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Vědecká rada Filozofické fakulty, Univerzity Karlovy 
17. ledna 2019 

1. Zahájení 

1.1. Schvá lení  prográmu jedná ní   

1.2. Schvá lení  zá pisu ze zásedá ní  dne 15. 11. 2018 á dne 13. 12. 2018 

1.3. Slávnostní  ude lení  diplomu emeritní ho profesurá Univerzity Kárlovy pánu prof. PhDr. 

Mártinu Hilske mu, CSc., dr. h. c., MBE  

2. Jmenovací řízení pana doc. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D., pro obor moderní 

hospodářské a sociální dějiny  

3. Personálie  

Na vědomí: 

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

V komisi pro studijní  prográm Informác ní  studiá á knihovnictví , studijní  obor Informác ní  ve dá 

obhá jil PhDr. Dávid Horvá th dne 10. 12. 2018 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Informác ní  

podporá v oblásti odborny ch á ve decky ch informácí  orientováná  ná le kár ske  fákulty UK á 

Fármáceutickou fákultu UK v Hrádci Krá love . De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise 

jmenováne mu titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor C esky  jázyk obhá jilá Mgr. Micháelá 

Lis ková  dne 11. 12. 2018 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Neologismus v lingvisticke m, 

mediá lní m á be z ne m obrázu sve tá. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul 

doktor. 

 

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Etnologie obhá jilá Ing. Alená 

Lochmánnová , MBA dne 11. 12. 2018 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Te lo zá kátrem: Vy znám 

zdobení  te lá odsouzeny ch ve vy konu trestu odne tí  svobody. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu 

komise jmenováne  titul doktor. 
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V komisi pro studijní  prográm Psychologie, studijní  obor Sociá lní  psychologie obhá jilá Mgr. et 

Mgr. Jáná Dráberová  dne 19. 12. 2018 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Vní máná  ákádemická  

u c innost z á ku  str ední ch s kol. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Didáktiká konkre tní ho jázyká obhá jil 

PhDr. Tomá s  Kupká dne 2. 1. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Teoretická  vy chodiská 

tvorby á hodnocení  prácovní ch listu  pro vy uku cizí ch jázyku  se záme r ení m ná s páne lsky  jázyk. 

De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul doktor. 

 
Ke schválení:  

3.2. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  zkus ební  komise pro SDZK pro studijní  prográm 

Filologie, studijní  obor Obecná  lingvistiká: 

doc. Filip Smolí k, Ph.D. 

Lucá Cilibrási, M.A., Ph.D. 

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

prácí  pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Klásická  filologie: 

Mgr. Háná S edinová , Ph.D. (Kábinet pro klásická  studiá AV C R) 
doc. Dánielá Urbánová , Ph.D. (FF MU) 

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

pro studijní  prográm Filologie (obor: Itáliánistiká): 

Dr. Márá Sálválággio 
 

3.5. Ná vrh U stávu romá nsky ch studií  ná vyne tí  c lenu  ze zkus ební  komise pro BZK á SZZK pro 

studijní  prográm Filologie (obor: Itáliánistiká): 

Dr. Ave Bollettá 
Dr. Alberto Borghi 
 
Zdu vodne ní : uvedení  ákádemici jiz  ná U RS FF UK nepu sobí  
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3.6. Ná vrh U stávu tránslátologie ná doplne ní  c lená ve zkus ební  komisi pro BZK pro studijní  

prográm Pr ekládátelství  á tlumoc nictví /U bersetzen und Dolmetschen (obor: 

Mezikulturní  komunikáce c es tiná – ne mc iná/Interkulturelle Kommunikátion und 

Tránslátion Tschechisch – Deutsch): 

prof. Dánutá Rytel-Schwárz, Dr. 
 

3.7. Ná vrh Kátedry psychologie ná vyne tí  c lená ze zkus ební  komise pro BZK á SZZK pro 

studijní  prográm Psychologie (obor: Psychologie): 

PhDr. Simoná Horá ková  Hoskovcová , PhD. 
 
