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Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
 

konané 16. května 2019 

  

1. Zaha jení  

2. Habilitač ní  ř í zení  pana Mgř. Fřantiš ka Tů my, Ph.D. přo oboř Angličky  jazyk 

3. Peřšona lie 

4. Končepč ní  diškůše 

Př í loha č . 1 
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Přítomni: 

přof. PhDř. Mařek Blatný, DřSč.  

doč. Mařtin Cajthaml, Dř. phil. 

přof. PhDř. Jan Čermák, CSč. 

přof. Vřatišlav Doubek, Ph.D.  

doč. Mgř. Libůš e Heczková, Ph.D. 

přof. Mgř. Mařtin Humpál, Ph.D. 

přof. PhDř. Ivan Jakubec, CSč.  

doč. Mgř. Ondř ej Jakubec, Ph.D. 

přof. PhDř. Jan Klápště, CSč. 

doč. Dř. Ing. Jana Klečková 

přof. PhDř. Toma š  Knoz, Ph.D. 

přof. PhDř. Jan Kořenský, DřSč.  

přof. PhDř. Jiř í  Lach, Ph.D. 

přof. PhDř. Milena Lenderová, CSč. 

přof. PhDř. Olga Lomová, CSč.  

přof. PhDř. Jošef Opatrný, CSč.  

přof. PaedDř. Vladimí ř Papoušek, CSč. 

přof. Mgř. Ondř ej Pilný, Ph.D. 

doč. PhDř. Mičhal Pullmann, Ph.D. 

doč. Ing. Vile m Sklenák, CSč. 

doč. PhDř. Mařek Skovajsa, Ph.D. 

doč. PhDř. Pavel Sládek, Ph.D. 

přof. PhDř. Kařel Šebesta, CSč. 

přof. PhDř. Ivan Šedivý, CSč.  

doč. Mgř. Pavel Štichauer, Ph.D. 

doč. PhDř. Jan Volín, Ph.D.  

doč. PhDř. Jan Wiendl, Ph.D.  

doč. PhDř. Petř Zemánek, CSč. 

přof. PhDř. Vlaštimil Zuska, CSč.  

 

 

 

Omluveni: 

doč. PhDř. Mikůla š  Bek, Ph.D. 

přof. PhDř. Mařie Bláhová, DřSč. 

přof. PhDř. Ivana Čeňková, CSč. 

přof. DSW. dř. hab. Hana Červinková 

přof. Mgř. Lůka š  Fasora, Ph.D. 

doč. PhDř. Hana Kasíková, CSč.  

přof. PhDř. Pawel Kladiwa, Ph.D. 

přof. PhDř. Důš an Lužný, Dř.  

doč. PhDř. Peteř Pavúk, Ph.D. 

přof. Miřošlav Petříček, Dř. 

doč. PhDř. Kateř ina Svatoňová, Ph.D. 

přof. Dř. phil. Jošef Vojvodík, M.A. 

přof. PhDř. Zbyne k Vybíral, Ph.D. 

 

Čestní členové:  

přof. PhDř. Ivan Hlaváček, CSč. 

 

Omluveni: 

přof. PhDř. Miřošlav Verner, DřSč.  

přof. PhDř. Bohůmil Zavadil, CSč.
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1. Zahájení 

1.1. Ú vodní  šlovo de kana doč. PhDř. Mičhala Půllmanna, Ph.D.  

1.2. VR ščhva lila přogřam dneš ní ho jedna ní   

1.3. VR ščhva lila za piš z pošlední ho zašeda ní  (25. 4. 2019) 
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2. Habilitační řízení pana Mgr. Františka Tůmy, Ph.D. pro obor Anglický jazyk  

Byla ščhva lena tř í č lenna  komiše přo pošoůzení  př edna š ky ve šloz ení :  

doč. Mgř. Libůš e Hečzkova , Ph.D., přof. Mgř. Ondř ej Pilny , Ph.D., doč. PhDř. Jan Volí n, Ph.D. 

 

Jako škřůta toř i byli ščhva leni:  

přof. PhDř. Ivan Jakůbeč, CSč., doč. Dř. Ing. Jana Kleč kova , přof. PhDř. Olga Lomova , CSč. 

