem na specializační zaměření a individuální dispozice umožňuje 
specifikovat individuální studijní plán, který schvaluje a dále v průběhu studia hodnotí 
a kontroluje oborová rada doktorského studijního programu. 

 Podmínky k přijetí ke studiu 

Do studia v doktorském studijním programu Kulturální studia mohou být přijati absolventi 
navazujícího magisterského studia programů z uměnovědných, filologických, mediálních 
a historických oblastí vzdělávání, kteří úspěšně ukončí vysokoškolské studium na filozofických, 
pedagogických nebo jiných humanitních fakultách vysokých škol v České republice, případně 
na srovnatelných zahraničních vysokých školách. Přijímací pohovor se koná před přijímací 
komisí, kterou jmenuje děkan FF JU na návrh příslušné oborové rady doktorského studia. Cílem 
přijímacího pohovoru je ověřit faktografické a metodologické znalosti, předpoklady uchazeče 
ke studiu, tj. především schopnost samostatné vědecké práce a uchazečovy představy 
o zaměření jeho doktorského studia a tématu jeho disertační práce. Uchazeč předloží teze 
svého zamýšleného doktorského projektu a soupis prostudované odborné literatury k tématu 
své práce a doloží odpovídající výsledky dosavadní odborné práce (diplomová práce, publikační 
činnost). Součástí přijímacího řízení je i zkouška ověřující znalost cizího jazyka. 
 

Návaznost na další typy studijních programů 

Studijní program navazuje na kontinuální linii bakalářského studijního programu „Kulturní 
studia“ a navazujícího magisterského programu „Kulturální studia“, jež jsou na FF JU 
každoročně otevírány. Program by zároveň měl umožnit uplatnění i absolventů dalších 
navazujících magisterských programů na FF JU, pokud charakter disertačního projektu 
a znalostní a metodologické vybavení uchazeče odpovídá zaměření a metodologickým 
postupům kulturálních studií (např. programy Dějiny umění a vizuální studia či jednotlivé 
filologické programy). Program je stejně tak otevřený pro absolventy navazujícího 
magisterského studia kulturálních, mediálních či kulturně historických studijních programů 
z jiných vysokých škol. 
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Studijní plány a návrh témat prací (doktorské studijní programy) 
Studijní povinnosti  

Základní studijní povinnosti (číslování vyjadřuje předpokládanou posloupnost, s níž student 
jednotlivé položky plní) 
 
1. Povinnosti související s tvorbou disertační práce 
 
1. 1. Konzultace disertační práce se školitelem 
Konají se individuálně a pravidelně v dohodnutých intervalech. 
Atestace: zápočet za každý semestr v 1. – 4. roce studia 
 
1. 2. Obhajoba tezí disertační práce 
Teze zahrnují: tematické vymezení disertace (kritéria výběru a způsobu ohraničení i textového 
prezentování materiálu), hlavní kladené otázky, metodu, pojmy, rozvržení práce, používanou 
domácí a zahraniční odbornou literaturu, hypotézy, předpokládané závěry a časový 
harmonogram dalšího postupu.  
Rozpracované teze disertační práce mají ukázat, že student již splnil převážnou část úkolů 
v rámci přípravy disertační práce, a ověřit, zda bude schopen připravenou „synopsi“ disertace 
textově realizovat. Forma tezí může být strukturovaná do jednotlivých bodů, anebo mohou být 
teze rozpracovány ve formě souvislého textu. Rozsah předkládaných tezí: cca 12-15 
normostran. 
Obhajoba předložených tezí disertace probíhá před komisí, která se skládá ze školitele a dalšího 
odborníka, kterého nominuje předseda oborové rady. 
Termín: Do konce 2. roku studia. 
Atestace: zkouška 
 
