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Vědecká rada Filozofické fakulty, Univerzity Karlovy 
21. února 2019 

1. Zahájení 

1.1. Schvá lení  prográmu jedná ní   

1.2. Schvá lení  zá pisu ze zásedá ní  dne 17. 1. 2019 

2. Jmenovací řízení paní doc. PhDr. Jitky Malečkové, CSc. pro obor Dějiny a kultury 

zemí Asie a Afriky 

3. Jmenovací řízení paní doc. PhDr. Miroslava Šedivého, Ph.D. pro obor Světové dějiny 

a obecné dějiny 

4. Personálie  

Na vědomí: 

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

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Moderní  hospodá r ske  á sociá lní  

de jiny obhá jil Ing. Timur Káshápov dne 11. 1. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Vztáhy 

Č eskoslovenská á Sove tske ho svázu v dobe  u pádku á rozpádu Sove tske  r í s e. De kán ude lil ná 

zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul doktor. 

 

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

Mágdálená Sedlická  dne 18. 1. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Není  pr í tel jáko pr í tel. Ž ide  

v ná rodní m stá te  Č echu  á Slová ku , 1945-1948.. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise 

jmenováne  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Č esky  jázyk obhá jilá Mgr. Anná Čhristou 

dne 21. 1. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Ž ená v c eske m trádic ní m obrázu sve tá. 

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

 

V komisi pro studijní  prográm Psychologie, studijní  obor Klinická  psychologie obhá jilá PhDr. 

Olgá Hávrá nková  dne 22. 1. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Sebevráz ednost senioru . 

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 Klinická  psychologie obhá jilá PhDr. 

Elis ká Rándá ková  dne 22. 1. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Psychologicke  áspekty 

zpí vá ní  v pe vecke m sboru. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul doktor. 

 

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

Slowik dne 5. 2. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Strátegie r ec ove  zdvor ilosti v jázycí ch 

c eske m á s páne lske m: prágmálingvistická  á ántropolingvistická  studie. De kán ude lil ná 

zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul doktor.  

 

Ke schválení:  

4.2. Ná vrh Ú stávu c eske  literátury á kompárátistiky ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  

pro obor Obecná  á srovná vácí  literáturá (kompárátistiká) (tr í lete  i c tyr lete  studium): 

doc. Mgr. Libus e Heczková , Ph.D.   

4.3. Ná vrh ná vyne tí  c lená z oborove  rády pro obor: English Lánguáge (tr í lete  i c tyr lete  

studium):  

PhDr. Tomá s  Grá f, Ph.D. 

4.4. Ná vrh Ú stávu ánglicke ho jázyká á didáktiky ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  

pro obor Anglicky  jázyk (tr í lete  i c tyr lete  studium) á English Lánguáge (tr í lete  i 

c tyr lete  studium): 

Mgr. Ondr ej Tichy , Ph.D. 

4.5. Ná vrh ná vyne tí  c lená z oborove  rády pro obor: Historie/obecne  de jiny (tr í lete   

i c tyr lete  studium) á History/Generál History (c tyr lete  studium): 

prof. PhDr. Mártin Ková r , PhD. 
 
Ždu vodne ní : uvedeny  ákádemik jiz  ná FF ÚK nepu sobí  

4.6. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  zkus ební  komise pro SDŽK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Obecná  teorie á de jiny ume ní  á kultury, 

studijní  obor De jiny vy tvárne ho ume ní : 

PhDr. Josef Žá rubá Pfeffermánn, Ph.D. 
Mgr. Žuzáná S tefková , Ph.D. 
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4.7. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  zkus ební  komise pro SDŽK pro obor Politologie:  

Žorá Hesová , M.A., Ph.D. 

PhDr. Ondr ej Slác á lek, Ph.D. 

PhDr. Mártin S tefek, Ph.D. 

4.8. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  zkus ební  komise pro obhájoby disertác ní ch prácí  

pro obor Politologie: 

doc. JÚDr. PhDr. Ján Wintr, Ph.D. 

doc. JÚDr. PhDr. Veroniká Bí lková , E.MA., Ph.D. 

PhDr. Ondr ej Slác á lek, Ph.D. 

PhDr. Mártin S tefek, Ph.D. 

5. Akreditace 

Ke schválení: 

Ná vrhy bákálá r sky ch á návázují cí ch mágistersky ch studijní ch prográmu  projednálá  

á doporuc ilá Studijní  komise ná svy ch zásedá ní ch ve dnech 23. 11. 2018 á 7. 12. 2018 á 27. 6. 

2018. Ná vrhy doktorsky ch studijní ch prográmu  projednálá á doporuc ilá Komise pro ve du dne 

14. 12. 2018. Akádemicky  sená t projednál á doporuc il máteriá ly ná sve m zásedá ní  dne 14. 2. 

2019. 

5.1. Návrhy studijních programů 

o návrh bakalářského studijního programu Fonetika 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá) 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Fonetika 

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

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Hebraistika a židovská 

studia 

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

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Hebrew and Jewish 

Studies 

(prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá, s vy ukou v ánglicke m 

jázyce) 
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o návrh doktorského studijního programu Klinická psychologie a psychologie 

zdraví 

(prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá) 

o návrh doktorského studijního programu Clinical and Health Psychology 

(prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá, s vy ukou  

v ánglicke m jázyce) 

o návrh doktorského studijního programu Sociální psychologie a psychologie 

práce 

(prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá) 

o návrh bakalářského studijního programu Social Psychology and Psychology  

of Work   

(prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá, s vy ukou  

v ánglicke m jázyce) 

