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Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

20. června 2019 

1. Zahájení 

1.1. Schvá lení  prográmu jedná ní   

1.2. Schvá lení  zá pisu ze zásedá ní  dne 16. 5. 2019 

2. Habilitační řízení pana Mgr. Josefa Hrdličky, Ph.D. pro obor Dějiny české literatury 

a teorie literatury  

3. Personálie  

Na vědomí: 

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

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Práve ká  á str edove ká  

árcheologie obhá jilá Mgr. Micháelá Lángová  dne 21. 5. 2019 svou disertác ní  prá ci 

s ná zvem: Otá zky struktury osí dlení  severovy chodní  c á sti str ední ch Č ech ve stárs í  dobe  

bronzove  ná pr í kládu opevne ne  lokálity Brándy s nád Lábem-Vrá bí . De kán ude lil 

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

 

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

obhá jil Mgr. Kárel Kulich dne 23. 5. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Srovná ní  c eske  

á ruske  deklináce podstátny ch á pr í dávny ch jmen se záme r ení m ná vy uku c es tiny 

pro cizince. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Egyptologie obhá jilá 

Mgr. Mártiná Bárdon ová , Ph.D. dne 29. 5. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Gráin 

Storáge in Ancient Egypt (2600-1650 BČ). Typology ánd socio-economic implicátions. 

De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 
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V komisi pro studijní  prográm Pedágogiká, studijní  obor Pedágogiká obhá jil Mgr. Dávid 

Ben á k, DiS. dne 5. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Sociá lne  vy chovne  pu sobení  

á syste m pomoci v prostr edí  romske  komunity. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise 

jmenováne mu titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Romá nske  jázyky obhá jil Mgr. Jir í  

Jánc í k dne 5. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Pokrác ovátele  posesiv suus á illorum  

v romá nsky ch jázycí ch. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul  

d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Historie/obecne  de jiny 

obhá jilá Mgr. Micháelá Ž á ková  dne 6. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Tereziá nsky  

u stáv s lechtic en ná Práz ske m hráde . De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  

titul d o k t o r. 

 

 

Ke schválení:  

3.2. Ná vrh ná ude lení  titulu emeritní  profesor pánu prof. PhDr. Pávlu Koubovi 

Láudátio pr ednese prof. Mirosláv Petr í c ek, Dr. z Ú stávu filosofie á religionistiky Filosoficke  
fákulty ÚK. 

3.3. Ná vrh Kátedry Blí zke ho vy chodu ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro SŽŽK 

pro studijní  prográm Historicke  ve dy (obor: Ž idovská  studiá): 

Mgr. S te pá n Žbytovsky , Ph.D. 

3.4. Ná vrh Kátedry psychologie ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BŽK, SŽŽK 

á SRŽK pro studijní  prográm Psychologie (obor: Psychologie): 

doc. PhDr. Mgr. Lenká Krá mská , Ph.D. (i ve funkci pr edsedy) 

PhDr. Jároslává Ráudenská , Ph.D. 

PhDr. Mábel Virginiá Rodriguez Máncholá, Ph.D. 
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3.5. Ná vrh Ú stávu jiz ní  á centrá lní  Asie ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro BŽK 

á SŽŽK pro studijní  prográm Filologie (obory: Indologie (indická  studiá) 

se speciálizácí  bengá ls tiná, hinds tiná, sánskrt, támils tiná, Indologie): 

PhDr. Ing. et Ing. Jáná Tomí s ková  

Ždu vodne ní : dle vyjá dr ení  Ú JČA je dr. Tomí s ková  klí c ovou odbornicí  ná moderní  hinds tinu 

á bez její  pr í tomnosti by bylo obtí z ne  hodnotit ználosti studentu  v te to oblásti. 

3.6. Ná vrh Kátedry sociá lní  prá ce ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro BŽK á SRŽK 

pro studijní  prográm Sociá lní  politiká á sociá lní  prá ce (obor: Sociá lní  prá ce): 

PhDr. Jároslává S ťástná , Ph.D. (ve funkci pr edsedy pro BŽK á c lená pro SRŽK) 

Ždu vodne ní : o doplne ní  dr. S ťástne  do pr edsednicke  role pro BŽK z á dá  KSOČP z du vodu 

nedostátku hábilitovány ch prácovní ku . 

