
Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy  

konané dne 15. listopadu 2018 

 

 

Projednane  body programu: 

  

1. Zaha jení  

2. Habilitač ní  r í zení  paní  PhDr. Evy Kr í z ove  Ph.D., pro obor sočiologie 

3. Persona lie 

4. Na vrh na sloz ení  habilitač ní  komise a te mat habilitač ní  pr edna s ky pro habilitač ní  

r í zení  pana Mgr. Bč. Davida Svobody, Ph.D. (Katedra filosofie KTF UK, Filosofičky  u stav 

AV Č R) pro obor Filozofie 

5. Na vrh na sloz ení  habilitač ní  komise a te mat habilitač ní  pr edna s ky pro habilitač ní  

r í zení  pana Mirosłava Mylika, Ph.D. (Szkoła Wyz sza im. Bogdana Jan skiego w 

Warszawie) pro obor Filozofie 

6. Akreditače 

7. Končepč ní  diskuze - pokrač ova ní  

Pr í loha č . 1 

  



Počet členů VR: 42: Přítomno: 30 Omluveno: 12 

 

Přítomni: 

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSč. 

doč. Martin Cajthaml, Dr. phil. 

prof. PhDr. Ivana Čeňková, ČSč. 

prof. DSW. dr.hab. Hana Červinková 

doč. Mgr. Libus e Heczková, Ph.D. 

prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. 

prof. PhDr. Ivan Jakubec, ČSč.  

doč. Mgr. Ondr ej Jakubec, Ph.D. 

doč. PhDr. Hana Kasíková, ČSč. 

prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. 

prof. PhDr. Jan Klápště, ČSč. 

doč. Dr. Ing. Jana Klečková 

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSč.  

prof. PhDr. Josef Opatrný, ČSč. 

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSč., dr.h.č. 

doč. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. 

prof. Miroslav Petříček, Dr. 

prof. Mgr. Ondr ej Pilný, Ph.D. 

doč. PhDr. Mičhal Pullmann, Ph.D. 

doč. Ing. Vile m Sklenák, ČSč. 

doč. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 

doč. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 

prof. PhDr. Karel Šebesta, ČSč. 

prof. PhDr. Ivan Šedivý, ČSč.  

 

doč. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. 

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 

doč. PhDr. Jan Volín, Ph.D.  

doč. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 

doč. PhDr. Petr Zemánek, ČSč. 

prof. PhDr. Vlastimil Zuska, ČSč.  

Omluveni: 

doč. PhDr. Mikula s  Bek, Ph.D. 

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSč. 

prof. PhDr. Jan Čermák, ČSč. 

prof. Vratislav Doubek, Ph.D.  

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

prof. PhDr. Jir í  Lach, Ph.D. 

prof. PhDr. Milena Lenderová, ČSč. 

prof. PhDr. Olga Lomová, ČSč.  

prof. PhDr. Dus an Lužný, Dr. 

prof. PaedDr. Vladimí r Papoušek, ČSč. 

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

prof. PhDr. Zbyne k Vybíral, Ph.D. 

 

Čestní členové: 

Přítomen: 

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSč. 

Omluveni: 

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, ČSč. 

prof. PhDr. Bohumil Zavadil, ČSč. 

  



 

1. Zahájení 

1.1. U vodní  slovo de kana doč. PhDr. Mičhala Pullmanna, Ph.D.  

1.2. VR sčhva lila program dnes ní ho jedna ní    

1.3. VR sčhva lila za pis z poslední ho zaseda ní  (18. 10. 2018) 

  



 

2. Habilitační řízení paní PhDr. Evy Křížové Ph.D., pro obor sociologie 

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

prof. DSW. dr.hab. Hana Č ervinkova , doč. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., prof. PhDr. Ivan 

S edivy , ČSč.  

 

Jako skruta tor i byli sčhva leni:  

prof. PhDr. Ivan Jakubeč, ČSč., doč. Dr. Ing. Jana Kleč kova , doč. Mgr. Pavel S tičhauer, Ph.D. 

 

Sloz ení  habilitač ní  komise:  

Sčhva lene  Ve dečkou radou Filozofičke  fakulty Univerzity Karlovy dne 19. 10. 2017. 

 

Předseda: 

prof. PhDr. Hynek Jer a bek, ČSč.  

Katedra sočiologie Fakulta sočiálníčh věd Univerzity Karlovy  

  

Členové: 

prof. Ing. PhDr. Ve ra Majerova , ČSč. 

Provozne  ekonomička  fakulta Č ZU

  

prof. MUDr. Milos  Velemí nsky , ČSč.,  

dr. h. č.  

U stav fyzioterapie a vybrany čh 

medičí nsky čh oboru  Zdravotne  

sočia lní  fakulta JČ U 

doč. PhDr. Jir í  Buria nek, ČSč. 

Katedra sočiologie Filozofičke  fakulty 

Univerzity Karlovy 

 

doč. PhDr. Kater ina Ivanova , Ph.D. 

