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TISKOVÁ ZPRÁVA
Výzkumný záměr „Antropologie komunikace a lidské adaptace“, jediný VZ řešený na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, byl koncipován tak, aby pokryl rozhodující část
badatelské a tvůrčí činnosti pracovníků fakulty, propojil jejich činnost napříč příbuznými obory, a tím
dlouhodobě ustavil a konsolidoval antropologii v poměrně širokém pojetí jako nosný program
vědeckého bádání. Velmi slibnou spolupráci s Katedrou antropologie a genetiky člověka
Přírodovědecké fakulty UK v Praze bohužel poznamenala náhlá smrt prof. Z. Šmahela, nicméně
projekt pod novým vedením dr. Velemínské úspěšně pokračoval v celém rozsahu. Výzkumný záměr
byl v roce 2007 na základě výborných výsledků převeden do nejlépe hodnocené kategorie A.
Za dobu trvání VZ vzniklo 92 článků v impaktovaných časopisech a 132 monografií, z nichž
za významné považujeme zejména tyto: H. Haškovcová, Fenomén stáří, Praha: Havlíček Brain Team,
2010; M. Havelka (ed.), Spor o smysl českých dějin 2, Praha: Torst, 2006; J. Horský, Dějepisectví mezi
vědou a vyprávěním, Praha: Argo, 2009; M. Hroch, Národy nejsou dílem náhody, Praha: SLON, 2009;
V. Matoušek, Čechy krásné, Čechy mé; Praha: Krigl, 2010; D. Shanahan, Language, Feeling and the
Brain, New Brunswick, N.J: Transaction Publishers, 2007; J. Sokol, Etika a život, Praha: Vyšehrad,
2010 a J. Velemínská - J. Brůžek (eds.), Early modern humans from Předmostí, Praha: Academia,
2008.
Pracovníci fakulty dále vytvořili metodiku a portál Czechkid pro výchovu k mezikulturní
toleranci a software EduArt pro podporu tvořivosti, které schválilo a ocenilo MŠMT. Pro celkovou
úroveň bádání i doktorského studia mělo velký význam vytvoření vůbec první česko-německé
doktorandské „virtuální koleje“ (Wissenschaftskolleg) s univerzitou v Saarbrücken (prof. Havelka prof. van Dülmen) v oblasti historické antropologie, na niž navázala podobná dlouhodobá spolupráce s
Ludwig-Maxmilian Universität v Mnichově. Práce prof. Haškovcové v oboru lékařské etiky a doc.
Holmerové v oboru gerontologie významně ovlivnily české zdravotnictví, práce z oblasti antropologie
závazku vzbudily zájem soudcovské veřejnosti a vedly k navázání dlouhodobé spolupráce s Justiční
akademií Ministerstva spravedlnosti ČR i k působení prof. Sokola na Harvardově univerzitě.
Mezi trvalé výsledky úspěšného VZ patří také založení mezinárodního magisterského a
později i doktorského studijního programu filosofické antropologie v rámci programu Erasmus
Mundus. Studium, organizované konsorciem sedmi univerzit, probíhá ve francouzštině a v němčině a
každoročně přivádí i do Prahy řadu mimořádně nadaných mladých lidí z celého světa. Kromě
západoevropských zemí směřuje zde badatelská spolupráce i do Jižní Ameriky a na Dálný východ.
Výzkumný záměr vedle velkého množství uznaných vědeckých a tvůrčích výsledků přinesl
zásadní a trvalou proměnu badatelského prostředí na fakultě.
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