3.7. Ná vrh Ú stávu tránslátologie ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro BŽK á SŽŽK 

pro studijní  prográm Pr ekládátelství  á tlumoc nictví  (bc. obory: Fráncouzs tiná 

pro mezikulturní  komunikáci, Mezikulturní  komunikáce: c es tiná jáko cizí  jázyk – 

fráncouzs tiná, mgr. obory: Tlumoc nictví : c es tiná - fráncouzs tiná, Pr ekládátelství : 

c es tiná - fráncouzs tiná): 

PhDr. Alz be tá Málkovská  

Ždu vodne ní : dle vyjá dr ení  Ú TRL návrhováná  dr. Málkovská  zájis ťuje vy uku tlumoc nicky ch 

pr edme tu , kde je vy hodou (á podmí nkou) její  dlouhodobe  pu sobení  mimo ákádemickou 

sfe ru, á tedy cenne  prákticke  zkus enosti á rovne z  odborná  prestiz . Mimoto návrhováná  

poc í tá  s tí m, z e doktorske  studium vy hledove  záhá jí . 

3.8. Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády pro obor Germá nske  jázyky á literátury: 

prof. PhDr. Jáná Hoffmánnová , DrSc. 

prof. PhDr. Jir í  Stroms í k, ČSc. 

doc. Dr. Ellen Jácobá Krol 

Ždu vodne ní : V pr í pádne  prof. Hoffmánnove  á prof. Stroms í ká jde o odvolá ní  ná zá kláde  

jejich vlástní  z á dosti. V pr í páde  doc. Krol je to z toho du vodu, z e z ije dlouhodobe  

v Nizozemsku á do Č R uz  nejezdí , tákz e není  moz ne , áby se podí lelá ná c innosti OR. 
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3.9. Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády pro obor Germá nske  literátury: 

prof. PhDr. Jir í  Stroms í k, ČSc. 

doc. Dr. Ellen Jácobá Krol 

Ždu vodne ní : V pr í pádne  prof. Stroms í ká jde o odvolá ní  ná zá kláde  jeho vlástní  z á dosti. 

V pr í páde  doc. Krol je to z toho du vodu, z e z ije dlouhodobe  v Nizozemsku á do Č R 

uz  nejezdí , tákz e není  moz ne , áby se podí lelá ná c innosti OR. 

3.10.  Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Germá nske  literátury: 

doc. Filip Čhárvá t, M.A. 

3.11. Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor De jiny vy tvárne ho ume ní : 

Mgr. Káter iná Adámcová , Ph.D. 

doc. Mgr. Ondr ej Jákubec, Ph.D. 

doc. Mgr. Tomá s  Pospiszyl, Ph.D. 

PhDr. Táťá ná Petrásová , ČSc.  

doc. PhDr. Tomá s  Winter, Ph.D. 

3.12. Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády pro obor De jiny vy tvárne ho ume ní : 

prof. PhDr. Vojte ch Láhodá, ČSc. 

Ždu vodne ní : Prof. Láhodá v br eznu zemr el.  

3.13. Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Obecná  lingvistiká / Generál 

linguistics: 

Lucá Čilibrási, M.A., Ph.D. 

doc. Mgr. Vá cláv Čvrc ek, Ph.D. 

doc. Mgr. Rádek Č ech, Ph.D. 

doc. PhDr. Filip Smolí k, Ph.D. 

doc. Pável S ticháuer, Ph.D. 

3.14.  Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády pro obor Obecná  lingvistiká / Generál 

linguistics: 

prof. PhDr. Evá Hájic ová , DrSc. 
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prof. PhDr. Ján Kor ensky , DrSc. 

prof. PhDr. Jármilá Pánevová , DrSc. 

doc. PhDr. Ždene k Stáry , ČSc.  

PhDr. Otákár S oltys, ČSc.  

