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Vědecká rada Filozofické fakulty, Univerzity Karlovy 

16. května 2019 

1. Zahájení 

1.1. Schvá lení  prográmu jedná ní   

1.2. Schvá lení  zá pisu ze zásedá ní  dne 25. 4. 2019 

2. Habilitační řízení pana Mgr. Františka Tůmy, Ph.D. pro obor Anglický jazyk  

3. Personálie  

Na vědomí: 

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

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Fonetiká obhá jilá Mgr. Elis ká 

Churán ová  dne 26. 4. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Temporá lní  konfiguráce 

c eske ho táktu v souvislosti s jeho fonotáktickou strukturou. De kán ude lil ná zá kláde  

ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor C eske  de jiny obhá jilá Mgr. 

Lenká Kr í z ová  dne 26. 4. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Podoby á prome ny vztáhu 

muz e á z eny ve 2. polovine  19. století . De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  

titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor C eske  de jiny obhá jil PhDr. 

Román Pázdersky  dne 26. 4. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Historik W. W. Tomek 

á jeho vy znám v c eske m de jepisectví . De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise 

jmenováne mu titul d o k t o r. 
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Ke schválení:  

3.2. Ná vrh ná ude lení  Zláte  medáile Univerzity Kárlovy prof. Mádeleine Albright 

Shrnutí zdůvodnění: 

Mádeleine Albright, rozená  Márie Jáná Korbelová , pochá zí  z c esko-z idovske  rodiny. 

Její  otec, Josef Korbel, byl c eskoslovensky  diplomát. Po nácisticke  okupáci c esky ch zemí  

se rodine  podár ilo uniknout do Londy ná, kde Josef Korbel prácovál u exilove  vlá dy jáko 

porádce prezidentá Benes e. Po vá lce se vrá tili do C eskoslovenská. Po u noru 1948 rodiná 

znovu bylá nucená odejí t do exilu. Be hem komunisticke ho rez imu Mádeleine Albright 

vy rázne  pomá hálá c esky m disidentu m. Jáko ministryne  záhránic ní ch ve cí  Spojeny ch stá tu  

sehrá lá vy známnou roli pr i rozs í r ení  NATO o C esko, Polsko á Máďársko (1999). 

Ná univerzite  v Glásgow v roce 2010 slávnostne  oteví rálá doktorsky  prográm C eská  

á str edoevropská  studiá. 

V c es tine  vys lo s velky m ohlásem s est její ch knih. Memoá ry á osobní  vzpomí nky 

Mádeleine (2003), Tájná  r ec  broz í  (2010) á Práz ská  zimá (2012), politologicke  publikáce 

Mocní  á vs emohoucí . U váhy o Bohu, Americe á meziná rodní ch vztází ch (2006), 

Doporuc ení  budoucí mu prezidentovi, ják vrá tit Americe dobrou pove st v Evrope  á ve sve te  

(2008) á Fás ismus – várová ní  (2018). 

Mádeleine Albrightová  je nositelkou mnohá vyznámená ní , obdrz elá nápr í klád 

Prezidentskou medáili svobody od Bárácká Obámy nebo R á d bí le ho lvá od Vá clává Hávlá. 

Zí skálá r ádu c estny ch uzná ní  á osm c estny ch doktorá tu  univerzit ve Spojeny ch stá tech. 

Z á dná  z c esky ch univerzit jí  vs ák dosud vyznámená ní  nebo medáili neude lilá.  

Pro ude lení  Zláte  medáile Univerzity Kárlovy Mádeleine Albrightove  hovor í  její  

celoz ivotní  násázení  ve prospe ch hodnot demokrácie á humánity, její  vztáh k C eske  

republice á Práze, kde se národilá á kterou návs te vuje (náposledy v br eznu 2019). 

Z hlediská ná s jáko návrhovátele – Centrá pro studium holokáustu á z idovske  literátury 

FF UK – jsou du lez ite  táke  její  c eskoz idovske  kor eny, zá jem o z idovskou kulturu 

á ángáz ovánost proti potlác ová ní  lidsky ch prá v, totálitárismu á totálitní mu zpu sobu 

mys lení , ják se projevuje i v její  poslední  knize Fás ismus – várová ní  (c esky 2018). 

Albrightová  zde proti fás izoidní m tendencí m v minulosti i v souc ásne m sve te  stáví  

hodnoty demokrácie. Hlá sí  se ke stánovisku T. G. Másáryká, z e demokrácii je tr ebá stá le 

znovu budovát á reformovát á z e „demokrácie je ná zor ná z ivot, spoc í vá  ná du ve r e v lidi, 

v lidskost á v lidství “. 
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3.3. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filologie, obor Romá nske  literátury:  

doc. PhDr. Tomá s  Nejeschlebá, Ph.D.  

 

3.4. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Historicke  ve dy, obor De jiny á kultury zemí  

Asie á Afriky:  

Mgr. Ing. Jir í  Hudec ek, Ph.D.  

 

3.5. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro obhájoby disertác ní ch 

prácí  pro studijní  prográm Historicke  ve dy, obor De jiny á kultury zemí  Asie á Afriky:  

Mgr. Ján Luffer, Ph.D. 

 

3.6. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filologie, studijní  obory Germá nske  jázyky 

á literátury; Germá nske  literátury: 

doc. Filip Chárvá t, M.A. 

 

3.7. Ná vrh ná zme nu pr edsedy Rády prográmu Progres Q15 

Rezignáce ná post pr edsedy prográmu Progres Q15 – prof. PhDr. Márek Blátny , DrSc. 

 
Zdu vodne ní : Prof. Blátny  má  ná FF UK prácovní  smlouvu vá zánou ná DPP, v souládu s právidly 

pro reálizáci projektu  PROGRES, nemu z e zástá vát roli pr edsedy Q15. 