U stav sočia lní ho le kar ství  a ver ejne ho 

zdravotničtví  LF UPOL 

 

Oponenti: 

doč. PhDr. Kater ina Ivanova , Ph.D.  

Ústav sočiálního lékařství a veřejného zdravotničtví LF UPOL 
 

doč. Ing. Karel Mu ller, ČSč. 

Společ enskove dní  modul Fakulty humanitní čh studií  Univerzity Karlovy 

 
prof. JUDr. Ivo Teleč, ČSč. 

Katedra soukr. pra va a čivilní ho pročesu, Pra vnička  fakulta UPOL 



 

 

Pr edna s ka: 

Dr. Kr í z ova  pr ednesla pr edna s ku na te ma: „Moderní  medičí na jako oblast kritičke  

společ enskove dní  reflexe.“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise pr ednesl za nepr í tomne ho pr edsedu komise doč. PhDr. Jir í  Buria nek, 

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

 

Oponentske  posudky: 

Oponent prof. Teleč a doč. Buria nek shrnuli obsah oponentsky čh posudku . Dr. Kr í z ova  

reagovala na text oponentsky čh posudku .  

 

Pedagogička  a ve dečka  č innost učhazeč e: 

Dr. Kr í z ova  sezna mila VR se svy mi zkus enostmi a pr edstavou pedagogičke  a ve dečke  

č innosti ve sve m oboru. 

 

Diskuse: 

V diskusi vystoupili:  

doč. Dr. Ing. Jana Kleč kova , prof. PhDr. Jaroslav Pa nek, DrSč., dr.h.č., doč. PhDr. Mičhal 

Pullmann, Ph.D., doč. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., prof. PhDr. Ivan S edivy , ČSč., doč. PhDr. 

Jan Volí n, Ph.D., prof. PhDr. Vlastimil Zuska, ČSč.  

 

Uzavřené jednání:        

Hodnočení  pro posouzení  pr edna s ky: 

(pr ednesl doč. Skovajsa) 

 

Te matem habilitač ní  pr edna s ky PhDr. Evy Kr í z ove , Ph.D., byl vy voj sočiologičke  reflexe 

vztahu moderní  medičí ny a společ nosti. Autorka si za vy čhozí  bod sve ho vy kladu zvolila 

pojetí  medičí ny jako instituče sočia lní  kontroly ve strukturne  funkčionalističke  teorii 

Talčotta Parsonse, ktera  pr edstavovala nejvlivne js í  sočiologičky  sme r 50. a 60. let 

minule ho století . Od Parsonsova pojetí  medičí ny, v ne mz  dominuje funkčionalita, sočia lní  

integrače a konsensus, kandida tka pr es la ke kritičky m pr í stupu m 70. a 80. let. Konkre tne  

pr edstavila sočiologičky  rozbor medičinalizače kaz dodenní ho z ivota u Irvinga Kennetha 

Zoly, radika lní  kritiku terapeutizače souč asne  společ nosti u Ivana Illičha a zkouma ní  



 

 

biomoči a biopolitiky v pračí čh Mičhela Foučaulta. Svu j historičky  pr ehled zakonč ila 

problematikou ambivalenčí  spojeny čh s na ru stem vy znamu ve dečke  medičí ny v takzvane  

druhe  moderne  rozpračovany čh v teorii rizikove  společ nosti Ulričha Bečka. Za ve r 

vystoupení  dr. Kr í z ova  ve novala obečne js í  reflexi mí sta medičí ny v z ivote  souč asny čh 

společ ností . Pr edna s ka byla jasne  strukturovana  a informativní . Její  poda ní  vynikalo 

vysokou komunikač ní  u rovní  a didaktičky mi kvalitami. Kandida tka vs ak ve sve m vy kladu 

nepr ekroč ila u roven  struč ne  sumarizače ne ktery čh vy znamny čh pr í spe vku  k sočiologii 

medičí ny, jez  siče lze v ra mči oboru povaz ovat za za vaz ne , ale jsou jiz  stars í ho data. 

V diskusi k pr edna s če č lenove  ve dečke  rady poloz ili dotazy ty kají čí  se statusu 

alternativní  medičí ny v mimoza padní čh společ nostečh, konkre tne  v Č í ne , pr enosu 

medičí nske ho ve de ní  mezi společ nostmi s rozdí lnou u rovní  sočioekonomičke ho rozvoje a 

s odlis ny mi kulturami, estetičke ho rozme ru souč asne  medičí ny, prome n medičí nske ho 

jazyka, vy voje pr í stupu k alternativní  medičí ne  v č eske m le kar ske m vzde la va ní , moz ností  

dialogu mezi teologií  a medičí nou a novy čh trendu  v medičí nske  nebo zdravotničke  

sočiologii poslední čh desetiletí . Dr. Kr í z ova  na dotazy pohotove  reagovala a svy mi 

odpove ďmi proka zala vy bornou orientači v oblasti souč asne  sočiologie medičí ny. 

 

Hlasování o zhodnocení habilitační přednášky 

Text hodnocení habilitační přednášky byl odsouhlasen. 

