
Výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě 

Vznik a struktura skupiny.  

Skupina vznikla k lednu 2017. Garanty týmu jsou doc. Eva Voldřichová Beránková, doc. 

Jindřich Karásek a doc. Vojtěch Kolman. Vedoucím členem skupiny je Mgr. Tereza 

Matějčková, PhD., dalšími dvěma členy jsou Mgr. Matěj Cíbik, PhD. a Mgr. Olga Navrátilová, 

PhD. Mezi zahraniční garanty patří prof. Christian Krijnen a prof. Pirmin Stekeler-Weithofer.  

Výstupy. 

Skupina v roce 2017 zorganizovala dvě kolokvia, jichž se účastnili badatelé z Ústavu filosofie 

a religionisty (Matějčková, Kolman, Švec, Pehal, Cisler), Ústavu románských studií 

(Voldřichová Beránková), Ústavu české literatury a komparatistiky (Vojvodík) a Filosofického 

ústavu Akademie věd (Janoušek). Každé kolokvium se zaměřilo na významný citát či myšlenku 

z Hegelova díla („Ponožka zalátaná je lepší než děravá, ne tak pro sebevědomí.“; „Duch je 

kost.“), které přednášející vzali za základ úvah nad daným systematickým problémem, tj. 

v prvním případě nad vztahem identity a diference s ohledem na vědomí, ve druhém případě 

nad vztahem tělesnosti, duchovnosti a možnostmi „měřit“, resp. kvalitativně vystihnout 

duchovnost. 

Zahraniční spolupráce.  

V průběhu roku 2017 se Tereza Matějčková zapojila do mezinárodní badatelské sítě Hegel’s 

Relevance (https://clue.vu.nl/en/activities/hegel-network/index.aspx), jejíž iniciátor prof. 

Christian Krijnen je zároveň jedním z garantů badatelské skupiny Hegel v interdisciplinární 

perspektivě. Síť dále sdružuje badatele ve Francii (J. F. Kervégan), Německu (K. Vieweg, B. 

Zabel) a Rakousku (M. Schleichgott). V srpnu 2017 vyústila spolupráce ve zvláštní číslo 

časopisu Philosophy and Society (http://www.doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=2969), které 

se zaměřilo na možnosti popsat současné společenské, politické či náboženské konflikty 

západního světa z pozice Hegelovy filosofie. Dále se ve dnech 6.–8. 12. 2017 konala v 

Amsterdamu konference věnována otázce normativity v Kantově a Hegelově praktické 

filosofii. Na základě představených příspěvků vznikne kolektivní monografie, která vyjde 

v řadě Critical Studies in German Idealism v nakladatelství Brill 

(http://www.brill.com/publications/critical-studies-german-idealism). 

Výhledy. 

Členové výzkumné skupiny uspořádají v první polovině roku 2018 kolokvium k Hegelovu 

výroku „Co je rozumné, je skutečné; co je skutečné, je rozumné“, opět ve spolupráci s badateli 

napříč fakultou, ideálně v rámci nově získaného projektu OP VVV „Excelentní výzkum“ 

KREAS. Dále budou usilovat o prohloubení zahraniční spolupráce s badatelskou sítí Hegel’s 

Relevance. Především se však posílí interdisciplinární rozměr skupiny, a to užší spoluprací 

s literárními vědci. V této souvislosti uspořádají ke konci roku 2018 větší mezinárodní 

konferenci, jíž by se kromě českých badatelů měli zúčastnit rovněž badatelé z Université Paris 

IV La Sorbonne, University of Cambridge, Lomonosovovy moskevské státní univerzity a Ruhr-

Universität v Bochumi. V jednání je rovněž širší spolupráce s Katholieke Universiteit Leuven, 

která se stala hlavním strategickým partnerem FF UK v rámci KREAS (koordinátorka E. 

Voldřichová Beránková). 



Výstupy za rok 2017. 

Knihy 

• Cíbik, M., Liberáli a tí druhí, Akamedia, Bratislava 2017. 

• Kolman, V., O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat. Od formy zobrazení k formám 

života, Filosofia, Praha 2017. 

 

Recenzované články 

• Kolman, V., „Proč Láokoón nekřičí. K diskontinuitám v poznání“, Svět literatury 

56/27, 2017, s. 9-21. 