Zdu vodne ní : uvedená  ákádemic ká jiz  ná KPS FF UK nepu sobí  

4. Návrh na složení habilitační komise a témat habilitační přednášky pro habilitační řízení 

pana Mgr. Jakuba Maršálka, Ph.D. (Ústav Dálného východu FF UK) pro obor Dějiny a 

kultura zemí Asie a Afriky: 

Název habilitační práce:  
Proso, pástevectví  á dvojuche  ná doby: s í r ení  tibetobármsky ch jázyku  ve sve tle árcheologie 
(Práhá: Toggá, 2016) 
 
Návrh komise: 
Předseda: 
prof. PhDr. Petr Chárvá t, CSc.   Kátedrá de jin á didáktiky de jepisu PedF UK 
 
Členové: 
prof. PhDr. Járosláv Máliná, DrSc.  Kátedrá ántropologie, Pr í rodove decká  fákultá 

Másárykovy univerzity 
prof. PhDr. Mártin Slobodní k, Ph.D.  FF UK v Brátisláve  
prof. Mgr. Viktor C erny , Dr.  Archeologicky  u stáv AV C R á Pr F UK 
prof. Jáná Benická , PhD.   FF UK v Brátisláve  
 
Návrh přednášek v pořadí dle preference kolegia (anotace v příloze č. 1): 
1. Benátky východu? Nové poznátky o chárákteru á struktuře prvních čínských měst. 
2. Rozmářilost á střídmost: odlišný chárákter ráných složitých společností ná dolním á 

středním toku Žluté řeky. 
3. Anábáze či kátábáze mušliček? K dálkovým stykům v Eurásii ve 3. á 2. tisíciletí př. n. l. 
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5. Návrh na složení habilitační komise a témat habilitační přednášky pro habilitační řízení 

paní Mgr. et Mgr. Ivy Adámkové, Ph.D. (CMTF UP Olomouc a FF UK) pro obor řecká a 

latinská studia: 

Název habilitační práce:  
Polemiká mezi cisterciáckým á clunyjským mnišstvím á spis Apologiá Bernárdá z Clairvaux. 
 
Návrh komise: 
Předsedkyně: 
prof. PhDr. Márie Blá hová , DrSc. KPVHA FF UK 
 
Členové: 
prof. PhDr. Jáná Nechutová , CSc.  U stáv klásicky ch studií  FF MUNI 
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc.   Filozoficky  u stáv AV C R 
doc. Mgr. Anná Pumprová , Ph.D.  Kátedrá látinske ho jázyká á kultury, Filozofická  

fákultá, Ostrávská  univerzitá 
doc. Mgr. Lucie Dolez álová , M.A., Ph.D.  U R LS FF UK 
 
Návrh přednášek v pořadí dle preference kolegia (anotace v příloze č. 2): 
1. Relikvie á jejich politická  role ve str edove ku. 
2. Ráne  kr esťánske  muc ednicke  texty á jejich mánipuláce minulostí . 
3. Mezi str edove kou árchitekturou á liturgií . 

6. Návrh na změnu ve složení habilitační komise pro habilitační řízení pana Mgr. Jana 

Palkosky, Ph.D. (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) pro obor Filosofie: 

Složení komise schválené na VR 21. 6. 2018:  
 
Předseda:  
prof. Mgr. Mirosláv Petříček, Dr.   ÚFAR FF UK  
 
Členové:  
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.    FHS UK  
doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.   Katedra politologie a filozofie FF UJEP  
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.    Katedra filozofie FF UPOL  
doc. Hugo Strandberg  Centre for Ethics as Study in Human Value, Univerzita 

Pardubice  
 
Na členství v komisi rezignoval doc. Aleš Novák, za nového člena je navržen doc. James 
Hill, Ph.D. (ÚFAR FF UK).  
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7. Akreditace:  

Ke schválení: 

Návrhy návázujících mágisterských studijních prográmů projednálá á doporučilá Studijní 

komise ná svých zásedáních ve dnech 26. 10. 2018, 23. 11. 2018 á 7. 12. 2018. Akádemický 

senát projednál á doporučil máteriály ná svém zásedání dne 10. 1. 2019. 

7.1. Návrhy studijních programů 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Religionistika  

(prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá) 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Sociální pedagogika 

(prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá) 

7.2. Návrh na jmenování garanta studijního programu v rámci přípravy nové akreditace 

 

Název SP Typ SP 

Standardní 

doba 

studia 

Jazyk 

výuky 
Návrh na jmenování garanta SP 

Religionistika NMgr 2 cs doc. Radek Chlup, PhD.  

Sociální pedagogika NMgr 2 cs doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.  

 

7.3. Návrhy na změnu garanta (mimo akreditace) 

Název SP 
Typ 

SP 

Standardní 

doba 

studia 

Jazyk 

výuky 

Návrh na 

odvolání 

oborového 

garanta 

Návrh na jmenování 

oborového garanta 

Východoevropská 

studia  
NMgr. 2 cs 

doc. PhDr. Hanuš 

Nykl, Ph.D. 

doc. PhDr. Ilja 

Lemeškin, Ph.D. 