 

Vy sledek tajne ho hlasova ní m: 

Poč et č lenu  VR :   42 

Pr í tomno :    30 

Kladny čh hlasu  :    27 

Za porny čh hlasu  :    2 

Neplatny čh hlasu  :   1 

 

Vědecká rada schválila uchazečku a postoupila návrh rektorátu UK. 

  



 

 

3. Personálie 

Vědecká rada vzala na vědomí: 

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

V komisi pro studijní  program Historičke  ve dy, studijní  obor Etnologie obha jila Mgr. 

Karolí na Drčma nkova  dne 9. 10. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Naturalizovana  

metodologie v antroplogičke m vy zkumu. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise 

jmenovane  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor Č esky  jazyk obha jil Dmitriy 

Timofeev dne 12. 10. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Jazyk č esky čh knih 

historiografičky čh za pisku  "dlouhe ho" 18. století . De kan ude lil na za klade  na vrhu komise 

jmenovane mu titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor Didaktika konkre tní ho jazyka 

obha jila PhDr. Jana Ne meč kova  dne 23. 10. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: 

Integration of European and Global Issues into Upper-Sečondary English Člasses. De kan 

ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul d o k t o r. 

 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

3.2. Na vrh na pove r ení  č lenství m v oborove  rade  pro obor Obečna  a srovna vačí  literatura 

(komparatistika); tr í lete  i č tyr lete  studium:  

doč. Toma s  Glanč, Dr. (Universita t Zu ričh) 

3.3. Na vrh na zme ny ve sloz ení  oborove  rady pro obor Egyptologie (tr í lete  studium): 

Sta vají čí  sloz ení  OR: 

prof. PhDr. Ladislav Bareš, ČSč.  

prof. Miroslav Bárta, Dr. (předseda)  

Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.  

prof. Mgr. Jiří Mačháček, Ph.D. (FF MU)  
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. (Centrum pro teoretická studia UK)  
– navržen na odvolání  

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.  
  



 

 

 
Dále navrženi na jmenování/rozšíření OR o tyto členy: 
  

doč. Jan Dušek, Ph.D. (ETF UK)   

prof. PhDr. Petr Čharvát, DrSč. (PedF UK)  

doč. Jiří Janák, Th.D.  

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.  

doč. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.  

doč. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. (ZČU)  

doč. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.  

3.4. Na vrh oborove  rady na doplne ní  č lenu  pro zkus ební  komise SDZK a zkus ební  komise 

pro obhajoby disertač ní čh pračí  studijní ho programu Historičke  ve dy, studijní ho 

oboru Egyptologie (tr í lete  studium): 

PhDr. Filip Čoppens, Ph.D. 
doč. Jan Dus ek, Dr. (ETF UK) 
prof. PhDr. Martin Kova r , Ph.D. 
doč. Mgr. Jaromí r Krejč í , Ph.D. 
prof. Mgr. Jiří Mačháček, Ph.D. (FF MU) 
Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D. 
doc. Dr. phil Wolf Oerter, CSc. 
doč. PhDr. Kve ta Smola rikova , Ph.D. 
prof. Br etislav Vačhala, ČSč. 

3.5. Na vrh oborove  rady na doplne ní  č lenu  pro zkus ební  komise SDZK a zkus ební  komise 

pro obhajoby disertač ní čh pračí  studijní ho programu Historičke  ve dy, studijní ho 

oboru Pomočne  ve dy historičke  (tr í lete  studium): 

doč. PhDr. Jir í  Roha č ek, ČSč. (AV Č R) 

3.6. Na vrh oborove  rady na aktualizači seznamu č lenu  pro zkus ební  komise SDZK 

studijní ho programu Filologie, studijní ho oboru Roma nske  jazyky (tr í lete  a č tyr lete  

studium): 

Sta vají čí  sloz ení  komise pro SDZK: 

doč. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.  

doč. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.  

prof. PhDr. Sylva Hamplová, ČSč.  

doč. Mgr. Pavel Štičhauer, Ph.D.  

prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.  

PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.  

PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D.  

PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D.  

PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. 



 

 

PhDr. Hana Loucká, CSc. (ukončení členství) 
PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D. (ukončení členství) 
 
Navrženi na jmenování: 
 
PhDr. Dana Kratočhvílová, Ph.D. 
Mgr. Radka Mudročhová, Ph.D. 
PhDr. Zora Obstová, Ph.D. 
Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.  

3.7. Na vrh oborove  rady na aktualizači seznamu č lenu  pro zkus ební  komise pro obhajoby 

disertač ní čh pračí  studijní ho programu Filologie, studijní ho oboru Roma nske  jazyky 

(tr í lete  a č tyr lete  studium): 

Sta vají čí  sloz ení  komise pro obhajoby disertač ní čh pračí : 

doč. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.  

prof. PhDr. Jiří Černý, ČSč.  
doč. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.  

doc. PhDr. Jiří Felix, CSc. (ukončení členství) 

prof. PhDr. Sylva Hamplová, ČSč.  

doč. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.  

doč. Mgr. Jaromír Kadleč, DrSč.  

prof. PhDr. Jana Králová, ČSč.  
doč. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.  

doč. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.  

doč. Mgr. Pavel Štičhauer, Ph.D.  

prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.  

PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.  

PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D.  
PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.  

PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D. (ukončení členství) 
 

Navrženi na jmenování: 
 

PhDr. Dana Kratočhvílová, Ph.D. 
PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D. 
Mgr. Radka Mudročhová, Ph.D. 
PhDr. Zora Obstová, Ph.D. 
Mgr. Petra Svobodová, Ph.D. 

3.8. Na vrh na sloz ení  komise pro obhajobu disertač ní  pra če Sakshama Shardy, studenta 

Společ ne ho doktora tu Erasmus Mundus Text and Event in Early Modern Europe 

(TEEME): 

Na vrh je v souladu s pravidly v Dohode  konsorčia TEEME: 

Pr edsedkyne :  



 

 

Prof. Dr. Sabine Sčhu lting (Freie Universita t Berlin)  

Č lenove :  

Professor Douglas Lanier (University of New Hampshire)  

prof. PhDr. Martin Pročha zka, ČSč. (FF UK) 

PhDr. Son a Nova kova , ČSč., MA (FF UK) 

Prof. Dr. Rui Čarvalho Homem (Universidade do Porto)  

Assoč Prof. Dr. Jorge Bastos da Silva (Universidade do Porto, Fačuldade de Letras, Estudos 

Anglo-Američanos) 

 

Oponenti: 

Professor Douglas Lanier 

PhDr. Son a Nova kova , ČSč., M.A. 

3.9. Na vrh na sloz ení  komise pro SDZK Sakshama Shardy, studenta Společ ne ho 

doktora tu Erasmus Mundus Text and Event in Early Modern Europe (TEEME): 

Na vrh je v souladu s pravidly v Dohode  konsorčia TEEME: 

Pr edsedkyne :  

Prof. Dr. Sabine Sčhu lting (Freie Universita t Berlin)  

Č lenove :  

Professor Douglas Lanier (University of New Hampshire)  

prof. PhDr. Martin Pročha zka, ČSč. (FF UK) 

PhDr. Son a Nova kova , ČSč. (FF UK) 

Prof. Dr. Rui Čarvalho Homem (Universidade do Porto)  

Assoč. Prof. Dr. Jorge Bastos da Silva (Universidade do Porto, Fačuldade de Letras, Estudos 

Anglo-Američanos) 

3.10. Na vrh U stavu č eske  literatury a komparatistiky na doplne ní  č lenu  do zkus ební  

komise pro SZZK pro studijní  program Filologie (obor: Komparatistika): 

Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.  
doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.  
PhDr. Váčlav Vaněk, ČSč.  
 



 

 

3.11. Na vrh U stavu č eske ho jazyka a teorie komunikače na vyne tí  č lenu  ze zkus ební  

komise pro BZK pro studijní  program Filologie (obor: Č esky  jazyk a literatura): 

Mgr. Marek Nagy, Ph.D.   
Mgr. Piotr Paweł Pierśčieniak   
doč. PhDr. Hana Šmahelová, ČSč.  

 

3.12. Na vrh U stavu č eske ho jazyka a teorie komunikače na vyne tí  č lenu  ze zkus ební  

komise pro SZZK pro studijní  program Filologie (obor: Č esky  jazyk a literatura): 

Eva Filippová, Ph.D.   
Mgr. Marek Nagy, Ph.D.   
doč. PhDr. Petr Poslední, ČSč.  
doč. PhDr. Hana Šmahelová, ČSč.   
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. 

3.13. Na vrh U stavu č eske ho jazyka a teorie komunikače na vyne tí  č lenu  ze zkus ební  

komise pro SZZK pro studijní  program Filologie (obor: Č esky  jazyk – spečializač ní  

studium):  

Eva Filippová, Ph.D.   
Mgr. Marek Nagy, Ph.D.   

 

3.14. Na vrh U stavu č eske ho jazyka a teorie komunikače na vyne tí  č lenu  ze zkus ební  

komise pro SZZK pro studijní  program Uč itelství  pro str ední  s koly (obor: Uč itelství  

č eske ho jazyka a literatury pro str ední  s koly): 

Eva Filippová, Ph.D.   
Mgr. Marek Nagy, Ph.D.   
doc. PhDr. Hana Šmahelová, ČSč.   
doč. PhDr. Jiří Šubrt, ČSč.  
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.  

 

3.15. Na vrh U stavu č eske ho jazyka a teorie komunikače na vyne tí  č lenu  ze zkus ební  

komise pro SZZK pro studijní  program Uč itelství  pro str ední  s koly (obor: Uč itelství  

č es tiny jako čizí ho jazyka):  

prof. doč. Eva Ečkertová, Ph.D.  
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.  

 



 

 

3.16. Na vrh U stavu germa nsky čh studií  na doplne ní  č lena do zkus ební  komise pro BZK 

a SZZK pro studijní  program Filologie (bč. obor: Finska  studia, mgr. obor: Finska  

filologie):  

Mgr. Mičhal Kova r , Ph.D.  
 

