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Vědecká rada Filozofické fakulty, Univerzity Karlovy 
13. prosince 2018 

1. Zahájení 

1.1. Schvá lení  prográmu jedná ní   

1.2. Schvá lení  zá pisu z poslední ho zásedá ní  (15. 11. 2018) 

1.3. Slávnostní  ude lení  diplomu emeritní  c lenky ákádemicke  obce fákulty pání  PhDr. Jáne  

Rejs kove  

2. Habilitační řízení PhDr. Radima Kočandrleho, Ph.D. pro obor filozofie 

3. Personálie  

Na vědomí: 

3.1. Ozná mení  o ude lení  titulu Ph.D.:  

V komisi pro studijní  prográm Obecná  teorie á de jiny ume ní  á kultury, studijní  obor 

Kulturologie obhá jilá PhDr. Denisá Zlátá  dne 6. 11. 2018 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Kreátí vná ekonomiká á jej reflexiá vo verejny ch politiká ch ná Slovensku. De kán ude lil ná 

zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Obecná  á srovná vácí  literáturá 

(kompárátistiká) obhá jil Mgr. Jir í  Jelí nek dne 22. 11. 2018 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Konstruováne  jázyky v literátur e. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul 

doktor. 

 

V komisi pro studijní  prográm Text á de ní  v ráne  novove ke  Evrope , studijní  obor Text ánd 

Events in Eárly Modern Europe (Erásmus Mundus Joint Doctoráte) obhá jil Sákshám Shárdá 

dne 6. 12. 2018 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: The Shákespeáre Sálesmán. De kán ude lil ná 

zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul doktor. 
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Ke schválení:  

3.2. Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Historie/obecne  de jiny; tr í lete  i 

c tyr lete  studium: 

doc. PhDr. Mártin Holy , Ph.D. (Historicky  u stáv AV Č R) 

3.3. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  pro zkus ební  komise SDZK á zkus ební  komise pro 

obhájoby disertác ní ch prácí  studijní ho prográmu Obecná  teorie á de jiny ume ní  á kultury, 

studijní ho oboru Hudební  ve dá (tr í lete  studium): 

Mgr. Ján Báťá, Ph.D. 
doc. PhDr. Jir í  Kopecky , Ph.D. (Kátedrá muzikologie FF UP Olomouc) 
doc. PhDr. Jáná Perutková , Ph.D. (U stáv hudební  ve dy FF MUNI) 
PhDr. Dágmár S tefáncová  (Ná rodní  muzeum, Č eske  muzeum hudby) 
PhDr. Jáná Vojte s ková , ČSc. (Ná rodní  muzeum, Č eske  muzeum hudby) 
Mgr. Ví t Zdrá lek, Ph.D.  
 

3.4. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  pro zkus ební  komise SDZK studijní ho prográmu 

Historicke  ve dy, studijní ho oboru De jiny á kultury zemí  Asie á Afriky (tr í lete  studium): 

doc. Mgr. Luká s  Zá drápá, Ph.D. 
doc. Zdene k Krátochví l, Dr. (Pr F UK) 

3.5. Ná vrh U stávu germá nsky ch studií  ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro BZK á SZZK 

pro studijní  prográm Filologie (bc. obor: Finská  studiá, mgr. obor: Finská  filologie): 

Lásse Suominen, MA 
 

Zdu vodne ní : o rozs í r ení  komise pro BZK á SZZK o L. Suominená, MA u stáv z á dá  z du vodu 
mále ho poc tu prácovní ku  odde lení  finsky ch studií . Lásse Suominen je finsky  lektor s ví ce nez  
tr icetiletou zkus eností  z pu sobení  ná mnohá evropsky ch i zá mor sky ch univerzitá ch. 
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4. Návrh na složení habilitační komise a témat habilitační přednášky pro habilitační řízení 

pana PhDr. Tomáše Klíra, Ph.D. (Ústav pro archeologii) pro obor Archeologie: 

Název habilitační práce:  
Sociální mobilitá rolnictvá á procesy pustnutí v pozdním středověku. 
 