 
Ná vrh ná zme nu pr edsedy prográmu Progres Q15 – doc. PhDr. Jir í  Buriá nek, CSc. 

 

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

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Tránslátologie (tr í lete , 

c tyr lete  studium, ánglicke  mutáce):  

doc. PhDr. Mártin Djovc os , PhD. (UMB Bánská  Bystricá) – A., tlumoc ení , 
mártin.djovcos@umb.sk 

Mgr. Pávol S vedá, PhD. (UK Brátislává), A., tlumoc ení , pávol.svedá@unibá.sk  

doc. PhDr. Rádek Mály , PhD. (UP Olomouc, FSV UK) – germ., literá rní  pr eklád 
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Mgr. Kámilá Mrá zková , Ph.D. (U JC  C AV, FF UK) 

doc. PhDr. Mártá Chromá , PhD. (PF UK) – A, prá vní  á eticke  áspekty pr ekládu á tlumoc ení .  

dr. Lieven D’hulst, Uni Leuven (univerzá lní , zvl. de jiny; jázyky A, N, F), 
lievendhulst@kuleuven.be 

dr. Dirk Delábástitá  (univerzá lní ; jázky A, N, F) – 14. 3. 1960, dirkdelábástitá@kuleuven.be 

dr. Reine Meyláerts  (univerzá lní ; jázyky A, F) – 26. 9. 1965, reinemeyláerts@kuleuven.cz 

dr. Nike Kocijánc ic  Pokorn (univerzá lní , jázyky A, F, N) – 4. 12. 1967, nike-pokorn@uni.lj.si  

dr. Fránz Po chhácker , Uni Wien (jázyky A, N, Sp)  - 1962, fránz.poehácker@univie.ác.át 

dr. Micháelá Wolf, Univ. Gráz, Austriá, micháelá.wolf@uni-gráz.st 

prof. Káisá Koskinen, Uni of Támpere – 1966, káisá.koskinen@utá.fi 

dr. Sergei Tyulenev, Durhám Univ., sergeytlnv@gmiál.com 

dr. O zlem Berk Albáchten Bogázici Univ, Turkey  (jázyky A, Tur, It, N) – 
ozlem.berk@boun.edu.tr 

dr. Rosá Rábádá n A lvárez, Univ. Leo n, S p. (An, S p, korpusová  lingvistiká á pr eklád) – 22. 10. 
1962, rosá.rábádán@unileon.es 

dr. Jekáte riná Pocholková  (MGLU Moskvá) – 2. 2. 1979, sirotiná_e79@máil.ru 

dr. Jeán-Michel Deve sá (Univ. Limoge) – 14. 7. 1956, jmdevesá@free.fr 

prof. doc. PhDr. Kátárí ná Bedná rová , CSc. (SAV – UK Brátislává) – 1957, 
kátárinábednárová@gmáil.com 

doc. PhDr. Jáná Truhlá r ová , CSc. (SAV) – jáná.trhlárová@sávbá.es 

prof. PhDr. Zuzáná Málinovská , CSc. (UK Brátislává, Univerzitá v Pres ove ) – 11. 1. 1948, 
zuzáná.málinovská@unipo.sk  

dr. Kátrien Lievois (University of Antverp)  Universiteit Antwerpen) – 
kátrien.lievos@unántwepen.be 

dr. Márie Vrinát-Nikolov (INALCO Páris) – márie.vrinánt@inálco.fr 

Pozn.: Dle vyjádření prof. Králové mají všichni navrhovaní tituly ekvivalentní české docentuře 

nebo profesuře. 

 

3.9. Ná vrh oborove  rády ná odvolá ní  c lenu  zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Tránslátologie (tr í lete , 

c tyr lete  studium, ánglicke  mutáce):  

doc. PhDr. Táidá Nová ková , CSc. 

doc. PhDr. Milosláv Ulic ny  

doc. PhDr. Márie Csiriková  
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3.10.  Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Klásická  árcheologie: 

doc. PhDr. Jáná Myná r ová , Ph.D. 

prof. PhDr. Petr Chárvá t, DrSc. (PedF UK)  

Mgr. Jáná Már í ková  Kubková , Ph.D. (Archeologicky  u stáv AV C R) 

doc. PhDr. Mgr. Lubos  Jirá n , CSc. (Archeologicky  u stáv AV C R) 

 

3.11.  Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády pro obor Klásická  árcheologie: 

prof. PhDr. Jir í  Slá má, CSc. 

PhDr. Nátálie Venclová , DrSc. 

 

3.12.  Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Filozofie: 

Mgr. Jákub Jirsá, Ph.D.  

 

3.13.  Ná vrh ná odvolá ní  c lená oborove  rády pro obor Filozofie:  

doc. Ládisláv Benyovszky , CSc.  

 

3.14.  Nomináce ná Cenu Arnos tá z Párdubic: 

PhDr. Tomá s  Grá f, Ph.D.  - cena za vynikající počin 

Ing. Tomá s  Bor il, Ph.D. - cena pro vynikajícího vyučujícího 

doc. PhDr. MUDr. Mgr. Rádván Báhbouh, Ph.D. - cena pro vynikajícího vyučujícího 

 

4. Koncepční diskuse 

4.1. Publikác ní  c innost á její  vykázová ní  (v ná váznosti ná koncepc ní  diskuse z VR FF UK  

18. 10. 2018 á 15. 11. 2018) 

4.2. Pr í spe vek do koncepc ní  diskuse prof. Jáná C ermá ká á doc. Pávlá Slá dká 

4.3. Pr í spe vek do koncepc ní  diskuse prof. Mártiná Humpá lá 

4.4. Etiká ve decke  prá ce  

 