3.17. Na vrh U stavu roma nsky čh studií  na doplne ní  č lena do zkus ební  komise 

pro BZK, SZZK a SRZK pro studijní  program Filologie (obor: Frančouzska  filologie):  

Mgr. Alena Venus ova , Ph.D.  

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

řízení pana Mgr. Bc. Davida Svobody, Ph.D. (Katedra filosofie KTF UK, Filosofický 

ústav AV ČR) pro obor Filozofie 

Název habilitační práce:  
D. Svoboda, Metafyzika vztahů, Praha: Krystal, 2017, 223 s., ISBN 978-80-7575-028-0. 
 
Návrh komise: 
Předseda: 
prof. Mičhal Čhabada, Ph.D. FF Univerzita Komenske ho Bratislava 
 
Členové: 
doč. PhDr. Toma s  Nejesčhleba, Ph.D. FF UP Olomouč 
doč. Toma s  Mačhula, Ph.D., Th.D. TF JU Č eske  Bude joviče 
prof. Dr. phil. fač. theol. Peter Volek Katolička  univerzita Ruz omberok 
Va člav Ne meč, Ph.D. FF UK Praha 
 
VR schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

 
Návrh přednášek v pořadí dle preference kolegia: 
1. Vědečký status matematiky a ontologičký status matematičkýčh předmětů v díle 

Tomáše Akvinského (1225-1274). 
2. Jaký je význam (ratio) slova jednota podle Tomáše Akvinského (1225-1274)? 
3. Logičká struktura a význam Desčartova prvního prinčipu "Myslím, tedy jsem." 
 

VR schválila téma přednášky: 1. Vědečký status matematiky a ontologičký status 
matematičkýčh předmětů v díle Tomáše Akvinského (1225-1274). 

 (č. 1: 15, č. 2: 6, č. 3: 13) 
  



 

 

5. Návrh na složení habilitační komise a témat habilitační přednášky pro habilitační 

řízení pana Mirosłava Mylika, Ph.D. (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w 

Warszawie) pro obor Filozofie 

Název habilitační práce:  
World's civilizational transformations and European philosophical-religious 

transformations at the turn of 19th and 20th centuries. 
 
Návrh komise: 
Předseda: 
prof. Miroslav Petr í č ek, Ph.D. U FAR FF UK 
 
Členové: 
doč. Jakub Sirova tka, Dr. phil. TF JČ U, AV Č R 
doč. Martin Čajthaml, Ph.D. ČMTF UPOL, FF MU Brno 
prof. Ivan Blečha KFIL UPOL 
doč. Jakub Č apek, Ph.D. U FAR FF UK Praha 
 
VR schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 2). 

 
Návrh přednášek projednán dle preference kolegia: 
1. Work Ethicality Management (WEM). 
2. The Essence of Sport  - Commonplace and Philosophical Interpretation. 
3. Nový návrh zákona v oblasti vysokého školství v Polsku. 
 

VR schválila téma přednášky: 2. The Essenče of Sport  - Čommonplače and Philosophičal 
Interpretation. (č. 1: 11, č. 2: 15, č. 3: 4) 

  



 

 

6. Akreditace 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

6.1. Návrh připravovaných studijních programů k projednání  v r. 2018/2019 

Akademičky  sena t projednal a doporuč il na vrh pr ipravovany čh studijní čh programu  k 

projedna ní  v r. 2018/2019 na sve m zaseda ní  dne 8. 11. 2018.  

7. Koncepční diskuze – pokračování 

- U vodem de kan shrnul novy  postup v pr í prave  zpra vy zpravodaju  (shrnutí  podkladu  

k habilitač ní mu nebo jmenovačí mu r í zení  pr ipraví  hodnotitele  pr edna s ky; zpra va 

zpravodaju  bude pr ednesena v ra mči uzavr ene  č a sti VR, bod čelkova  diskuze k čele mu 

r í zení ; zpra va nebude k dispoziči v pí semne  forme  pr ed jedna ní m ve dečke  rady) 

- Da le pokrač ovala diskuze k definičí m hlavní  autor a spoluautor. Vy čhozí m textem bylo 

shrnutí  za ve ru diskuze z r í jnove  ve dečke  rady: 

Je vhodné, aby uchazeči v habilitačním a jmenovacím řízení důsledně uváděli u položek s více 

autory vlastní autorský podíl, a to například stránkově, nebo v procentech, případně uvedli, 

zda se jedná o 1. autora nebo korespondujícího autora. VR dále doporučuje habilitačním a 

jmenovacím komisím při hodnocení publikační činnosti zohlednit reálný podíl uchazeče tak, 

aby do celkového počtu nejméně 20, respektive 40 odborných položek zahrnula pouze ty, u 

nichž byl uchazečův podíl závažný, jak je uvedeno v Opatření rektora č. 26/2017 Doporučená 

hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální 

požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí 

předkládaných materiálů Univerzity. Vědecká rada si uvědomuje, že nelze předem stanovit 

závazné obecně platné pravidlo pro položky s více autory, proto bude tyto případy posuzovat 

individuálně.  