 
2. 1. Cizí jazyk 
Student si po dohodě se školitelem v ISP stanoví, z kterého světového jazyka (angličtina, 
němčina, francouzština, španělština) složí zkoušku, a na pracovišti FF JU, jež tuto zkoušku 
realizuje, si domluví její náplň a termín. Jádrem je prokázání schopností bezproblémové četby 
odborných textů z oboru ve zvoleném jazyce a adekvátní aktivní znalost jazyka, přiměřená 
přednesení referátu na konferenci a reakci na diskusní otázky. 
Termín: v 1. – 2. roce studia. 
Atestace: zkouška 
 
2. 2. Individuální studijní povinnosti  
Školitel v rámci ISP stanovuje dle tématu disertace další povinnosti v rozsahu minimálně jedné, 
maximálně dvou oborových atestací. Atestace z konkrétního předmětu složená dohodnutou 
formou (PP či ústní zkouška) u zvoleného vyučujícího. Cílem atestace je ověření prohloubených 
studentových znalostí v některé z oblastí související s tématem disertace (odborná 
specializace). Jako oborovou individuální atestaci lze stanovit i zkoušku z akademického čtení 
z druhého jazyka, je-li to žádoucí vzhledem k tématu disertace. 
Termín: v 1. – 3. roce studia. 
Atestace: zkouška (případně dvě zkoušky) 
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4. Státní doktorská zkouška 
Předpokladem pro podání přihlášky k SDZK je získání 4 zápočtů z 1. 1. a splnění povinností 1. 
2., 2. 1., 2. 2.  
U státní doktorské zkoušky se ověřují metodologické, konceptuální, terminologické 
i faktografické znalosti oboru jako celku a je prověřována připravenost doktoranda 
pro vědeckou práci v oboru zejména z hlediska poznatků, které získal při přípravě doktorské 
práce, ale také se zřetelem na schopnost orientovat se v širší oborové problematice. 
V návaznosti na téma disertace stanoví zkušební komise na návrh školitele minimálně 14 dnů 
před konáním zkoušky dva tematické okruhy (jeden z oblasti materiálové, jež se váže k tématu 
disertace, druhý z oblasti metodologické), které sdělí doktorandovi. Tyto dva tematické okruhy 
jsou jádrem SDZK; student má prokázat schopnost tyto okruhy vyložit a v následné diskusi 
prokázat zevrubnou orientaci v dané problematice, včetně schopnosti aplikovat odbornou 
literaturu k tématu a problematizovat jednotlivá pojetí či komentovat jednotlivé způsoby 
výkladu problematiky. Ke zkoušce předkládá spolu s přihláškou také strukturovaný seznam 
přečtené odborné literatury. 
Složení komise pro SDZk navrhuje spolu s termínem předseda oborové rady děkanovi. Komise 
se skládá ze školitele, předsedy oborové rady (ten je předsedou komise; v případě, že je 
školitelem, je předsedou komise jmenován jiný člen oborové rady) a přinejmenším dalších tří 
odborníků na oblast, jež je blízká tématu disertační práce. Při rovnosti hlasů při hodnocení 
(prospěl – neprospěl) rozhoduje hlas předsedy komise. 
Termín: Do konce 4. roku studia 
 
5. Obhajoba disertační práce 
Předpokladem pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je splnění všech povinností 
předepsaných v ISP. 
Termín: do 6 měsíců po odevzdání disertační práce. 
 

Požadavky na tvůrčí činnost  

3. 2. Odborná činnost I–II  
Doktorand plní minimálně dvě z následujících možností (lze splnit i dvě činnosti v rámci téže 
kategorie): 
 
3. 2. 1. Odborná publikace: Publikace studie, skici či rozsáhlé odborné recenze v minimálním 
rozsahu 10 NS v odborném časopise či sborníku nebo kolektivní monografii. Jako publikace se 
uznává i odborný překlad (v rozsahu min. 20 NS) či komentovaná edice (v rozsahu min. 30 NS). 
 
3. 2. 2. Aktivní účast na konferenci: Přednesení referátu na mezinárodní konferenci 
či workshopu. Uznávají se konference a workshopy pořádané akademickými institucemi nebo 
odbornými organizacemi. Svoji účast doktorand dokládá vytištěným či na webu zveřejněným 
programem. 
 
