
Vědecká rada Filozofické fakulty, Univerzity Karlovy 
konané dne 13. prosince 2018 

Projednane  body programu 

1. Zahájení 

1.1. Ú vodní  slovo de kana doc. PhDr. Michala Pullmana, Ph.D. 

1.2. VR schva lila program dnes ní ho jedna ní   

1.3. VR neschva lila za pis z poslední ho zaseda ní  (15. 11. 2018) a poz a dala o jeho doplne ní  

1.4. De kan slavnostne  ude lil diplom emeritní  c lence akademicke  obce fakulty paní  

PhDr. Jane  Rejs kove  

  



Přítomni: 

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 

doc. Martin Cajthaml, Dr. phil. 

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 

prof. DSW. dr.hab. Hana Červinková 

prof. Vratislav Doubek, Ph.D.  

prof. Mgr. Luka s  Fasora, Ph.D. 

prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. 

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.  

prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. 

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. 

doc. Dr. Ing. Jana Klečková 

prof. PhDr. Jir í  Lach, Ph.D. 

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. 

prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.  

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 

prof. PaedDr. Vladimí r Papoušek, CSc. 

doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. 

prof. Miroslav Petříček, Dr. 

prof. Mgr. Ondr ej Pilný, Ph.D. 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 

doc. Ing. Vile m Sklenák, CSc. 

doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.  

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. 

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.  

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 

prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.  

 

Omluveni: 

doc. PhDr. Mikula s  Bek, Ph.D. 

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. 

doc. Mgr. Libus e Heczková, Ph.D. 

doc. Mgr. Ondr ej Jakubec, Ph.D. 

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.  

prof. PhDr. Dus an Lužný, Dr. 

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. 

doc. PhDr. Kater ina Svatoňová, Ph.D. 

prof. PhDr. Zbyne k Vybíral, Ph.D. 

 

Čestní členové: 

Přítomen: 

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. 

Omluveni: 

prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. 

  



 

 

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

Byla schva lena tr í c lenna  komise pro posouzení  pr edna s ky ve sloz ení :  

doc. Martin Cajthaml, Dr. phil., prof. Miroslav Petr í c ek, Dr., prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. 

 

Jako skruta tor i byli schva leni:  

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., doc. Dr. Ing. Jana Klec kova , doc. Mgr. Pavel S tichauer, Ph.D. 

 

Sloz ení  habilitac ní  komise:  

Schva lene  Ve deckou radou Filozoficke  fakulty Úniverzity Karlovy dne 21. 9. 2017. 

 

 

Předseda:  

prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.  

Ú stav filozofie a religionistiky Filozoficke  fakulty Úniverzity Karlovy 

  

Členové: 

 prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. 

Katedra matematiky a didaktiky 

matematiky Pedagogicke  fakulty 

Úniverzity Karlovy 

 

doc. PhDr. Toma s  Nejeschleba, Ph.D.  

Katedra filozofie Filozoficke  fakulty 

Úniverzity Palacke ho v Olomouci  

        doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.  

Katedra filozofie Filozoficke  fakulty 

Ostravske  univerzity  

 

 

doc. Mgr. Vladislav Suva k, PhD.  

Ins titu t filozofie FF Pres ovskej univerzity 

v Pres ove  

 

Oponenti: 

doc. PhDr. Matu s  Porubjak, Ph.D.  

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF Úniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  

 

doc. Mgr. Zdene k Kratochví l, Dr.  

Katedra filozofie a de jin pr í rodní ch ve d Pr í rodove decke  fakulty Úniverzity Karlovy  
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Jozef Mu ller, Ph.D.  

Department of Philosophy Úniversity of California, Riverside 

 

Pr edna s ka: 

Dr.  Koc andrle pr ednesl pr edna s ku na te ma: „Proble m nekonec ny ch sve tu  u Anaximandra z 

Mí le tu.“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise pr ednesl prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.  

Text stanoviska komise tvor í  pr í lohu c . 1 k tomuto za pisu.  

 

Oponentske  posudky: 

Oponenti doc. Porubjak a doc. Kratochví l a pr edseda komise prof. Thein shrnuli obsah 

oponentsky ch posudku . Dr. Koc andrle reagoval na text oponentsky ch posudku .  

 

Pedagogicka  a ve decka  c innost uchazec e: 

Dr. Koc andrle sezna mil VR se svy mi zkus enostmi a pr edstavou pedagogicke  a ve decke  c innosti 

ve sve m oboru. 