V diskuzi se r es ila zejme na problematika rozdí lne ho vy kladu pojmu  korespondují čí  autor 

a hlavní  autor v ra mči oboru , v ničhz  se v praxi pouz í va  (zejme na psyčhologie, sočiologie, 

antropologie). Korespondují čí  autor je ne kdy vní ma m v č iste  praktičke  rovine , napr . pro 

označ ení  komunika tora s redakčí  odborne ho č asopisu, jindy je tí m vyjadr ova n podí l 

autora jako rea lne ho koordina tora ty mu, respektive vy zkumu. V pr í pade  hlavní ho autora 

bylo upozorne no na situači, kdy profesor jako vedoučí  vy zkumu rozvine konkre tní  



 

 

badatelsky  proble m, do jehoz  zpračova ní  zapojí  doktorandy nebo dals í  spolupračovní ky. 

Ota zkou tedy je, jaky m zpu sobem zhodnotit podí l jednotlivy čh sloz ek. Na za klade  te to 

diskuze byl zdu razne n vy znam habilitač ní čh a jmenovačí čh komisí , na ničhz  zejme na by 

me lo by t zhodnočení  publikač ní  č innosti učhazeč u  o profesuru a habilitači a objasne ní  

pr í padny čh spečifik ve dečke  rade . Prode kanka pro ve du vysve tlila, z e čí lem te to diskuze 

je vytvor it pro komise na vod, jak pr istupovat k Doporuč eny m krite rií m, a usnadnit tak 

komunikači Odde lení  ve dy s pr edsedy komisí . Tento na vod bude vyčha zet z vy s e 

uvedene ho textu, jenz  bude k dispoziči na webu učhazeč u m i komisí m a bude poskytova n 

pr edsedu m komisí  pr ed svola ní m komise.  

Text byl doplne n na sledovne : 

Je vhodné, aby uchazeči v habilitačním a jmenovacím řízení důsledně uváděli u položek s více 

autory vlastní autorský podíl, a to například stránkově, nebo v procentech, případně uvedli, 

zda se jedná o 1. autora nebo korespondujícího autora. VR dále doporučuje habilitačním a 

jmenovacím komisím při hodnocení publikační činnosti zohlednit reálný podíl uchazeče tak, 

aby do celkového počtu nejméně 20, respektive 40 odborných položek zahrnula pouze ty, u 

nichž byl uchazečův podíl závažný, jak je uvedeno v Opatření rektora č. 26/2017 Doporučená 

hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální 

požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí 

předkládaných materiálů Univerzity. Vědecká rada si uvědomuje, že nelze předem stanovit 

závazné obecně platné pravidlo pro položky s více autory, proto bude tyto případy posuzovat 

individuálně (podle zvyklostí oboru).  

- Otázka čitačí 

De kan upozornil na problematiku ví čeč etny čh čitačí , kdy učhazeč ova poloz ka je v čitují čí  

pra či opakovane  čitova na. Tato čitače bude poč í ta na pouze jednou. 

Da le probí hala obečna  diskuze k problematiče poz adovane ho poč tu čitač ní čh ohlasu . Byla 

zmí ne na obtí z na  situače tzv. mens í čh oboru , pr í padne  spečifičky čh te mat, u ničhz  je rea lny  

poč et moz ny čh odborní ku , kter í  mohou na kolegu odkazovat, omezen. V ra mči diskuze 

byla zmí ne na moz nost tolik nelpe t na vykazova ní  konkre tní čh č í sel publikačí  a čitačí , čoz  

vs ak není  moz ne  s ohledem na to, z e v ra mči standardní ho postupu na univerzite  musí  by t 

učhazeč ovy podklady zpračova ny do pr í slus ny čh tabulek formula r e stanoviska fakulty. 

Poz adovane  poč ty byly vy sledkem sloz ite ho kompromisu v ra mči UK a nelze pr edpokla dat 



 

 

jejičh zme nu. Souhrnna  krite ria ale byla nazva na jako Doporuč ena , proto je zde prostor 

pro vyvaz ova ní  pr í padny čh odčhylek od doporuč eny čh krite rií . V tomto sme ru je ope t 

podstatna  vysve tlují čí  role habilitač ní čh a jmenovačí čh komisí . 

 

Zapsala: PhDr. Blanka Kova r ova   

 

 

 

 

 

 

 

 

doč. PhDr. Mičhal Pullmann, Ph.D.    V Praze dne 7. 12. 2018 

de kan  

  



 

 

Příloha č. 1 

 Část 2.1. 
 