 

Sloz ení  komiše přo habilitač ní  ř í zení :  

Sčhva lene  Ve dečkoů řadoů Filozofičke  fakůlty Úniveřzity Kařlovy dne 20. 9. 2018. 

 

Př edšeda  

přof. PhDř. Kařel S ebešta, CSč.  

Ú štav č eške ho jazyka a teořie komůnikače FF ÚK 

 

C lenove :  

přof. PhDř. Aleš  Kle gř     

Ú štav angličke ho jazyka a didaktiky FF ÚK 

 

doč. PhDř. Lůčie Beta kova , M.A., Ph.D.   

Katedřa anglištiky Pedagogičke  fakůlty JÚ 

 

doč. PhDř. Miřošlav C eřny , Ph.D.    

Katedřa anglištiky a ameřikaništiky FF OÚ 

 

doč. PhDř. Va člav R eř ičha, CSč.    

Ú štav čizí čh jazyků  Pedagogičke  fakůlty ÚP 

 

 

Oponenti: 

doč. PaedDř. Monika C eřna , Ph.D. 

Katedřa anglištiky a ameřikaništiky FF ÚPCE 

 

doč. Mgř. Sve tlana Hanůš ova , Ph.D. 

Katedřa angličke ho jazyka a liteřatůřy PedF MÚ  
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doč. PhDř. Ivana S imonova , Ph.D. 

Katedřa anglištiky Pedagogičke  fakůlty ÚJEP 

 

 

Př edna š ka: 

Dř. Tů ma př ednešl př edna š ků na te ma: „Kognitivní  př í štůpy ve vy zkůmů čhyb v angličke m 

pí šemne m přojevů č ešky čh mlůvč í čh.“ 

 

Stanoviško komiše: 

Stanoviško komiše př ednešl př edšeda komiše přof. PhDř. Kařel S ebešta, CSč. 

Text štanoviška komiše tvoř í  př í lohů č . 1 k tomůto za pišů.  

 

Oponentške  pošůdky: 

Doč. C eřna , doč. Hanůš ova  a doč. S imonova  šhřnůly obšah oponentšky čh pošůdků . Dř. Tů ma 

řeagoval na text oponentšky čh pošůdků . 

 

Pedagogička  a ve dečka  č innošt ůčhazeč e: 

Dř. Tů ma šezna mil VR še švy mi zkůš enoštmi a př edštavoů pedagogičke  a ve dečke  č innošti 

ve šve m obořů.  

 

Diškůše: 

V diškůši vyštoůpili: doč. Mařtin Cajthaml, Dř. phil., doč. Dř. Ing. Jana Kleč kova , doč. PhDř. Jan 

Volí n, Ph.D., přof. PhDř. Vlaštimil Zůška, CSč. 
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Uzavřené jednání: 

Hodnočení  přo pošoůzení  př edna š ky: 

(př ednešl doč. PhDř. Jan Volí n, Ph.D.) 

 

Dř. Tů ma křa tče př edštavil te ma a štřůktůřů šve  př edna š ky, pak še ale bez přů tahů  ve noval vlaštní  

přoblematiče. Nejpřve zmí nil přome n ůjí čí  še př í štůp k definiči čhyby jakoz to jevů př i ůz ití  jazyka 

v komůnikači. Vyšve tlil, jak ša m vymezí  pojetí  čhyby přo př edštavení  šve ho vy zkůmů a jak omezí  

švů j vy klad přoblematiky čhyb v habilitač ní  př edna š če. Sve  pojetí  zařa moval na č řtem 

komplexní ho ščhe matů komůnikač ní  jazykove  ščhopnošti jakoz to agřega tů jednotlivy čh dí lč í čh 

dovednoští  a znaloští .  

Dř. Tů ma še da le zmí nil o šoůč ašny čh metodologičky čh konvenčí čh př i zkoůma ní  čhyb. I z te to č a šti 

vy kladů bylo zjevne , z e ši je ve dom nejen odbořne  liteřatůřy nejnove jš í , ale i vy zkůmne  třadiče 

štařš í . 