3. 2. 3. Akademická výuka: Doktorand odučí jeden semestrový seminář (obvykle v rámci 
povinně volitelných předmětů bakalářského či navazujícího magisterského studia), který se 
tematicky váže na téma jeho disertace a studentům udělí stanovené atestace. Výuka zahrnuje 
i vypracování sylabu kurzu a další standardní výukové náležitosti. 
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Požadavky na absolvování stáží  

Zahraniční stáží se rozumí souvislý institucionalizovaný pobyt mimo území ČR v rozsahu 
minimálně 3 měsíců (ve zdůvodněných případech lze realizovat i jako několik krátkodobých 
pobytů, jejichž součet odpovídá délce 3 měsíců). Hostitelskou institucí je pedagogické nebo 
akademické pracoviště, jehož zaměstnanec souhlasí s rolí garanta tohoto pobytu; hostitelská 
instituce poskytne doktorandovi přístup do knihoven či archívů a doktorand má možnost 
během pobytu konzultovat postup a výsledky svého bádání s pracovníky dané hostitelské 
instituce. Před odjezdem předkládá doktorand svému školiteli plán pobytu, po návratu sepíše 
zprávu o zahraničním pobytu a jeho výsledcích, kterou poskytne školiteli a předsedovi oborové 
rady. 
V případě závažných důvodů (péče o děti apod.) lze na základě žádosti schválené předsedou 
oborové rady zahraniční stáž nahradit dvěma aktivitami z kategorie Odborná činnost 
(nad rámec stanovený v rámci standardního plnění kategorie Odborná činnosti I-II). 
 

Další studijní povinnosti  

Student se zapojuje do vědecké a organizační práce na pracovišti, zejména na přípravě 
workshopů a konferencí pořádaných pracovištěm, a spolupracuje na ediční činnosti pracoviště. 
Aktivně vyvíjí grantovou činnost a podílí se na projektech řešených na ústavu či na fakultě. 
Doktorandi v prezenční formě studia se též pravidelně zapojují do seminární výuky 
v předmětech, které jsou blízké jejich zaměření (u prezenčních doktorandů se předpokládá 
jeden semestrový seminář v každém akademickém roce, a to dle aktuálních potřeb a možností 
pracoviště). 
  



8 

 

Návrh témat disertačních prací 
a témata obhájených prací 

 

Meziválečné Československo a obrazy jeho idealizace v druhé polovině 20. století 
Česká moderní historiografie a politika – konflikt vědy a politiky či jejich souznění? 
Konfrontace narativního a ideologického směřování v českých televizních seriálech 
normalizační éry 
Konceptualizace českého undergroundu: Underground jako politické gesto, jako životní styl 
a jako vliv přenesený do ČSSR cestou kulturního transferu 
Jižní Čechy jako prostor komunistické výchovy k ateismu  
Diskuse o střední Evropě a její úloze v dějinách v prostředí disentu 
Proměny diskursivity a mediálního obrazu Karla Gotta od počátku 60. let 20. století 
do současnosti 
Proměny literárního a mediálního obrazu Emila Zátopka 
Česká rocková hudba od 60. let 20. století jako nástroj vytváření generační identity 
Vytváření obrazu nepřítele v normalizační éře: Nepřátelé obecní a nepřátelé ohrožující mladou 
generaci 
Obraz druhého: česká polistopadová společnost pohledem bavorských médií 
Obrazy kolaborace v českém mediálním prostoru 
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Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Filozofická fakulta 

Název studijního 
programu 

Kulturální studia 

Jméno a příjmení Petr Bílek Tituly Prof., PhDr., CSc. 