STANOVISKO HABILITAČNÍ KOMISE  

 
(vyplní komise) 

 
 

 

ZHODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UCHAZEČE1 

Dr. Křížová se dlouhodobě věnuje sočiologii zdraví a medičíny, v této oblasti také 
působila pedagogičky na 2. a 3. LF UK. Dokázala přitom propojovat sočiologičké 
přístupy s oblastí sočiálního lékařství a ukazovat význam širšíčh společenskýčh 
souvislostí studentům i odborné veřejnosti. Ve spolupráči s Katedrou sociologie FF UK 
se projevila jako zodpovědný a náročný vedoučí či konzultant pračí, čelkově jde o 
zkušenou pedagožku sčhopnou zaujmout poslučhače včetně již o prokázané sčhopnosti 
přednášet zahraničním studentům. V posledníčh letečh se zaměřuje na aplikače 
v oblasti sočiální práče, kde je garantem oboru pastorační a sočiální práče na ETF UK. 

 
 
 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VĚDECKÉ, ODBORNÉ NEBO UMĚLECKÉ ČINNOSTI 
UCHAZEČE2 

Dr. Křížová se systematičky zapojuje do výzkumné činnosti, podílela se na řešení řady 
grantů a sama některé vedla jako odpovědná řešitelka (mimo jiné GAČR, GAUK), 
některé byly zahraniční. 
Její bohatá publikační činnost zahrnuje 6 monografií, 12 kapitol v monografiíčh (z toho 
7 zahraničníčh), 17 článků ve rečenzovanýčh časopisečh a 3 v rečenzovanýčh 
sborníčíčh. Kromě toho publikovala dalšíčh 7 článků v zahraničníčh časopisečh s IF, čož 
představuje v oboru nadstandardní výsledek. Jejičh ohlas je příznivý, na WoS jde za 
posledníčh 5 let o 21 čitačí, čelkový počet čitačí jejíčh pračí přesáhl 100. Ve většině 
kolektivníčh pračí vystupuje jako přední autorka. 
K jejím nejvýznamnějším pračím patří KŘÍŽOVÁ Eva: Alternativní medičína v ČR. 1. 
vyd. Praha: Karolinum, 2015, překládaná jako habilitační spis, a dále například 
KŘÍŽOVÁ EVA: Sočiologie pro pomáhajíčí profese. Karolinum, Praha, 2017 nebo 
KŘÍŽOVÁ Eva: Proměny lékařské profese z pohledu sočiologie. 1. vyd. Praha: SLON, 
2006. Její práče se vyznačují kritičkým pohledem, otevřeností přístupu i k poměrně 
kontroverzním tématům, snahou o teoretičké zakotvení pohledu i respektem 
k empiričkým datům. Často využívá výsledků vlastníčh výzkumů, které přinášejí nové a 

                                                      
1 Stručné zhodnočení pedagogičké činnosti, zejména s ohledem na habilitační obor, 
vyučované předměty, kvalitu výuky (např. hodnočení studenty) a na autorství učebnič 
a dalšíčh studijníčh pomůček (učebniče, skripta, atlasy, e–learningové programy aj.). 
2 Vyjádření komise k čelkovému přínosu publikačí učhazeče pro obor, zmíní 
nejdůležitější tituly a čharakterizuje jeho publikační činnost i z hlediska  jejího vývoje. 
Uvede tři nejvýznamnější práče a jejičh přínos pro obor. Spečifikuje případnou účast 
v multičentričkýčh studiíčh. V případě učhazeče z  jiné vysoké školy uvede spolupráči 
se součástmi UK. 



 

 

originální poznatky. V oboru sočiologie medičíny tak patří k plně etablovaným 
autorkám a prokazuje sčhopnost tento obor dále rozvíjet. Zaměřuje se na témata 
aktuální a společensky vysoče relevantní, neomezuje se přitom na jedinou úzkou 
spečializači, dokáže integrovat pohledy různýčh oborů. 
Z významnýčh příspěvků v zahraničí lze uvést např.: 

KR I Z OVA  Eva. Volunteering and Mutual Aid in Health and Sočial Čare in the Čzečh 

Republič as an Example of Ačtive Čitizenship. Cent Eur J Public Health, 2012, 20, 2, s. 

110-115, IF = 0.798 

KR I Z OVA  Eva.  Marketization of healthčare and čhanges in the professional status of 

the medičal  profession. In: ZEEGERS Ničolle, BRO RING Herman. Professions under 

pressure: lawyers and  dočtors between profit and publič interest. 1. vyd. Den Haag: 

Boom Juridisčhe Uitgevers, 2008.  s. 99-112. 

KR I Z OVA  Eva. Alternative Medičine: A Dispute on Truth, Power or Money?  In: 

Rehmann-Sutter Čhristoph, Du well Marčus, Mieth Dietmar (eds.), Bioethičs in 

Čultural Čontexts. 1. vyd. Dordrečht: Springer, 2006. s. 197-210. 

 
 
 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI3  
Učhazeč ka se u č astnila opakovany čh studijní čh pobytu  na univerzite  v Luneburgu 
v ra mči aktivit WHO, absolvovala me sí č ní  studijní  pobyty v Oxfordu, Barčelone   nebo 
v Bergenu, naposledy stra vila ví če nez  me sí č na studijní m pobytu na Silver Sčhool of 
Sočial Work, New York University. Ma  tedy r adu zkus eností  s akademičky m prostr edí m 
v zahranič í  a mnoho kontaktu , ktere  rozví jí  take  aktivní  u č astí  na konferenčí čh. 
Sama organizovala tři mezinárodní konferenče, na třečh vystoupila jako invited 
speaker, byla mnohokrát předsedkyní panelů a pronesla příspěvky na prestižníčh 
konferenčíčh v oboru. Je tedy plně zapojena do mezinárodníčh sítí spolupráče. 