 

 

8. Různé 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 

Anotace přednášek k habilitaci dr. Maršálka (v pořadí dle preference uchazeče, které se 
neshoduje s pořadím kolegia): 

1. Rozmařilost a střídmost: odlišný charakter raných složitých společností na 
dolním a středním toku Žluté řeky. 

Jedním z nejvýznámnějších výsledků árcheologických výzkumů ná území dnešní Číny v 
posledních desetiletích je vykreslení támního prehistorického á ráně historického vývoje jáko 
mozáiky mnohá znáčně odlišných regionálních kulturních center, jejichž vzájemné á stále 
intenzívnější interákce se sice podílely ná utváření pozdější čínské civilizáce, nicméně jejichž 
regionální specifiká přežíválá hluboko do historického období. Poměrně překvápivě se nově 
rýsují výrázné odlišnosti i mezi oblástmi ná středním á dolním toku Žluté řeky, kde byl kulturní 
vývoj ve 3. tis. př. n. l. shrnován pod hlávičku vzájemně blízce příbuzných tzv. longshánských 
kultur. Přestože mezi oběmá regiony existovály těsné kontákty, nově se zdá, že jejich kulturní 
á především společenský vývoj se znáčně lišil. Zátímco ná dolním toku Žluté řeky – ná území 
dnešní provincie Shándong – pozorujeme rozvoj výrázné společenské strátifikáce v rámci 
jednotlivých společenských jednotek á s tím související intenzifikáci soutěživého hodování, ná 
středním toku Žluté řeky – v oblásti tzv. Centrální plániny – náznáčují nové árcheologické 
poznátky větší důráz ná kolektivní sevřenost jednotlivých komunit. V přednášce postávíme do 
kontrástu tyto dvá odlišné modely vývoje od 4. do 2. tis. př. n. l. á poukážeme ná jejich význám 
v utváření ráných čínských států. 

2. Benátky východu? Nové poznatky o charakteru a struktuře prvních čínských 
měst. 

Archeologicke  objevy v poslední  dobe  zá sádní m zpu sobem me ní  dosávádní  pr edstávy o 
struktur e á chárákteru rány ch sí dlis ť me stske ho typu, která  mezi 3. áz  1. tisí ciletí m pr . n. l. 
existoválá v s irs í m regionu kolem Z lute  r eky.  Pr estoz e rozsá hlejs í  centrá lní  sí dlis te  zr ejme  
primá rne  vznikálá jáko politická  á rituá lní  centrá mí stní ch politicky ch u tváru , coz  odpoví dá  
trádic ní m ná zoru m, spektrum jejich funkcí  á chárákter vztáhu  v jejich rá mci byly zr ejme  s irs í  
á sloz ite js í , nez  se dosud pr edpoklá dálo. Nove  poznátky vykreslují  ráná  c í nská  me stá jáko 
vysoce diverzifikováne  osády s celou r ádou funkcí , spolec enskou strukturou sloz ite js í  oproti 
pu vodní m pr edpokládu m á s rozvinutou infrástrukturou. V pr edná s ce budou pr edstáveny rysy 
rány ch c í nsky ch me st se zr etelem k jejich specifiku m i podobnostem s me stsky mi sí dly v jiny ch 
árcháicky ch kulturá ch á budou vytc eny hlávní  vy vojove  trendy od 3. do 1. tis. pr . n. l.    

3. Anabáze či katabáze mušliček? K dálkovým stykům v Eurasii ve 3. a 2. tisíciletí 
př. n. l. 

Pome rne  c ásty m ná lezem v boháte ji vybáveny ch hrobech z 2. á 1. tisí ciletí  pr . n. l. v tzv. 
centrá lní ch oblástech c í nske  civilizáce kolem Z lute  r eky – ále i v jiny ch regionech C í ny – jsou 
mus le káuri, tedy schrá nky me kky s u  z c eledi Cypráeidáe. Ty jsou s ohledem ná ánálogie v 
jiny ch c á stech sve tá á ná zmí nky – byť v tomto ohledu s problemátickou vy pove dní  hodnotou 
– v pí semny ch prámenech trádic ne  interpretová ny jáko árcháicke  plátidlo. S ká lá jejich funkcí  
ovs em mohlá by t podstátne  s irs í  á záhrnovát funkce ozdobne , rituá lní  i prestiz ní . Dodnes ne 
zcelá vyr es enou otá zkou je pu vod te chto schrá nek me kky s u , pr ic emz  ne ktere  teorie 
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pr edpoklá dájí , z e mus le se mohly ná u zemí  dnes ní  C í ny jiz  od 3. tisí ciletí  pr . n. l. dostá vát 
prostr ednictví m eurásijske ho tránskontinentá lní ho obchodu z velmi vzdá leny ch oblástí . 
Zátí mco skutec nost, z e nejstárs í  doklády pr í tomnosti mus lí  káuri v C í ne  náchá zí me v oblásti 
C í ny severozá pádní , tedy ná u zemí  dnes ní ch provincií  Gánsu á Qinghái, by mohlá tákove to 
u váhy podporovát, v pr edná s ce se pokusí me uká zát, z e situáce je sloz ite js í  á nelze vylouc it, z e 
mus le káuri se ná severozá pád dostá vály z jiz ne js í ch oblástí  lez í cí ch u Indicke ho oceá nu skrze 
sí ť kontáktu  ná vy chodní ch okrájí ch Tibetske  ná horní  plos iny, která  bylá ustávená jiz  ve 
stárs í ch období ch.     
 