Rok narození 1962 typ vztahu 
k VŠ 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje 
studijní program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník 
na jiných VŠ 

typ 
prac. vztahu 

rozsah 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české 
literatury a komparatistiky 

pp. 20 hod. / týden 

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do 
uskutečňování stud. programu 

Předseda oborové rady studijního programu. 
Školitel. 
Podíl na výuce:  

- Konzultace disertační práce  
- Obhajoba tezí disertační práce  
- Sémiotika kultury (přednášející) 
- Teorie interpretace I, II (přednášející) 
- Teorie populární kultury (přednášející) 
- Teorie diskursu a kulturní produkce (přednášející) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1994: CSc.: FF UK, obor česká literatura  
1986: PhDr. FF UK, obor český jazyk a literatura (rigorózní zkouška) 
1980 – 1985: FF UK, magisterské studium oborů čeština a angličtina  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2019: proděkan pro studium FF JU v Českých Budějovicích 
2016 – 2019: proděkan pro vědu a výzkum FF JU v Českých Budějovicích 
2016 – dosud: ředitel Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích (jpp 2015-
2020) 
2015 – dosud: profesor Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích (jpp 
2015-2020) 
2015 – 2016: ředitel Ústavu kulturálních studií FF JU v Českých Budějovicích (jpp) 
2008 – dosud: profesor Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK v Praze (jpp od 2015)  
2006 – 2014: vědecký pracovník FF JU v Českých Budějovicích (jpp) 
2004 – 2008: docent Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze  
2004 – 2007: vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR (jpp) 
2003 – 2005: redaktor časopisu Česká literatura (jpp) 
2000 – 2009: ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK 
2000: visiting professor, Department of Slavic Languages, Brown University, Providence, 
USA 
1997 – 2014: vyučující na Collegium Hieronymi Pragensis (jpp) 
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1995 – 1997: assistant professor v pozici Mellon Post-Doctoral Fellow, Department of Slavic 
Languages, Brown University, Providence, USA 
1994 – 1995: visiting assistant professor, Department of Slavic Languages, Brown 
University, Providence, USA 
1990 – 2004: odborný asistent, katedra české literatury FF UK 
1990 – 1991: šéfredaktor literárního časopisu Iniciály (jpp) 
1987 – 1991: interní aspirant, katedra české literatury FF UK 
1986 – 1987: stážista, katedra české literatury FF UK 
Studijní programy, které garantoval: 
Český jazyk a literatura – Bc - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (01. 12. 2005 - 30. 01. 
2014) 
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) – PhD - Univerzita Karlova, Filozofická 
fakulta (18. 06. 2014 - 15. 05. 2015) 
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Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 40 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 88 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 5 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 32 

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na 

VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

Česká literatura 2004 UK WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na 
VŠ 

 41 4 359 

Dějiny novější české literatury 2008 JU 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 
odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

  BÍLEK, Petr A.; KAPLICKÝ, Martin; PAPOUŠEK, Vladimír; SKALICKÝ, David: Kontext v pohybu: 
(Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře. Praha: Akropolis, 2018, 296 s. ISBN 978-80-
7470-220-4. (25%) 

  BÍLEK, Petr A.; PAPOUŠEK, Vladimír; SKALICKÝ, David: Literary Universe in Three Parts: 
Language – Fiction – Experience. Brighton: Sussex Academic Press, 2018, 256 s. ISBN 978-
1-84519-908-1. (33%) 

  BÍLEK, Petr A. La poétique du texte. In Pier, John; Vallance, Laurent; Bílek, Petr A.; Kubíček, 
Tomáš (eds.): Jan Mukarovsky. Ecrits 1928-1946. Paris: Editions des archives 
contemporaines, 2018, s. 81-88. ISBN: 9782813002488, doi: 10.17184/eac.1416 
(elektronická verze dostupná na http://eac.ac/books/9782813002488). (100%) 

  BÍLEK, Petr A. Pojetí významu u Ingardena a Mukařovského: Vliv, inspirace, či autonomní 
cesty? Slovo a smysl / Word and Sense 16, 2019, č. 32, s. 163-175. (100%) 

  BÍLEK, Petr A. Mapy polí literárního a kulturního dění v jednotlivých letech období 1935–
1947. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura 
v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017, 818 s., ISBN 978-80-200-2736-8, s. 550–813. 
(100%) 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