• Matějčková, T., „Hegel’s Invisible Religion in a Modern State: A Spirit of 

Forgiveness“, Filozofija i društvo/Philosophy and Society 28/3, 2017, s. 507–525.  

https://doi.org/10.2298/FID1703507M 

• Matějčková, T., „Hegels Religion des absoluten Wissens?“, Neue Zeitschrift für 

Systematische Theologie und Religionsphilosophie, 59/2, 2017, s. 165–181. 

(https://doi.org/10.1515/nzsth-2017-0009). 

• Matějčková, T., „Hegel and Arendt on a Key Term of Modernity: The Creativity and 

Destructiveness of Labor, Idealistic Studies, 46/1, 2017, s. 19–40. 

(https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/purchase?openform&fp=idstudies&id=idstudie

s_2017_0999_5_15_55). 

 

Články ve sbornících 

• Navrátilová, O., „Pojem suverenity u Hegela“, in: V. Belling – L. Kollert (ed.), 

Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii, Filosofická fakulta 

Univerzity J. E. Purkyně, 2017, s. 75–96. 

 

Recenze 

• Matějčková, T., „J: Marek: Leporello. Smrtelnost, práce a nepřirozenost člověka“, 

Reflexe, 53, 2017 (v tisku). 

Konference a workshopy 

• Kolman, V., „Master, Slave and Wittgenstein: the Dialectic of Rule-following“, 

Wittgenstein and Hegel – Reevaluation of Difference, 28.-30. 6., TU Dresden. 

• Kolman, V., „Co je číslo aneb jak proměnit kvantitu v kvalitu a vice versa“, XVI. ročník 

konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, České Budějovice, 6-7. 

2. 

• Kolman, V., „Jen aby mi to nezaštupovali, aneb jak přežít vlastní smrt“, workshop 

Děravé ponožky ducha pracovní skupiny Hegel v interdisciplinární perspektivě, Praha 

28. 4. 

• Kolman, V., „Zmatky chovance Törlesse v oblasti iracionálních veličin“, konference 

Kreativní laboratoře FF UK (Progresu Krize racionality a spolku praxis) Krize 

racionality v rétorice, umění a věd o kultuře, Praha 22.-23. 5. 

• Matějčková, T., „A History in the (Un)Consciousness of Freedom?“, Hegel’s 

Relevance, Amsterdam, 6.–8. 12. 2018. 

• Matějčková, T., „Hegelova hmatatelná moudrost“, Duch je kost: workshop 

organizovaný spolu se spolkem Praxis a výzkumnou skupinou Hegel v 

interdisciplinární perspektivě, Praha, 1. 11. 2017. 

https://doi.org/10.1515/nzsth-2017-0009
http://wittgensteinhegel2017.weebly.com/
http://qak.upol.cz/
http://hrc.ff.cuni.cz/clanky/derave-ponozky-ducha-aneb-je-sebevedomi-derave-lepsi-nez-zasite/
http://hrc.ff.cuni.cz/clanky/byl-zverejnen-program-konference-krize-racionality-z-pohledu-retoriky-umeni-a-ved-o-kulture/
http://hrc.ff.cuni.cz/clanky/byl-zverejnen-program-konference-krize-racionality-z-pohledu-retoriky-umeni-a-ved-o-kulture/


• Matějčková, T., „Minervina sova nevzlétá. O obtížích s filosofií dějin“, Krize 

racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře, konference při Kreativní 

laboratoři FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14, Praha, 22.–23. 5. 2017. 

• Matějčková, T., „Jak Hegel látal sebevědomí“, Děravé ponožky ducha aneb je 

sebevědomí děravé lepší než zašité?, workshop spolu se spolkem Praxis a výzkumnou 

skupinou Hegel v interdisciplinární perspektivě, Praha, 28. 4. 2017. 

 

Připravované 

• Kolman, V., „The Truth of Proof: A Hegelian Perspective on Constructivism“, sborník 

z konference „Constructive Semantics“, Zeppelin Universität, Friedrichshafen 

(perspektivně LEUS, Springer). 

• Kolman, V., „Master, Slave and Wittgenstein: the Dialectic of Rule-following“, sborník 

z konference Wittgenstein and Hegel – Reevaluation of Difference, TU Dresden 

(perspektivně Wittgenstein Studien, deGruyter). 

• Matějčková, T., Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes? Tübingen: 

Mohr Siebeck, 1/2018. 

http://wittgensteinhegel2017.weebly.com/
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