3.15.  Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády pro obor Divádelní  ve dá: 

prof. PhDr. Vá cláv Čejpek 

prof. Ján Čí sár  

prof. PhDr. Tomá s  Hlobil 

prof. Pr emysl Rut 

Mgr. Alená Sákrissián, Ph.D. 

prof. PhDr. Vlástimil Žuská, ČSc.  

Ždu vodne ní : Ná zá kláde  zme ny ákreditáce doktorske ho studijní ho oboru/prográmu 

Divádelní  ve dá z á dá me o odvolá ní  c lenu  z oborove  rády.  

3.16.  Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Divádelní  ve dá: 

prof. PhDr. Milená Bártlová , ČSc. 

doc. MgA. Dávid Drozd, Ph.D. 

3.17.  Ná vrh ná odvolá ní  c lená oborove  rády pro obor Hudební  ve dá: 

prof. PhDr. Mártá Ottlová  

3.18.  Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády pro obor Musicology: 

prof. PhDr. Mártá Ottlová  

doc. PhDr. Petr Dáne k, Ph.D. 

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

prof. PhDr. Lubomí r Spurny , Ph.D. 

Mgr. Márc Niubo, Ph.D. 

3.20.  Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády pro obor Musikwissenscháft: 

prof. PhDr. Mártá Ottlová  

doc. PhDr. Petr Dáne k, Ph.D. 
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3.21.  Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Archeologie práve ku 

á str edove ku / Archáeology of Prehistory ánd Middle Ages: 

Mgr. Michál Erne e, Ph.D., DrSc. 

PhDr. Tomá s  Klí r, Ph.D. 

doc. Mgr. Petr Kve tiná, Ph.D. 

doc. PhDr. Peter Pávu k, Ph.D. 

PhDr. Ivo S tefán, Ph.D. 

3.22.  Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády pro obor Archeologie práve ku á str edove ku / 

Archáeology of Prehistory ánd Middle Ages: 

doc. PhDr. Vládimí r Sálác , ČSc. 

prof. PhDr. Jir í  Slá má, ČSc. 

3.23.  Ná vrh ná odvolá ní  c lená oborove  rády pro obor Logic: 

prof. RNDr. Járosláv Peregrin, ČSc. 

Ždu vodne ní  (vysve tlení ): toto je pouze formá lní  zme ná potvrzují cí  skutec ny  stáv: 

prof. Peregrin ná c lenství  v OR rezignovál v kve tnu 2012. Nejde tedy o odvolá ní .  

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

doc. Ing. Petr Čintulá, Ph.D. 

3.25.  Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády pro obor Film Studies: 

prof. PhDr. Petr Bí lek, ČSc.  

doc. Mgr. Jáná Dudková , Ph.D. 

doc. PhDr. Gáliná Kopáne vá, ČSc. 

prof. PhDr. Petr Máres , ČSc. 

doc. Má riá Ferenc uhová , Ph.D. 

prof. PhDr. Járomí r S ofr 

prof. PhDr. Kárel Thein, Ph.D.  

prof. PhDr. Vlástimil Žuská, ČSc. 

prof. Mgr. Edgár Dutká 
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3.26. Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Film Studies: 

prof. PhDr. Ján Bernárd, Ph.D. 

Mgr. Jindr is ká Blá hová , Ph.D. 

doc. Mgr. Lucie Č esá lková , Ph.D. 

doc. Mgr. Libus e Heczková , Ph.D. 

3.27.  Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády pro obor Filmová  ve dá: 

prof. PhDr. Kárel Thein, Ph.D.  

prof. PhDr. Vlástimil Žuská, ČSc. 

doc. Má riá Ferenc uhová , Ph.D. 

doc. Mgr. Jáná Dudková , Ph.D. 

3.28.  Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Filmová  ve dá: 

doc. Mgr. Lucie Č esá lková , Ph.D. 

doc. Mgr. Libus e Heczková , Ph.D. 

3.29.  Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  GA ÚK v sekci A - Spolec enske  ve dy;  

obor Filologie, Mediá lní  studiá: 

doc. Mgr. Libus e Heczková , Ph.D. 

doc. PhDr. Káter iná Sváton ová , Ph.D. 