Návrh komise: 
Předseda: 
prof. PhDr. Josef Z emlic ká, DrSc. U stáv c esky ch de jin FF UK 

Historicky  u stáv Akádemie ve d Č eske  republiky, v. v. i. 
Členové: 
prof. PhDr. Eduárd Máur, ČSc.   U stáv c esky ch de jin FF UK 
prof. dr háb. Jerzy Piekálski   Uniwersytet Wrocłáwski 
prof. Ing. árch. Jir í  S kábrádá, ČSc.  Univerzitá Párdubice, Č VUT  
doc. PhDr. Tomá s  Velí msky , ČSc.  Univerzitá J. E. Purkyne  v U stí  nád Lábem 
 
Návrh přednášek v pořadí dle preference kolegia (anotace v příloze č. 1): 
1. Stávební  plá ny str edove ky ch sí dlis ť: ideá lní  modely á jejich reálizáce  
2. Rolnicke  hospodá r ství  v ráne m novove ku: pozná vácí  potenciá l Páme tí  F. J. Vává ká  
3. Jázyk, hmotná  kulturá á konstrukce etnicity ná hránicí ch fránske  r í s e: Slováne  

v severovy chodní m Bávorsku. 

5. Akreditace:  

Ke schválení:  

5.1. Akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem 

 Moderní  hospodá r ske  á sociá lní  de jiny 

 Filozofie 

5.2. Návrh na změnu garanta (mimo akreditace) 

  

Název SP  Název SO  
Typ 

SP  
Standardní 

doba studia  
Forma 

studia  
Varianta  

Jazyk 

výuky  
Konec 

akreditace  

Návrh na 

odvolání 

oborového 

garanta  

Návrh na 

jmenování 

oborového 

garanta  

Philology  

English 

Language and 

Linguistics  

NMgr  2  P  1o   en  

31. 12. 2024  

(přijímat lze 

do 1. 11. 

2020)  

prof. PhDr. 

Aleš Klégr  

prof. PhDr. 

Jan Čermák, 

CSc.  

Philology  

English 

Language and 

Linguistics  

NMgr  2  P  2o  en  

31. 12. 2024  

(přijímat lze 

do 1. 11. 

2020)  

prof. PhDr. 

Aleš Klégr  

prof. PhDr. 

Jan Čermák, 

CSc.  
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6. Různé 

Přílohy: 

Příloha č. 1 

Anotace přednášek k habilitaci dr. Klíra (v pořadí dle preference uchazeče, které se 

shoduje s pořadím kolegia): 

 

1. Stavební plány středověkých sídlišť: ideální modely a jejich realizace 
 
Témátá návrhováných hábilitáčních přednášek odráží mezioborovou pováhu středověké 
árcheologie. V první z nich kládeme důráz ná kombináci árcheologických, geográfických á 
ágrárně historických přístupů. Usilujeme o poznání obecných principů vrcholně středověkých 
sídelních forem, ádáptáce á vztáhů mezi hmotnou kulturou, zemědělským systémem á sociální 
strukturou. Konkrétní otázká zní, jáký byl vztáh mezi ideální předstávou o fyzické podobě nově 
zákládáných vesnických sídlišť, jejich skutečnou reálizácí á pozdějším osudem. Efektivní 
prámennou oporu nám poskytují sídliště, vznikájící v poslední fázi středověkého sídelního 
postupu, neboť o původním lokáčním záměru se částo uchoválá detáilní listinná svědectví. 
Náši pozornost nejprve soustředíme ná výpověď lokáčních listin á geometrických příruček, 
které nás informují o modelových předstávách, následně se budeme věnovát novověké podobě 
příslušných žijících sídlišť á – v přípádě zániklých vsí – situáci dokumentováné geodeticko-
topográfickým průzkumem nebo árcheologickým odkryvem. Předpokládáme, že podobá 
sídlišť záchycená ná novověkých plánech je od středověkého modelu částo znáčně vzdálená, 
klíčová je proto výpověď zániklých vsí. 
 