 
 
 
 

DALŠÍ KVALIFIKACE A ČINNOST RELEVANTNÍ K OBORU HABILITACE 

Autorství (spoluautorství) patentů4 

 
 

Autorství významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí5 

                                                      
3 Uvedení a zhodnočení zahraničníčh vědečkýčh, odbornýčh nebo umělečkýčh stáží 
delšíčh než jeden měsíč, (uvést datum a délku pobytu) případně během studia či další 
zahraniční zkušenosti. 
4 Uvedení patentů podanýčh/přijatýčh v České republiče/zahraničí, patenty 
aplikované v praxi (stručná čharakteristika) formou ličenče (v jednání/uzavřené, pro 
Českou republiky/zahraničí). 
5 Zhodnočení: 



 

 

 

Širší kontext činnosti uchazeče6 

Od r. 2010 do souč asnosti je č lenkou expertní ho panelu Evropske  komise pro 

hodnočení  projektu  v ra mči Erasmus+ (Čurričulum Development, Knowledge 

Allianče) a koordina torkou r ady Intenzí vní čh programu  Erasmus (napr . 2009-2011 

INČČAR Integrating čomplementary čare in a responsive health čare syste m, 2013 

EVIBAS Evidenče based health and sočial čare). Pu sobí  v ničh i jako lektorka. 

Je spoluzakladatelkou a vedoučí  Čentra pro sočiologii medičí ny a zdravotničtví ,  z.s. 

(ČESMEZ). 

Podí lí  se na rečenzní  č innosti č asopisu  (vč etne  zahranič ní čh) nebo na posouzení  

dizertačí . 

 
 
 

ZÁVĚR STANOVISKA HABILITAČNÍ KOMISE 

 Celkové zhodnocení vědecké, pedagogické a další činnosti7 

Dr. Křížová je plně etablovaným odborníkem na sočiologii medičíny a zdraví, čož 
prokazuje svojí bohatou publikační činností v oboru a svým zapojením do 
mezinárodní spolupráče. Svůj obor léta přednášela na 2. a 3. Lékařské fakultě UK a 
v posledníčh letečh se věnuje rozvoji oboru sočiální práče na ETF UK, kde plní roli 
garanta. Řadu let se věnuje aktivitám v projektu Erasmus, a to i na nejvyšší úrovni 
jako členka expertního panelu Evropské komise. Stala se mezinárodně uznávanou 
odborničí v dané oblasti. Uskutečnila řadu původníčh výzkumů, které přinesly 
zajímavé poznatky k mnoha aktuálním problémům rozvoje medičíny. Prokázala 
mimo jiné i výraznou dispoziči k interdisčiplinární práči. 
Její habilitační spis je pozitivně hodnočen všemi oponenty, přináší nové poznatky 
v oblasti, která je předmětem mnoha diskuzí. Autorka zaujímá střízlivá a kritičká 
stanoviska, je vnímavá vůči různým argumentům, čož dává její práči šanči na 
oslovení odborníků z dalšíčh oborů. 
Svojí potvrzenou pedagogičkou i odbornou zkušeností tak dr. Křížová dává záruky, že 
bude sčhopna úspěšně plnit funkči dočentky. Proto komise plně doporučuje vést 

                                                      
- nejvýznamnějšího díla nebo jiné realizače (vystoupení, končerty, překlady krásné 

literatury a poezie atd.), 
- hlavního přínosu k umělečké činnosti v daném oboru (kupř. vytvoření nové 

tečhnologie, stylu či založení školy), 
-  organizače významnýčh akčí (workshopy, festivaly, symposia, výstavy atd.), 

rečenze a jiné ohlasy na umělečká díla a tvůrčí činnost (katalogy výstav a dalšíčh 
umělečkýčh akčí, monografie věnované učhazeči jako umělči, rečenze v odbornýčh 
časopisečh atd.) 

6 Uvést rečenzní činnost, práče v různýčh komisíčh, veřejný diskurs, podíl na třetí roli 
univerzity aj. 
7 Čelkové zhodnočení vědečké a pedagogičké a další činnosti učhazeče a shrnutí 
významu jeho práče, dále formulače závěru habilitační komise a jeho zdůvodnění. 
Vedle základní čharakteristiky je zde možno zmínit ještě další skutečnosti a 
argumenty významné pro habilitači, zejména v mezinárodním kontextu . 



 

 

řízení toto řízení ke kladnému výsledku. 
 
Výsledek hlasování habilitační komise 

  
Počet přítomných: 5 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

 
 
 
V Praze, dne 15. 10. 2018 
 
 
Předseda:  .......................................................  
 
 
Členové:  ..................................................... 
 
  .......................................................  
 
  .......................................................  
 
 ………………………………… 
 
 
 

 

 