  Sémiotika kultury: 
BÍLEK, Petr A. Propaganda jakožto opuštěný pojem v kulturním prostoru. In Kopal, Petr, ed.: 
Film a dějiny 7: Propaganda. Praha: Casablanca; Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, 
s. 18-30. ISBN 978-80-87292-44-0. (100%) 

  Teorie interpretace I a II: 
BÍLEK, Petr A. Nakročení pozdního Miroslava Červenky směrem k pragmatismu. In Bílek, Petr 
A. et al.: Stopy pragmatismu: Česká literatura a estetika v dotyku s americkým 
pragmatismem. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2016, s. 157-182. ISBN 978-80-
7394_627-2. (100%) 

  Teorie populární kultury: 
BÍLEK, Petr A. John Fiske – romantický solitér, který stál na počátku. In Fiske, John: Jak 
rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2017, s. 297-315. (100%) 
BÍLEK, Petr A. Transponování české populární kultury. In Bílek, Petr A. – Šebek, Josef, eds.: 
Česká populární kultura: Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha: Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy, 2017, s. 7-14. ISBN 978-80-7308-725-8. (100%) 

http://eac.ac/books/9782813002488
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  Teorie diskursu a kulturní produkce: 
BÍLEK, Petr A. Karel Gott: The Ultimate Star of Czechoslovak Pop Music. In Mazierska, Ewa, 
ed.: Popular Music in Eastern Europe: Breaking the Cold War Paradigm. Londýn: Palgrave 
Macmillan, 2016, s. 217-241. ISBN 978-1-137-59272-9. (100%) 
BÍLEK, Petr A. Il fumetto ceco contemporaneo come diagramma storico: modalità della 
creazione dell’immagine del passato attraverso il medium “dell’arte sequenziale”. In 
D'Amico, Tiziana; Bílek, Petr A.; Machátová, Ludmila; Foret, Martin, eds.: La memoria 
a fumetti: Studi sul fumetto, la storia e la memoria / Paměť v bublinách: Studie o komiksu, 
paměti a dějinách. Mantova: Universitas Studiorum, 2016, s. 45-70. ISBN 978-88-99459-53-
6. Tamtéž zároveň i česky jako Současný český komiks jako historiogram: Způsoby vytváření 
obrazu minulosti médiem „sekvenčního umění“, s. 187-210. (100%) 

Působení v zahraničí 

Brown University, Providence, USA, Department of Slavic Languages. 1. 1. 2000 – 30. 6. 2000: 
visiting professor. 
Brown University, Providence, USA, Department of Slavic Languages. 1. 9. 1995 – 30. 6. 1997: 
Mellon Post-Doctoral Fellowship. 
 Brown University, Providence, USA, Department of Slavic Languages. 1. 9. 1994 – 30. 6. 
1995: visiting assistant professor. 
Universität Hamburg, SRN, Institut fűr Slavistik. 1. – 30. 12. 1993: pedagogicko-výzkumná 
stáž. 

Podpis  Připojuje se pouze, pokud v době 
předkládání věcného záměru nemá k JU 
žádný pracovně právní vztah. 

Datum  

 



 

Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního 
programu a u magisterského a doktorského studijního programu   

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro 
vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další 
tvůrčí činnost v příslušné oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 
 

Petr Bílek (řešitel) Neopragmatické myšlení a literární věda, 15-
22141S 

B  
(GA ČR) 

2015-
2017 

Bohumil Jiroušek 
(řešitel) 

Historiografie ve službách politiky: historik Josef 
Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. 
století, 15-03346S (spoluřešitelské pracoviště 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR) 

B  
(GA ČR) 

2015-
2017 

Bohumil Jiroušek 
(řešitel) 

Karel Stloukal a vědecké kontakty mezi ČSR a 
Itálií v letech 1918-1951, P410/12/0726  

B  
(GA ČR) 

2012-
2014 

Vladimír Papoušek 
(řešitel) 
Petr Bílek a David 
Skalický členy týmu 

Jazyk a řečové strategie české literární vědy, 18-
14957S 

B  
(GA ČR) 

2018–
2020 

Vladimír Papoušek 
(řešitel) 
Petr Bílek a David 
Skalický členy týmu 

Re-prezentace a literární věda, 405/09/0011 B  
(GA ČR) 

2009-
2011 

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně 
zaměřeného bakalářského a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve 
spolupráci s praxí  

Období 

Název subjektu 
z praxe, se kterým 
spolupráce 
probíhala. 