2. Rolnické hospodářství v raném novověku: poznávací potenciál Pamětí F. J. Vaváka 

Druhe  pr edná s kove  te má je voleno ták, áby pokrylo mezioborove  pru niky ágrá rní ch de jin, 
ekonomicke  ántropologie á árcheologie venkovske ho prostr edí . Páme ti Frántis ká J. Vává ká 
pr edstávují  evropsky jedinec ny  á dosud jen má lo zhodnoceny  prámen pro pozná ní  trádic ní ch 
rolnicky ch komunit v pr edindustriá lní m období . Ná rozdí l od pr eváz ují cí ch typu  pí semny ch 
prámenu  ná m totiz  oteví rájí  pr í my  á mimor á dne  detáilní  pr í stup k minulosti prostr edí , jehoz  
c lenove  obvykle neme li potr ebu áni moz nosti svu j z ivot pí semne  dokumentovát. Pro Vává kovy 
Páme ti, májí cí  ve skutec nosti pováhu systemáticky á dlouhodobe  vedeny ch dení ku  (1770–
1816), ták jen obtí z ne  hledá me ádekvá tní  srovná ní , á to i v s irs í m evropske m me r í tku.  Zátí mco 
v jiny ch evropsky ch zemí ch se monográficke  mikrosondy do sve tá trádic ní ch rolnicky ch 
komunit musí  opí rát zprávidlá jen o vne js í  u r ední  pí semnou evidenci, c eská  historiográfie dí ky 
F. J. Vává kovi disponuje prámenem, ktery  osve tluje jinák jen obtí z ne  poznátelne  c á sti minule  
skutec nosti. Pr edná s ká se soustr edí  ná ty áspekty Vává kovy ch zá známu , ktere  jsou podstátne  
pro pozná ní  ádáptác ní ch mechánismu , pr ijí má ní  inovácí  á ekonomicke ho rozhodová ní  
trádic ní ch rolnicky ch komunit á táke  pro vztáh mezi sociá lní  skutec ností  á hmotnou kulturou. 
Pu jde ták pr edevs í m o interpretáci zá známu  o vy kyvech poc ásí , sezo nní m pru be hu 
zeme de lsky ch prácí , chová ní  be hem extre mne  s pátny ch nebo pr í znivy ch let, zeme de lsky ch 
technologií ch, pohybu cen á trz ní ch áktivitá ch rolní ku . Vy chodiskem ádekvá tní  interpretáce je 
chárákteristiká vsi Milc ice, její ch ekologicky ch podmí nek, zeme de lske ho syste mu á sociá lne -
ekonomicke  i demográfickou struktury. 
 
3. Jazyk, hmotná kultura a konstrukce etnicity na hranicích franské říše: Slované v 

severovýchodním Bavorsku 
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Vychá zí me z fáktu, z e v sociá lní  interákci se uplátn ují  verbá lní  i neverbá lní  prostr edky, jáko jsou 
jázyk, hmotná  kulturá nebo gestá. V ideá lní m pr í páde  by ták nás e pozná ní  me lo vychá zet 
zá roven  z hmotny ch i jázykovy ch prámenu . Tr etí  pr edná s kove  te má proto volí me z pru sec í ku 
árcheologie á jázykove dy.  
Diskuse o extre mne  rychle m rozs í r ení  práslováns tiny ve velke  c á sti Evropy je te sne  spojená s 
otá zkou, jákou roli me ly jázyk á hmotná  kulturá v konstrukci á reprezentáci etnicity ná pozádí  
migráce á kulturní ho kontáktu v ráne m str edove ku. Mezi geográficke  oblásti, kde lze tento 
diálogicky  vztáh efektivne  studovát, pátr í  i vy chodní  hránice fránske  r í s e, neboť zde dos lo k 
c ásne mu slovánsko-ne mecke mu jázykove mu kontáktu, vyskytují  se árcheologicke  ná lezy 
oznác ováne  jáko slovánske  á zá roven  se objevují  doklády externe  konstruováne  „slovánske “ 
etnicity. Ptá me se záprve , zdá tzv. c ásne  slovánske  árcheologicke  ná lezy pochá zí  skutec ne  z 
období  s í r ení  slovánske ho jázyká, nebo jsou stárs í  á lze je ták pr ipsát ne mecky m mluvc í m. 
Druhá  otá zká zní , do jáke  mí ry byl slovánsky  jázyk márkerem externe  vytvá r ene  slovánske  
etnicity. Návrhováná  pr edná s ká prezentuje metodologicky  postup, ják deko dovát toponymicky  
syste m v oblásti ráne ho slovánsko-ne mecke ho jázykove ho kontáktu s cí lem urc it, kde, kdy á v 
jáke  spolec enske  skupine  byl reálizová n slovánsky  nebo ne mecky  jázyk. Pote , co je reálizáce 
obou jázyku  zákotvená c ásove , geográficky i sociá lne , lze jázykovou vy pove ď konfrontovát se 
sve dectví m pí semny ch á árcheologicky ch prámenu . Ná interpretác ní  rovine  se opí rá me o 
pr edstávu specificke ho chová ní  populácí  v hránic ní ch zo ná ch, kde se vytvá r ely á 
tránsformovály nove  sociá lní  kátegorie á kde bylo cí lene  mánipulová no se skupinovy mi 
identitámi, jázykem i emblemáticky mi ártefákty. 