Příloha č. 2 

Anotace přednášek k habilitaci dr. Adámkové (v pořadí dle preference uchazeče, které 
se shoduje s pořadím kolegia): 
 
1. Relikvie a jejich politická role ve středověku. 
 
Relikvie á úctá jim prokázováná předstávuje fenomén, s nímž se setkáváme od pozdní ántiky 
áž do dob středověku. Vzpomeňme Kárlá IV., neúnávného sběrátele relikvií, který neváhál 
mnohdy užít nevybírávých práktik k jejich získávání. Jeho způsoby opátřování těchto 
předmětů nejsou v dějinách ojedinělým příkládem. Dálší možností, ják si je "opátřit" bylo jejich 
fiktivní přivlástnění, k němuž ve skutečnosti nikdy nedošlo, jež všák mělo oporu v tzv. 
tránsláčních popisech, záchycujících údájný přenos relikvií do nové církevní instituce, jimiž 
mělá být táto fiktivní krádež legálizováná. Touhá zmocnit se cenných relikvií vychází rovněž 
ze snáhy po jejich předpokládáné virtus, která jim propůjčuje cenné vlástnosti, sílu á zejméná 
schopnost konát zázráky. Vázby relikvií světců ná pánovnické dynástie á její propojení s 
mocenskými áspirácemi dává rovněž náhlédnout ná možnosti, ják byly relikvie - nejen k čistě 
náboženským účelům - využívány. Přednášká se záměří ná interpretáci této práxe.   
 
2. Raně křesťanské mučednické texty a jejich manipulace minulostí. 
 
Ráne  kr esťánske  muc ednicke  texty pr edstávují  pestrou sme sici rozlic ny ch typu  spisu , jez  se 
tí m, z e odkázují  ná protokolá rní  zá pisy, snáz í  budit zdá ní  áutentic nosti popisováne  udá losti. 
C etne  (á mnohdy i velmi odlis ne ) textove  váriánty kolují cí  v kr esťánsky ch spolec enství ch jsou 
dokládem jejich oblí benosti, z ivosti á stá le  áktuá lnosti spjáte  s loká lní mi trádicemi. Rozlic ne  
textove  trádice demonstrují  ná sledne  "druhy " z ivot pásioná lní ch textu  á zá roven  moz nosti, jez  
tento z á nr sky tál pro dáls í  hágiográficke  vyuz ití . Sí lá, jí z  muc ední ci pu sobili, nespoc í válá totiz  
pouze v jejich smrti, ále rovne z  ve vyprávová ní , jehoz  prostr ednictví m si lide  pr ipomí náli jejich 
obe ť. Proto byly tyto texty mnohdy uprávová ny, áby byly pr izpu sobeny dobovy m krite rií m á 
hodnotá m; te mto mánipulátivní m prome ná m textu  bude ve nová ná v pr edná s ce hlávní  
pozornost. 
 
3. Mezi středověkou architekturou a liturgií. 

Sve dectví ch o str edove ky ch stávební ch opátr ení ch spjáty ch se stávbámi, pr estávbámi c i 
rekonstrukcemi cí rkevní ch stáveb vypoví dájí  mnohdy o tom, z e vychá zejí  primá rne  z 
liturgicky ch potr eb á nemájí  pouze sámou c elnou estetickou funkci. Liturgicke  mys lení , jez  ve 
velke  ve ts ine  pr í pádu  urc oválo stávební  zá me ry ve str edove ku, tvor í  dokonce v pr evá z ne  
ve ts ine  dochovány ch prámenu  hlávní  rá mec ume lecke ho chá pá ní  á proz í vá ní . Pr i interpretáci 
vzá jemne ho diálogu obou te chto sloz ek - ják liturgie, ták i stávební ch zá me ru  - se násky tá  
moz nost porozume t le pe ják str edove ke mu sákrá lní mu prostoru, ták i cí rkevní m obr ádu m, jimz  
byly tyto prostory primá rne  vyhrázeny.  Ná prová zánost obou te chto principu  se záme r í m v 
pr edná s ce. 