3.30.  Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády pro obor Tránslátologie: 

Prof. PhDr. Ján Č ermá k, ČSc. 

PhDr. Evá Kálivodová , PhD. 

3.31.  Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády pro obory Tránslátologie / Tráductologie / 

Tránslátion Studies: 

PhDr. Rádek Eichl, PhD. 

Prof. PhDr. Evá Hájic ová , DrSc. 

PhDr. Renáná Kámenická , PhD. 

Doc. PhDr. Evá Másnerová , PhD. 

Prof. PhDr. Alená Mácurová , PhD. 

Prof. PhDr. Dánielá Mu glová , ČSc. 
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Doc. PhDr. Táidá Nová ková , ČSc. 

Doc. PhDr. Jir í  Pechár 

Prof. PhDr. Jitká Rádimská , Dr. 

PhDr. Járosláv S pirk, PhD. 

Doc PhDr. Frántis ek S tí chá, ČSc. 

Mgr. S á rká Tobrmánová , Dr. 

Doc. PhDr. Milosláv Úlic ny  

 

3.32.  Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obory Tránslátologie / Tráductologie / 

Tránslátion Studies: 

Doc. Simoná Kolmánová , M. A. ČSc. 

PhDr. Jovánká S otolová , PhD. 

 

3.33.  Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obory Tráductologie / Tránslátion 

Studies: 

Doc. PhDr. Ondr ej Pes ek, PhD. 
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4. Návrh na změnu ve složení habilitační komise pro habilitační řízení Mgr. Jakuba 

Maršálka, Ph.D. (Ústav Dálného východu FF UK) pro obor Dějiny a kultura zemí Asie 

a Afriky: 

Složení komise schválené na VR FF UK 17. 1. 2019:  
 
Předseda: 
prof. PhDr. Petr Čhárvát, ČSc.   Kátedrá dějin á didáktiky dějepisu PedF ÚK 
 
Členové:  
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.  Katedra antropologie, PřF MU  
prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.  Archeologický ústáv AV ČR á PřF ÚK 
prof. Jáná Benická, PhD.   FF ÚK v Brátislávě 
prof. PhDr. Martin Slobodník, Ph.D.  FF UK v Bratislavě 
 
V souvislosti s nenadálým úmrtím prof. Slobodníka je do komise navržen 

PhDr. Vladimír Liščák, CSc. z Orientálního ústavu AV ČR. 

 

 

 

 

5. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení pana PhDr. Filipa Coppense, Ph.D. (Český egyptologický ústav 
FF UK) pro obor Egyptologie: 

Návrh komise: 
Předseda: 
Prof. PhDr. Ládisláv Báres , ČSc. Č esky  egyptologicky  u stáv FF ÚK  

Členové: 
Prof. Dr. Mirosláv Verner, DrSc. Č esky  egyptologicky  u stáv FF ÚK 

Prof. Dr. Oláf Káper  Institute for Areá Studies Egyptology,  

Leiden Úniversity 

Prof. Dr. Juliá Budká Institute of Egyptology, Ludwig-Máximiliáns-

Úniversitá t Mu nchen 

Ao. Úniv.-Prof. Dr. Peter-Čhristián Já nosi Institut fu r A gyptologie, Úniversitá t Wien  

 

 

Návrh přednášek dle preference kolegia děkana (anotace v příloze č. 1): 
1. Time ánd Timekeeping in Ancient Egypt 
2. The Greát (Tomb) Robberies of the Láte Twentieth Dynásty 
3. Ancient Egyptián Astronomy  
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6. Návrh na složení komise pro jmenovací řízení a témat jmenovací přednášky 
pro jmenovací řízení pana doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. (Ústav českých dějin 
FF UK) pro obor České dějiny: 

Návrh komise: 
Předseda: 
Prof. PhDr. Ján Rychlí k, DrSc.   FF ÚK, TÚ Liberec 
 
Členové: 
Prof. PhDr. Ján Ž upánic , ČSc.   FF ÚK 
Prof. Mgr. Járosláv Miller, M.A., Ph.D. ÚP Olomouc 
prof. PhDr. Peter S vorc, ČSc.       FF Pres ovske  univerzity v Pres ove  
Dr. Čhristiáne Brenner   Čollegium Čárolinum Muenchen 
 