Znač noů č a št vy kladů ve noval dř. Tů ma ilůštřačí m z a kovšky čh čhyb na konkře tní m aůtentičke m 

mateřia lů. Rozboř jednotlivy čh čhyb nebyl zdaleka třivia lní  – křome  dneš poz adovane ho odde lení  

tř í  faktořů , jimiz  jšoů šloz itošt, př ešnošt a plynůlošt, še ve noval i ůšoůvztaz ne ní  čhyb k dř í ve 

př edštavene mů modelů jazykove  komůnikač ní  ščhopnošti, a dotkl še i oz ehave  přoblematiky 

př í č in čhyb. Př i na štinů analy z še dř. Tů ma ve noval zejme na př ešnošti, ovš em počtive  zmí nil i 

přoblematič nošt končeptů „nořma“. 

Svoů př edna š ků ůzavř el habilitant vy hledy dalš í čh šme řů  ba da ní . 

Př edna š ka byla jašne  štřůktůřovana , koheřentní  a kůltivovane  př ednešena , a ůmoz nila vhled do 

přoblematiky i odbořní ků m z jiny čh ve dní čh obořů . 

V na šledne  diškůši dř. Tů ma přoka zal š iřoke  znalošti a pohotovošt. Na kladene  dotazy odpoví dal š 

př ehledem a konkře tne . 

 

 

Hlasování o zhodnocení přednášky k habilitačnímu řízení 

(Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1).  

Text hodnocení přednášky pro habilitační řízení byl odsouhlasen. 
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Vy šledek tajne ho hlašova ní : 

Poč et č lenů  VR :   42 

Př í tomno :    29 

Kladny čh hlašů  :    25 

Za pořny čh hlašů  :    4 

Neplatny čh hlašů  :   0 

 

 

Vědecká rada schválila návrh na habilitační řízení, návrh bude postoupen rektorátu UK. 
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3. Personálie  

Vědecká rada vzala na vědomí: 
 

3.1. Ozna mení  o ůde lení  titůlů Ph.D.:  

V komiši přo štůdijní  přogřam Filologie, štůdijní  oboř Fonetika obha jila Mgř. Eliš ka 

Chůřan ova  dne 26. 4. 2019 švoů dišeřtač ní  přa či š na zvem: Tempořa lní  konfigůřače 

č eške ho taktů v šoůvišlošti š jeho fonotaktičkoů štřůktůřoů. De kan ůde lil na za klade  

na vřhů komiše jmenovane  titůl d o k t o ř. 

 

V komiši přo štůdijní  přogřam Hištořičke  ve dy, štůdijní  oboř C eške  de jiny obha jila Mgř. 

Lenka Kř í z ova  dne 26. 4. 2019 švoů dišeřtač ní  přa či š na zvem: Podoby a přome ny vztahů 

můz e a z eny ve 2. polovine  19. štoletí . De kan ůde lil na za klade  na vřhů komiše jmenovane  

titůl d o k t o ř. 

 

V komiši přo štůdijní  přogřam Hištořičke  ve dy, štůdijní  oboř C eške  de jiny obha jil PhDř. 

Roman Pazdeřšky  dne 26. 4. 2019 švoů dišeřtač ní  přa či š na zvem: Hištořik W. W. Tomek 

a jeho vy znam v č eške m de jepišečtví . De kan ůde lil na za klade  na vřhů komiše 

jmenovane mů titůl d o k t o ř. 

 

 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

3.2. Na vřh na ůde lení  Zlate  medaile Úniveřzity Kařlovy přof. Madeleine Albřight 

Shrnutí zdůvodnění: 

Madeleine Albřight, řozena  Mařie Jana Kořbelova , počha zí  z č eško-z idovške  řodiny. 

Její  oteč, Jošef Kořbel, byl č eškošlovenšky  diplomat. Po načištičke  okůpači č ešky čh zemí  

še řodine  podař ilo ůniknoůt do Londy na, kde Jošef Kořbel přačoval ů exilove  vla dy jako 

pořadče přezidenta Beneš e. Po va lče še vřa tili do C eškošlovenška. Po ů nořů 1948 řodina 

znovů byla nůčena odejí t do exilů. Be hem komůništičke ho řez imů Madeleine Albřight 

vy řazne  poma hala č ešky m dišidentů m. Jako miništřyne  zahřanič ní čh ve čí  Spojeny čh šta tů  

šehřa la vy znamnoů řoli př i řozš í ř ení  NATO o C eško, Polško a Maďařško (1999). 