 

Diskuse: 

V diskusi vystoupili:  

doc. Martin Cajthaml, prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc., prof. Vratislav Doubek, Ph.D., prof. 

PhDr. Ivan S edivy , CSc. 

 

Uzavřené jednání:        

Hodnocení  pro posouzení  pr edna s ky: 

(pr ednesl prof. Miroslav Petr í c ek, Dr.,) 

 

Pr edna s ka Mgr. Radima Koc andrleho PhD. se zame r ila na detailne js í  interpretaci Anaximandra 

z Mile tu a zejme na se v tomto ra mci soustr edila na proble m nekonec ny ch sve tu  (απειρον 

κοσμοι). Radim Koc andrle se zmí nil jak o dobove m kontextu proble mu, tak o obecne m 

charakteru rany ch r ecky ch kosmologií . Vzhledem k fragmenta rní mu ra zu dochovany ch textu  

panují  urc ite  nejasnosti, pokud jde o vy znam pojmu nekonec nosti. Habilitand se proto 
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obsa hleji ve noval ru zny m zpu sobu m cha pa ní  te to pr edstavy (koexistence nekonec ny ch sve tu , 

nekonc í cí  r ada vznika ní  a zanika ní  sve tu ) a svu j vlastní  vy klad zaloz il v pec live m c tení  

Anaximandrovy kosmologie a v rekonstrukci pr edstavy za niku resp. pravidelne ho navracení  

vzniku a za niku na za klade  nekonec ne ho ve ku (αιων). Souc asne  kriticky rozebral existují cí  

vy klady „nekonec ny ch sve tu “ a na za klade  tohoto pr ezkouma ní  navrhl c í st tento koncept na 

pozadí  biologicke ho paradigmatu (generatio). Vlastní  pr edna s ka proka zala jak origina lní  

pr í stup Radima Koc andrleho k interpretaci nejstars í  r ecke  filosofie, tak i spolehlivou 

obezna menost se souc asny m stavem ba da ní . 

V diskusi, ktera  na sledovala, odpove de l Radim Koc andrle na r adu ota zek, ktere  se ty kaly s irs í ch 

souvislostí  nejstars í ho mys lení  (proble m poznatelnosti, vy voj kosmologicky ch pr edstav a 

Anaximandrova pozice v ne m) a rovne z  vztahu k de jina m ve dy. V pr edna s ce same  i be hem 

diskuse proka zal nejen znalosti, ny brz  i metodologicky spolehlivy  zpu sob uvaz ova ní  o 

nesnadny ch proble mech z poc a tku  filosoficke ho mys lení  o sve te . 

 

 

Hlasování o zhodnocení habilitační přednášky 

Text hodnocení habilitační přednášky byl odsouhlasen (Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

Vy sledek tajne ho hlasova ní m: 

Poc et c lenu  VR :   42 

Pr í tomno :    31   

Kladny ch hlasu  :    27   

Za porny ch hlasu  :     3  

Neplatny ch hlasu  :    1  

 

Vědecká rada schválila uchazečku a postoupila návrh rektorátu UK. 
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3. Personálie  

Na vědomí: 

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

V komisi pro studijní  program Obecna  teorie a de jiny ume ní  a kultury, studijní  obor 

Kulturologie obha jila PhDr. Denisa Zlata  dne 6. 11. 2018 svou disertac ní  pra ci s na zvem: 

Kreatí vna ekonomika a jej reflexia vo verejny ch politika ch na Slovensku. De kan ude lil na 

za klade  na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor Obecna  a srovna vací  literatura 

(komparatistika) obha jil Mgr. Jir í  Jelí nek dne 22. 11. 2018 svou disertac ní  pra ci s na zvem: 

Konstruovane  jazyky v literatur e. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane mu titul 

doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Text a de ní  v rane  novove ke  Evrope , studijní  obor Text and 

Events in Early Modern Europe (Erasmus Mundus Joint Doctorate) obha jil Saksham Sharda 

dne 6. 12. 2018 svou disertac ní  pra ci s na zvem: The Shakespeare Salesman. De kan ude lil na 

za klade  na vrhu komise jmenovane mu titul doktor. 
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Ke schválení:  

3.2. Na vrh na pove r ení  c lenství m v oborove  rade  pro obor Historie/obecne  de jiny; tr í lete  i 

c tyr lete  studium: 

doc. PhDr. Martin Holy , Ph.D. (Historicky  u stav AV C R) 

 