 

o návrh bakalářského studijního programu Anglický jazyk a literatura se 

zaměřením na vzdělávání 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá) 

o návrh bakalářského studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením  

na vzdělávání 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá)  

o návrh bakalářského studijního programu Francouzský jazyk a literatura se 

zaměřením na vzdělávání 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá)  

o návrh bakalářského studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá)  

o návrh bakalářského studijního programu Latinský jazyk a literatura se 

zaměřením na vzdělávání 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá)  

o návrh bakalářského studijního programu Německý jazyk a literatura se 

zaměřením na vzdělávání 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá)  

o návrh bakalářského studijního programu Ruský jazyk se zaměřením na 

vzdělávání 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá)  
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o návrh bakalářského studijního programu Španělský jazyk a literatura se 

zaměřením na vzdělávání 

(prezenc ní  formá studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá) 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství anglického 

jazyka a literatury pro střední školy 

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

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství českého 

jazyka a literatury pro střední školy 

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

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství češtiny jako 

cizího jazyka pro střední školy 

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

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství historie pro 

střední školy 

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

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství filozofie pro 

střední školy 

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

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství francouzského 

jazyka a literatury pro střední školy 

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

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství latinského 

jazyka a literatury pro střední školy 

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

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství německého 

jazyka a literatury pro střední školy 

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

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství ruského 

jazyka pro střední školy 

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

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství španělského 

jazyka a literatury pro střední školy 

(prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá) 
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5.2. 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 

Fonetiká Bc. 3 cs Mgr. Pável S turm, Ph.D 

Fonetiká NMgr. 2 cs doc. Mgr. Rádek Skárnitzl, Ph.D. 

Hebráistiká á z idovská  studiá NMgr. 2 cs doc. PhDr. Pável Slá dek, Ph.D. 

Hebrew ánd Jewish Studies NMgr. 2 en doc. PhDr. Pável Slá dek, Ph.D. 

Klinická  psychologie á psychologie 

zdráví  
PhD. 4 cs Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. DSc. 

Člinicál ánd Heálth Psychology PhD. 4 en Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. DSc. 

Sociá lní  psychologie á psychologie 

prá ce 
PhD. 4 cs doc. PhDr. Iloná Gillernová , ČSc. 

Sociál Psychology ánd Psychology 

of Work   
PhD. 4 en doc. PhDr. Iloná Gillernová , ČSc. 

Anglicky  jázyk á literáturá se 

záme r ení m ná vzde lá vá ní  
Bc 3 cs PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. 

Č esky  jázyk á literáturá se 

záme r ení m ná vzde lá vá ní  
Bc 3 cs Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. 

Fráncouzsky  jázyk á literáturá se 

záme r ení m ná vzde lá vá ní  
Bc 3 cs PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. 

Historie se záme r ení m ná 

vzde lá vá ní  
Bc 3 cs Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. 

Látinsky  jázyk á literáturá se 

záme r ení m ná vzde lá vá ní  
Bc 3 cs doc. Lucie Pultrová, Ph.D. 

Ne mecky  jázyk á literáturá se 

záme r ení m ná vzde lá vá ní  
Bc 3 cs Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. 

Rusky  jázyk se záme r ení m ná 

vzde lá vá ní  
Bc 3 cs doc. Dr. phil. Markus Giger 

S páne lsky  jázyk á literáturá se 

záme r ení m ná vzde lá vá ní  
Bc 3 cs Mgr. Dora Poláková, Ph.D. 

Úc itelství  ánglicke ho jázyká á 

literátury pro str ední  s koly 
NMgr 2 cs doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D. 

Úc itelství  c eske ho jázyká á 

literátury pro str ední  s koly 
NMgr 2 cs doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, 

Ph.D. 
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Úc itelství  c es tiny jáko cizí ho jázyká 

pro str ední  s koly 
NMgr 2 cs doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. 

Úc itelství  historie pro str ední  s koly NMgr 2 cs Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. 

Úc itelství  filozofie pro str ední  s koly NMgr 2 cs doc. Jakub Čapek, Ph.D. 

Úc itelství  fráncouzske ho jázyká á 

literátury pro str ední  s koly 
NMgr 2 cs doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. 

Úc itelství  látinske ho jázyká á 

literátury pro str ední  s koly 
NMgr 2 cs doc. Lucie Pultrová, Ph.D. 

Úc itelství  ne mecke ho jázyká á 

literátury pro str ední  s koly 
NMgr 2 cs doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 

Úc itelství  ruske ho jázyká pro 

str ední  s koly 
NMgr 2 cs doc. Dr. phil. Markus Giger 

Úc itelství  s páne lske ho jázyká á 

literátury pro str ední  s koly 
NMgr 2 cs doc. Juan Antonio Sánchez 

Fernández 

 

5.3. 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 

Obecná  

lingvistiká 
NMgr 2 cs 

Doc. Mirjám 

Friedová , Ph.D. 

Doc. PhDr. Jir í  

Nekvápil, ČSc. 

Obecná  

lingvistiká  
PhD 4 cs 

Doc. Mirjám 

Friedová , Ph.D. 

Doc. PhDr. Jir í  

Nekvápil, ČSc. 

Generál 

Linguistics  
PhD 4 en 

Doc. Mirjám 

Friedová , Ph.D.  

Doc. PhDr. Jir í  

Nekvápil, ČSc. 

Pedágogiká NMgr 2 cs 
doc. PhDr. Járosláv 

Koťá 

doc. PhDr. Josef 

Válentá, ČSc. 

Rusky  

jázyk á 

literáturá 

Bc 3 cs 
doc. Dr. phil. 

Márkus Giger 

doc. PhDr. Hánus  Nykl, 

Ph.D. 

 

6. Různé 

6.1. Informáce o káuze u dájne ho plágiá torství  prof. Ková r e 

 

 