Na ůniveřzite  v Glašgow v řoče 2010 šlavnoštne  oteví řala doktořšky  přogřam C eška  

a štř edoevřopška  štůdia. 
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V č eš tine  vyš lo š velky m ohlašem š ešt její čh knih. Memoa řy a ošobní  vzpomí nky 

Madeleine (2003), Tajna  ř eč  břoz í  (2010) a Přaz ška  zima (2012), politologičke  půblikače 

Moční  a vš emohoůčí . Ú vahy o Bohů, Ameřiče a mezina řodní čh vztazí čh (2006), 

Dopořůč ení  bůdoůčí mů přezidentovi, jak vřa tit Ameřiče dobřoů pove št v Evřope  a ve šve te  

(2008) a Faš išmůš – vařova ní  (2018). 

Madeleine Albřightova  je nošitelkoů mnoha vyznamena ní , obdřz ela např í klad 

Přezidentškoů medaili švobody od Bařačka Obamy nebo R a d bí le ho lva od Va člava Havla. 

Zí škala ř adů č eštny čh ůzna ní  a ošm č eštny čh doktořa tů  ůniveřzit ve Spojeny čh šta tečh. 

Z a dna  z č ešky čh ůniveřzit jí  vš ak došůd vyznamena ní  nebo medaili neůde lila.  

Přo ůde lení  Zlate  medaile Úniveřzity Kařlovy Madeleine Albřightove  hovoř í  její  

čeloz ivotní  našazení  ve přošpe čh hodnot demokřačie a hůmanity, její  vztah k C eške  

řepůbliče a Přaze, kde še nařodila a kteřoů navš te vůje (napošledy v bř eznů 2019). 

Z hlediška na š jako navřhovatele – Centřa přo štůdiům holokaůštů a z idovške  liteřatůřy 

FF ÚK – jšoů dů lez ite  take  její  č eškoz idovške  koř eny, za jem o z idovškoů kůltůřů 

a angaz ovanošt přoti potlač ova ní  lidšky čh přa v, totalitařišmů a totalitní mů způ šobů 

myš lení , jak še přojevůje i v její  pošlední  knize Faš išmůš – vařova ní  (č ešky 2018). 

Albřightova  zde přoti faš izoidní m tendenčí m v minůlošti i v šoůč ašne m šve te  štaví  

hodnoty demokřačie. Hla ší  še ke štanovišků T. G. Mašařyka, z e demokřačii je tř eba šta le 

znovů bůdovat a řefořmovat a z e „demokřačie je na zoř na z ivot, špoč í va  na dů ve ř e v lidi, 

v lidškošt a v lidštví “. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 18, Proti: 2, Zdržel se: 7). 

 

3.3. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lena do zkůš ební  komiše přo SDZK a obhajoby 

dišeřtač ní čh přačí  přo štůdijní  přogřam Filologie, oboř Roma nške  liteřatůřy:  

doč. PhDř. Toma š  Neješčhleba, Ph.D.  

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

3.4. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lena do zkůš ební  komiše přo SDZK a obhajoby 

dišeřtač ní čh přačí  přo štůdijní  přogřam Hištořičke  ve dy, oboř De jiny a kůltůřy zemí  

Ašie a Afřiky:  

Mgř. Ing. Jiř í  Hůdeč ek, Ph.D.  

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 2). 
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3.5. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lena do zkůš ební  komiše přo obhajoby dišeřtač ní čh 

přačí  přo štůdijní  přogřam Hištořičke  ve dy, oboř De jiny a kůltůřy zemí  Ašie a Afřiky:  

Mgř. Jan Lůffeř, Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 3). 

 

3.6. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lena do zkůš ební  komiše přo SDZK a obhajoby 

dišeřtač ní čh přačí  přo štůdijní  přogřam Filologie, štůdijní  obořy Geřma nške  jazyky 

a liteřatůřy; Geřma nške  liteřatůřy: 

doč. Filip Chařva t, M.A. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 27, Proti: 1, Zdržel se: 0). 

 

3.7. Na vřh na zme nů př edšedy Rady přogřamů Přogřeš Q15 

Rezignače na pošt př edšedy přogřamů Přogřeš Q15 – přof. PhDř. Mařek Blatny , DřSč. 