VR schválila hlasováním (Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

3.3. Na vrh oborove  rady na doplne ní  c lenu  pro zkus ební  komise SDZK a zkus ební  komise pro 

obhajoby disertac ní ch prací  studijní ho programu Obecna  teorie a de jiny ume ní  a kultury, 

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

Mgr. Jan Baťa, Ph.D. 
doc. PhDr. Jir í  Kopecky , Ph.D. (Katedra muzikologie FF ÚP Olomouc) 
doc. PhDr. Jana Perutkova , Ph.D. (Ú stav hudební  ve dy FF MÚNI) 
PhDr. Dagmar S tefancova  (Na rodní  muzeum, C eske  muzeum hudby) 
PhDr. Jana Vojte s kova , CSc. (Na rodní  muzeum, C eske  muzeum hudby) 
Mgr. Ví t Zdra lek, Ph.D.  
 
VR schválila hlasováním (Pro: 28, Proti: 1, Zdržel se: 0). 

 

3.4. Na vrh oborove  rady na doplne ní  c lenu  pro zkus ební  komise SDZK studijní ho programu 

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

doc. Mgr. Luka s  Za drapa, Ph.D. 
doc. Zdene k Kratochví l, Dr. (Pr F ÚK) 
 
VR schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

3.5. Na vrh Ú stavu germa nsky ch studií  na doplne ní  c lena do zkus ební  komise pro BZK a SZZK 

pro studijní  program Filologie (bc. obor: Finska  studia, mgr. obor: Finska  filologie): 

Lasse Suominen, MA 
 

Zdu vodne ní : o rozs í r ení  komise pro BZK a SZZK o L. Suominena, MA u stav z a da  z du vodu 
male ho poc tu pracovní ku  odde lení  finsky ch studií . Lasse Suominen je finsky  lektor s ví ce nez  
tr icetiletou zkus eností  z pu sobení  na mnoha evropsky ch i za mor sky ch univerzita ch. 
 
VR schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0). 
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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 mobilita rolnictva a procesy pustnutí v pozdním středověku. 
 
Návrh komise: 
Předseda: 
prof. PhDr. Josef Z emlic ka, DrSc. Ú stav c esky ch de jin FF ÚK 

Historicky  u stav Akademie ve d C eske  republiky, v. v. i. 
Členové: 
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.   Ú stav c esky ch de jin FF ÚK 
prof. dr hab. Jerzy Piekalski   Úniwersytet Wrocławski 
prof. Ing. arch. Jir í  S kabrada, CSc.  Úniverzita Pardubice, C VÚT  
doc. PhDr. Toma s  Velí msky , CSc.  Úniverzita J. E. Purkyne  v Ú stí  nad Labem 
 
VR schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 
Návrh přednášek v pořadí dle preference kolegia (anotace v příloze č. 1): 
1. Stavební  pla ny str edove ky ch sí dlis ť: idea lní  modely a jejich realizace  
2. Rolnicke  hospoda r ství  v rane m novove ku: pozna vací  potencia l Pame tí  F. J. Vava ka  
3. Jazyk, hmotna  kultura a konstrukce etnicity na hranicí ch franske  r í s e: Slovane  

v severovy chodní m Bavorsku. 
 
VR schválila téma č.3 hlasováním (Téma č.1: 3, Téma č.2: 7, Téma č.3: 20). 

5. Akreditace:  

Ke schválení:  

5.1. Akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem 

 Moderní  hospoda r ske  a socia lní  de jiny 

 Filozofie 

 

VR schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

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 

Návrh na 

jmenování 



9 

 

oborového 

garanta  
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.  

  

 

VR schválila hlasováním (Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

 

6. Různé 

VR v bodu ru zne  diskutovala materia l „Profesor Martin Kova r , prorektor Úniverzity Karlovy, se ve 

velke m rozsahu dopustil plagia torství “, pr edloz eny  na prosincove  zaseda ní  Akademicke ho sena tu 

FF ÚK 

 

Usnesení: Vědecká rada FF UK žádá Etickou komisi FF UK , aby jí neprodleně po svém jednání 

poskytla své závěry k materiálu „Profesor Martin Kovář, prorektor Univerzity Karlovy, se ve 

velkém rozsahu dopustil plagiátorství“. Vědecká rada je připravena k součinnosti při řešení 

dané situace na FF UK. 

 

VR schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0). 
 

Zapsala: Ing. Blanka Svobodova   

 

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.    V Praze dne 16. 1. 2019 

de kan  
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Příloha č. 1: 
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