Uvádí se 2–5 nejvýznamnějších řešených 
projektů a dalších aktivit uskutečňovaných ve 
spolupráci s praxí, které se vztahují ke 
studijnímu programu. 

Uvádí se, ve kterých 
letech byl projekt 
řešen 

   

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, 
která souvisí se studijním programem 

Vědecké konference uspořádané Ústavem věd o umění a kultuře: 
Sto let od vzniku Československa (spolu s Katedrou historických věd FF ZČU v Plzni) 
(Neo)pragmatismus v českém literárním, kulturním a myšlenkovém kontextu (2016) 
Faces of the Community: Agency and Meaning in Urban Visual Communication, Central 
Europe 1400-1700 (2015) 
5th European Summer School in Process Thought Aesthetics and Process Philosophy (2015) 
Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost 2. poloviny 19. století 
(2015) 
 
Vydavatelská činnost: 
Bílek, Petr A.; Jiroušek, Bohumil; Novotný, Lukáš (eds.): Československo 1918–1938/2018. 
České Budějovice: Episteme, 2018, 335 s. ISBN: 978-80-7394-725-5. 
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Pravidelná každoroční účast členů Ústavu věd o kultuře a umění na Letní škole doktorského 
studia v rámci programu Teorie a dějiny novější české literatury a na celostátní doktorandské 
konferenci literárněbohemistických oborů pořádané každoročně v Třešti 
 
Absolventka navazujícího magisterského studia Daniela Poláková zvítězila v roce 2016 
v soutěži nakladatelství Academia o nejlepší diplomovou práci a tato práce vyšla knižně: 
Poláková, Daniela: Marie Kudeříková: životnost mýtu a lidské zkušenosti. Praha: Academia, 
2017, 275 s. ISBN 978-80-200-2673-6. 
Absolvent navazujícího magisterského studia David Nachlinger vydal knižně upravenou verzi 
své diplomové práce: David Nachlinger: A v každém zlomku tohoto času umírá člověk… 
Od Nemocnice k Sanitce a zpět aneb léčba (neo)normalizací. Příbram: Pistorius & Olšanská, 
2016, 120 s. ISBN 978-80-87855-63-8. 
Absolvent navazujícího magisterského studia Peter Demeter vydal knižně monografii Život 
a dílo Terezie Dalbergové. České Budějovice: Episteme, 2017, 86 s. ISBN 978-80-739-4675-3. 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 
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Předpokládaný seznam členů oborové rady 

 

předseda: Bílek Petr, prof. PhDr., CSc.  

 

členové:  

Janeček Petr, doc. PhDr. Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova) 

Jiroušek Bohumil, prof. PhDr., Dr. 

Macek Jakub, doc. Mgr., Ph.D. (Fakulta sociálních věd, Masarykova univerzita) 

Machek Jakub, Mgr., Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha) 

Morávková Naděžda doc. PaedDr., Ph.D. (Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni) 

Nagy Ladislav, doc. PhDr., Ph.D. 

Novotný Lukáš, doc. PhDr., Ph.D. (Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni) 

Orság Petr, doc. PhDr., Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)  

Rákosník Jakub, doc. PhDr. et JUDr., Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova)  

Tóth Andrej, doc. PhDr., Ph.D.  

Vaněk Miroslav Prof. PaedDr. Mgr., Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.) 

 

Seznam předpokládaných školitelů:  

Bílek Petr, prof. PhDr., CSc.  

Jiroušek, Bohumil, prof. PhDr., Dr. 

Nagy Ladislav, doc. PhDr., Ph.D. 

Tóth Andrej, doc. PhDr., Ph.D.  

 