 
Zdů vodne ní : Přof. Blatny  ma  na FF ÚK přačovní  šmloůvů va zanoů na DPP, v šoůladů š přavidly 

přo řealizači přojektů  PROGRES, nemů z e zašta vat řoli př edšedy Q15. 

 
Na vřh na zme nů př edšedy přogřamů Přogřeš Q15 – doč. PhDř. Jiř í  Bůřia nek, CSč. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 26 Proti: 0, Zdržel se:1). 

 

3.8. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lenů  do zkůš ební  komiše přo SDZK a obhajoby 

dišeřtač ní čh přačí  přo štůdijní  přogřam Filologie, štůdijní  oboř Třanšlatologie (tř í lete , 

č tyř lete  štůdiům, angličke  můtače):  

doč. PhDř. Mařtin Djovč oš , PhD. (ÚMB Banška  Byštřiča) – A., tlůmoč ení , 
mařtin.djovčoš@ůmb.šk 

Mgř. Pavol S veda, PhD. (ÚK Břatišlava), A., tlůmoč ení , pavol.šveda@ůniba.šk  

doč. PhDř. Radek Maly , PhD. (ÚP Olomoůč, FSV ÚK) – geřm., liteřa řní  př eklad 

Mgř. Kamila Mřa zkova , Ph.D. (Ú JC  C AV, FF ÚK) 

doč. PhDř. Mařta Chřoma , PhD. (PF ÚK) – A, přa vní  a etičke  ašpekty př ekladů a tlůmoč ení .  

dř. Lieven D’hůlšt, Úni Leůven (ůniveřza lní , zvl. de jiny; jazyky A, N, F), 
lievendhůlšt@kůleůven.be 

dř. Diřk Delabaštita  (ůniveřza lní ; jazky A, N, F) – 14. 3. 1960, diřkdelabaštita@kůleůven.be 
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dř. Reine Meylaeřtš  (ůniveřza lní ; jazyky A, F) – 26. 9. 1965, řeinemeylaeřtš@kůleůven.čz 

dř. Nike Kočijanč ič  Pokořn (ůniveřza lní , jazyky A, F, N) – 4. 12. 1967, nike-pokořn@ůni.lj.ši  

dř. Fřanz Po čhhačkeř , Úni Wien (jazyky A, N, Sp)  - 1962, fřanz.poehačkeř@ůnivie.ač.at 

dř. Mičhaela Wolf, Úniv. Gřaz, Aůštřia, mičhaela.wolf@ůni-gřaz.št 

přof. Kaiša Koškinen, Úni of Tampeře – 1966, kaiša.koškinen@ůta.fi 

dř. Seřgei Tyůlenev, Důřham Úniv., šeřgeytlnv@gmial.čom 

dř. O zlem Beřk Albačhten Bogaziči Úniv, Tůřkey  (jazyky A, Tůř, It, N) – 
ozlem.beřk@boůn.edů.tř 

dř. Roša Rabada n A lvařez, Úniv. Leo n, S p. (An, S p, kořpůšova  lingvištika a př eklad) – 22. 10. 
1962, řoša.řabadan@ůnileon.eš 

dř. Jekate řina Počholkova  (MGLÚ Moškva) – 2. 2. 1979, šiřotina_e79@mail.řů 

dř. Jean-Mičhel Deve ša (Úniv. Limoge) – 14. 7. 1956, jmdeveša@fřee.fř 

přof. doč. PhDř. Kataří na Bedna řova , CSč. (SAV – ÚK Břatišlava) – 1957, 
katařinabednařova@gmail.čom 

doč. PhDř. Jana Třůhla ř ova , CSč. (SAV) – jana.třhlařova@šavba.eš 

přof. PhDř. Zůzana Malinovška , CSč. (ÚK Břatišlava, Úniveřzita v Přeš ove ) – 11. 1. 1948, 
zůzana.malinovška@ůnipo.šk  

dř. Katřien Lievoiš (Úniveřšity of Antveřp)  Úniveřšiteit Antweřpen) – 
katřien.lievoš@ůnantwepen.be 

dř. Mařie Vřinat-Nikolov (INALCO Pařiš) – mařie.vřinant@inalčo.fř 

Pozn.: Dle vyjádření prof. Králové mají všichni navrhovaní tituly ekvivalentní české docentuře 

nebo profesuře. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 25, Proti: 1, Zdržel se: 2). 