 
Návrh přednášek dle preference kolegia děkana (anotace v příloze č. 2): 
1. Svázky Stá tní  bezpec nosti jáko historicky  prámen 
2. Obráz soudoby ch de jin ve ver ejne m prostoru po roce 1989  
3. Č es i á Slová ci ve spolec ne m stá te  1918-1992 

 

 

 

7. Akreditace:  

Ke schválení: 
 

7.1. Návrhy na změnu garanta (mimo akreditace) 

Název SP Typ SP 
Standardní 

doba studia 

Jazyk 

výuky 

Návrh na odvolání 

garanta SP 

Návrh na jmenování 

garanta SP 

Egypt a Přední 
východ ve 
starověku 

Bc. 3 cs doc. Jiří Jánák, Th.D. 
doc. PhDr. Jana 
Mynářová, Ph.D. 

Ancient Egypt 
and the Near East 

Bc. 3 en doc. Jiří Jánák, Th.D. 
doc. PhDr. Jana 
Mynářová, Ph.D. 

 

 

8. Různé 

 

 

 

 



11 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Anotace přednášek k habilitaci dr. Coppense (v pořadí dle preference 
uchazeče): 
 

1. Ancient Egyptian Astronomy 

The observátion of the movements ánd pátterns of heávenly bodies (the sun, moon, 
plánets, stárs ánd constellátions) wás commonly cárried out by priests throughout the 
lánd during áll erás of áncient Egyptián history. Astronomy wás however not á discipline 
práctised in Egypt to ánswer specific scientific questions or postuláte generál theories on 
the náture of the universe or the movements of plánets ánd stárs. Insteád, the Egyptián 
priests máde prácticál use of ástronomicál knowledge, ácquired through endless 
observátions over numerous generátions, ás á meáns to control both time ánd spáce. The 
observátion of heáven wás for instánce á meáns to áppropriátely orientáte constructions, 
ánd máp the sky to predict the exáct time ánd pláce of the deities’ (re-)áppeáránces. The 
lecture áims to provide án overview of the áváiláble direct ánd indirect sources of 
informátion (e.g. depictions, tools ánd inscriptions), ás well ás the máteriál’s inherent 
limitátions for reconstructing áncient Egyptián ástronomicál knowledge ánd práctices. A 
closer look will álso be táken át whát is known ábout the priests thát observed the skies, 
next to the plánets, stárs ánd constellátions known to them, ás well ás the meáns ánd tools 
they ápplied to put their knowledge to prácticál use. 

 
2. Time and Timekeeping in Ancient Egypt 

The observátion of várious náturál phenomená (e.g. the dáily rising ánd setting of the sun, 
lunár pháses or the ánnuál Nile inundátion) over mány generátions lies át the core of two 
different concepts of time in áncient Egypt: lineár ánd cyclicál. Básed on these 
observátions, mány rituáls ánd festiváls not only hád á similár cyclicál náture (whether 
dáily, seásonál or ánnuál), but concomitántly álso the cruciál tásk to sáfeguárd ánd ensure 
the continuátion of the cyclicál náture of these phenomená. The áncient Egyptián priest 
used their knowledge to gáin á certáin hold over time. One of the meáns to come to grips 
with the pássing of time wás through the introduction of cálendárs (civil ánd lunár). The 
Egyptiáns álso divided time into six distinct units: the “hour”, the dáy, the week, the month, 
the seáson ánd the yeár. In order to keep tráck of the pássing of the hours throughout the 
dáy ánd night, the Egyptiáns developed severál types of clocks — básed on the regulár 
movements of stárs ánd constellátions (stár clocks), the flow of wáter from or into vessels 
(wáter clocks), or shádows thrown by the light of the sun (sun/shádow clocks). The lecture 
áims to provide án insight in how the áncient Egyptián understood the concept of time ánd 
how they developed diverse meáns ánd specific tools to keep tráck of time during the dáy 
ánd night. The lecture álso áims to provide án overview of the áváiláble sources of 
informátion on time keeping in áncient Egypt, ás well ás páy áttention to the priests 
involved in this process. 

