
 workshop
Výzkum konspirační 
imaginace: metody a sondy 
do mytopoetiky dneška

Místo konání

Dolní zasedací místnost Ústavu pro českou literaturu AV ČR, 
Na Florenci 3, Praha 1

24. 11. 2021  8:30 – 16:10

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.,  
si vás dovoluje pozvat na

www.ucl.cas.cz

Vliv konspiračních teorií vzbuzuje v posledních letech pozornost a obavy mezi 
širokou veřejností i v odborných kruzích mnoha vědeckých disciplín: od sociologie 
a politologie až po literární vědu.

Zvýšený zájem badatelů dokládá také vznik reprezentativních publikací, jako je loni 
vydaný Routledge Handbook of Conspiracy Theories či úžeji slavistická práce “Truth” and 
Fiction. Conspiracy Theories in Eastern European Culture and Literature. Cílem workshopu 
je prozkoumat v mezioborové diskuzi různé metodologické přístupy ke studiu 
konspiračních teorií, jejich cílů a prostředků. Zároveň se jedná o příležitost 
představit konkrétní příklady analýz konspirační imaginace.



 program / 8:30 – 11:20

Výzkum konspirační imaginace: 
metody a sondy do mytopoetiky dneška

8:30   Lucie Antošíková / Ústav pro českou literaturu
  AV ČR, Brno

Přivítání, úvodní slovo

8:40   Kateřina Smejkalová / Friedrich-Ebert-Stiftung,  
  Praha

Konspirační teorie  jako výraz bezmoci a vyšinuté 
sociální kritiky v době technokracie bez  alternativ 
a úpadku levice

9:00   Jakub Machek / Metropolitní univerzita Praha,  
  Centrum pro studium populární kultury

Žluté nebezpečí, světové židovstvo, Marťané, 
bolševismus, kapitalisté a další hrozby pro 
český národ i celý svět. Konspirační inspirace 
v meziválečných českých utopiích

9:20   Radek Chlup / Filozofická fakulta UK, Praha

Konspirační narativy jako typ sociálních mýtů

www.ucl.cas.cz

9:40   Marie Heřmanová / Sociologický ústav AV ČR,  
  Praha

Konspirace jako lifestyle – šíření konspiračních 
narativů a estetika sociálních médií

10:00   přestávka na občerstvení

10:20   Václav Smyčka / Ústav pro českou literaturu   
  AV ČR, Praha 

Osvícenské a romantické základy konspirační 
imaginace

10:40   Stefan Segi / Ústav pro českou literaturu AV ČR,  
  Praha 

Hnus, podvod a faleš: sametová revoluce mezi 
povstáním, spiknutím a teorií spiknutí

11:00  Ondřej Slačálek / Filozofická fakulta UK, Praha

Šiřitelé „gender ideologie“ vs. „ruští agenti“? 
Konspirační teorie jako paradigma politické 
imaginace v době kulturních válek

11:20   přestávka na občerstvení



 program / 11:40 – 16:10

Výzkum konspirační imaginace: 
metody a sondy do mytopoetiky dneška

11:40   Jakub Eberle / Ústav mezinárodních vztahů,   
  Praha, Centrum evropské politiky

Konspirace bez stigmatu: Několik teoretických 
a metodologických poznámek

12:00   Petr Janeček / Filozofická fakulta UK, Praha

Konspirační teorie jako vývojové stadium fámy? 
Etnologický pohled na teorie spiknutí

12:20   Roman Kanda / Ústav pro českou literaturu   
  AV ČR, Praha

Zrození konspirace z ducha kritiky: rozvržení 
problému

12:40 – 13:40   polední pauza

www.ucl.cas.cz

13:40   Peter Deutschmann / Universität Salzburg

Obor literární vědy jako obrana před 
konspiračními teoriemi: Představení knihy 
“Truth” and Fiction. Conspiracy Theories in Eastern 
European Culture and Literature (transcript, 2020)

14:10   Metodologická diskuse u kulatého stolu: 
Teoretické a metodologické přístupy ke studiu 
konspiračních teorií: cíle, možnosti a limity 

Pozvání přijali Jakub Machek, Marie Heřmanová, 
Stefan Segi, Ondřej Slačálek, Jakub Eberle, Petr 
Janeček, Roman Kanda, Peter Deutschmann, 
Kateřina Sixtová a Jonáš Syrovátka 

Moderuje Václav Smyčka

16:10   závěr a rozloučení

Workshop se uskuteční v rámci programu Odolná společnost pro 21. století Akademie věd ČR.