 

3.9. Na vřh obořove  řady na odvola ní  č lenů  zkůš ební  komiše přo SDZK a obhajoby 

dišeřtač ní čh přačí  přo štůdijní  přogřam Filologie, štůdijní  oboř Třanšlatologie (tř í lete , 

č tyř lete  štůdiům, angličke  můtače):  

doč. PhDř. Taida Nova kova , CSč. 

doč. PhDř. Milošlav Úlič ny  

doč. PhDř. Mařie Cšiřikova  

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 25, Proti: 1, Zdržel se: 1). 

 

 



12 

3.10.  Na vřh na pove ř ení  č lenštví m v obořove  řade  přo oboř Klašička  ařčheologie: 

doč. PhDř. Jana Myna ř ova , Ph.D. 

přof. PhDř. Petř Chařva t, DřSč. (PedF ÚK)  

Mgř. Jana Mař í kova  Kůbkova , Ph.D. (Ařčheologičky  ů štav AV C R) 

doč. PhDř. Mgř. Lůboš  Jiřa n , CSč. (Ařčheologičky  ů štav AV C R) 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

 

3.11.  Na vřh na odvola ní  č lenů  obořove  řady přo oboř Klašička  ařčheologie: 

přof. PhDř. Jiř í  Sla ma, CSč. 

PhDř. Natalie Venčlova , DřSč. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

3.12.  Na vřh na pove ř ení  č lenštví m v obořove  řade  přo oboř Filozofie: 

Mgř. Jakůb Jiřša, Ph.D.  

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 26, Proti: 2, Zdržel se: 0). 

 

3.13.  Na vřh na odvola ní  č lena obořove  řady přo oboř Filozofie:  

doč. Ladišlav Benyovšzky , CSč.  

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

 

3.14.  Nominače na Cenů Ařnoš ta z Pařdůbič: 

PhDř. Toma š  Gřa f, Ph.D.  - cena za vynikající počin 

Ing. Toma š  Boř il, Ph.D. - cena pro vynikajícího vyučujícího 

doč. PhDř. MÚDř. Mgř. Radvan Bahboůh, Ph.D. - cena pro vynikajícího vyučujícího 

Vědecká rada o návrhu nehlasovala. 
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4. Koncepční diskuse 

4.1. Půblikač ní  č innošt a její  vykazova ní  (v na vaznošti na končepč ní  diškůše z VR FF ÚK  

18. 10. 2018 a 15. 11. 2018) 

Ú vodem de kan šhřnůl za ve řy jedna ní  z př edčha zejí čí čh končepč ní čh diškůší  VR FF ÚK, 

ve kteřy čh še ve dečka  řada mimo jine  ůšnešla na individůa lní m pošůzova ní  mateřia lů  

ůčhazeč ů  v habilitač ní m a jmenovačí m ř í zení , vz dy š př ihle dnůtí m ke zvykloštem v dane m 

obořů.  

Da le de kan infořmoval o zavedení  tečhničke ho křoků kontřoly plagia tořštví  a půblikova ní  

v tzv. předa tořšky čh č ašopišečh ve špolůpřa či š Knihovnoů Jana Palačha, jehoz  vy šledkem 

bůdoů podklady k pošoůzení  přo hodnotí čí  komiši a bůdoů šloůz it i jako zpe tna  vazba 

ůčhazeč i. Pošůzova ní  půblikač ní  č innošti č i půblikova ní  v tzv. předa tořšky čh č ašopišečh bůde 

přobí hat individůa lne  a z hlediška diačhřonní ho i šynčhřonní ho.  

Ve dečka  řada za šadne  podpořůje zava de ní  elektřoničke ho šyšte mů CHRES přo špřa vů 

habilitač ní čh ř í zení  a ř í zení  ke jmenova ní  přofešořem.  