 
3. The Great (Tomb) Robberies of the Late Twentieth Dynasty 

The reigns of láte-Twentieth Dynásty pháráohs Rámses IX ánd Rámses XI, át the turn of 
the twelfth to eleventh century BČ, witnessed á spáte of robberies throughout the Thebán 
region on án unprecedented scále. Royál ánd priváte tombs on the Thebán West Bánk ás 
well ás temples on both sides of the river Nile suffered át thát time from the intrusion of 
well-orgánised gángs of thieves thát áppropriáted váluáble tomb equipment ás well ás 
prized temple property. Almost á dozen pápyri, currently máinly in the possession of the 
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British Museum, provide detáiled evidence on these robberies ás well ás ácts of vándálism 
in temples. The pápyri include informátion on the investigátion in generál, the inspection 
of tombs by speciál committees, ás well ás reports on the exáminátion ánd confession of 
the (álleged) thieves. The lecture áims to discuss the direct ánd indirect sources áváiláble 
on these várious criminál áctivities, the officiáls ánd the crimináls involved, ánd the 
ádministrátive ánd judiciál procedures followed, ás well ás to pláce these events into the 
broáder historicál context dáted to the very end of New Kingdom Egypt. 
 
 
 
Příloha č. 2: Anotace přednášek k profesuře doc. Stehlíka (v pořadí dle preference 
uchazeče): 
 

1. Češi a Slováci ve společném státě 1918-1992 

Pr edná s ká se záme r í  ná vztáh c eske  á slovenske  spolec nosti ke spolec ne mu stá tu, 
ná prome ny tohoto vztáhu v klí c ovy ch letech po jeho vzniku, zejme ná 1938/1939, 
ná sledne  1944/1945, po roce 1948, klí c ove  v roce 1968 se zá konem o federáci á nákonec 
logicky v drámáticky ch letech 1989-1992. Du ráz bude kláden nejen ná vztáh ke stá tu - 
Č eskoslovensku, ále táke  ná vzá jemny  vztáh obou ná rodu , zejme ná v rozdí lnosti mezi 
první  republikou, kdy se jednálo o multietnicky  stá t - á ná sledne  po roce 1945 
po ná rodnostní  prome ne . 

 
2. Svazky Státní bezpečnosti jako historický pramen 

Pr edná s ká se záme r í  ná chárákteristiku máteriá lu  Stá tní  bezpec nosti jáko historicke ho 
prámene ná konkre tní ch pr í kládech typu máteriá lu. Pu jde o ánályticky  pohled ná tr i 
zá kládní  typy svázku : konkre tní  pr í pád s dohrou soudní ho procesu - Bábice 1951, svázek 
spoluprácovní ká StB - spisovátel Frántis ek Koz í k v letech 1957-1981, svázek sledováne  
osoby - filosof á psycholog Jir í  Ne mec po roce 1968. Nepu jde o popis dány ch svázku , 
ále pr edstávení  typologie pro prá ci historiká, pr edná s ká se záme r í  ná relevánci dány ch 
prámenu , zpu sob prá ce s nimi á riziká s tí m spojená .   

 
3. Obraz soudobých dějin ve veřejném prostoru po roce 1989 

Pr edná s ká se záme r í  ná obráz soudoby ch de jin (c eskoslovenske /c eske  historie po roce 
1938) ve ver ejne m prostoru po spolec enske  zme ne  roku 1989. Bude sledovát ják c innost 
páme ťovy ch institucí , ver ejnoprá vní ch me dií , - rozhlásu i televize, ále i obc ánsky ch áktivit 
záby vájí cí ch se soudoby mi de jinámi - nápr . Páme ť ná rodá. Pozornost bude te z  ve nová ná 
legislátive  - zá kon o Ú STRu, zá kon o tr etí m odboji á sámozr ejme  i str etu spolec enske  
páme ti s historicky mi prácemi - zejme ná v pohledu ná normálizáci á udá losti po roce 1968. 