Vy šledkem diškůše bylo odšoůhlašení  na šledůjí čí ho ůšnešení : 

V návaznosti na koncepční diskusi na zasedání VR FF UK 18. října a 15. listopadu 2018 

na téma publikační činnosti a (spolu)autorství, ve které bylo přijato usnesení individuálního 

posuzování publikační činnosti uchazeče, navrhujeme podobným způsobem posuzovat 

monografie jako celek.  

„Souhrnná kritéria ale byla nazvána jako Doporučená, proto je zde prostor 

pro vyvažování případných odchylek od doporučených kritérií. V tomto směru je opět 

podstatná vysvětlující role habilitačních a jmenovacích komisí.“ (Zápis VR FF UK 15. 11. 

2018, s. 16) 

Navrhujeme proto ve spolupráci s Knihovnou Jana Palacha zařadit do procesu habilitačních 

řízení a řízení ke jmenování profesorem systémový krok kontroly plagiátorství a publikování 

v predátorských časopisech. Tento krok je v souladu s Opatřením rektora č. 26/2017 

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. 

Výsledkem této analýzy bude report sloužící a) jako zpětná vazba uchazeči, b) podklad 

pro zasedání hodnotících komisí. Pro podporu nezaujatého hodnocení habilitačních 

a jmenovacích řízení také zavádíme plně elektronický procesní systém CHRES.  

Vědecká rada schválila text usnesení hlasováním (Pro: 19, Proti: 1, Zdržel se: 4). 
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4.2. Př í špe vek do končepč ní  diškůše přof. Jana C eřma ka a doč. Pavla Sla dka 

Přof. Jan C eřma k a doč. Pavel Sla dek př ednešli poštůpne  hlavní  teze jejičh př í špe vků 

do končepč ní  diškůše, kteřy  tematizoval mimo jine  ota zky ty kají čí  še půblikač ní  č innošti, čitačí  

č i přočešů habilitač ní čh ř í zení  a ř í zení  ke jmenova ní  přofešořem i přů be hů jejičh přojedna ní  

na zašeda ní  ve dečke  řady.  

Ve dečka  řada vytvoř ila přačovní  škůpinů, kteřa  bůde ř eš it končepč ní  ota zky, jimiz  

še VR dloůhodobe ji zaby va . Tento křok byl přoveden z dů vodů vyšoke ho poč tů habilitač ní čh 

a jmenovačí čh ř í zení  a č ašovy m moz noštem VR. C leny přačovní  škůpiny byli ůštanoveni – 

přode kanka přo ve dů doč. Mgř. Libůš e Hečzkova , Ph.D., přof. PhDř. Jan C eřma k, CSč., 

doč. Mgř. Ondř ej Jakůbeč, Ph.D., doč. PhDř. Pavel Sla dek, Ph.D., doč. PhDř. Jan Wiendl, Ph.D. 

4.3. Př í špe vek do končepč ní  diškůše přof. Mařtina Hůmpa la 

„Myšlí m ši, z e by še mohla řadika lne  šní z it doba, po kteřoů še na VR č toů mateřia ly, 

kteře  ůz  č lenove  VR štejne  mají  k dišpoziči ne kolik dní  př edem na intřanetů. Habilitač ní  

a jmenovačí  ř í zení  jšoů ve šta vají čí  fořme  podle me ho na zořů zbyteč ne  dloůha , a za jeden 

z hlavní čh dů vodů  povazůji to, z e še př edč í ta  z textů  (např . dloůhe  vy n atky z pošůdků  

habilitač ní čh přačí , dloůhe  vy n atky z hodnočení  komiší  apod.), kteře  ši mohoů č lenove  VR 

př eč í št př edem. Pokůd tedy přoti tomů není  ne jaky  př edpiš, navřhůji ne kteře  tyto č a šti jedna ní  

bůď ů plne  zřůš it, nebo alešpon  podštatne  č ašove  omezit. Takova to zme na by ale byla aši 

moz na  jen za př edpokladů, z e byšte [, pane de kane,] apeloval na č leny ve dečke  řady, aby ši 

habilitač ní  a jmenovačí  mateřia ly vz dy př eč etli ješ te  př edtí m, nez  na jedna ní  VR př ijdoů.“ 

V na šledne  diškůzi še ůka zalo, z e za šadní  ota zkoů je č ašove  řozvřz ení  přojedna va ní  ve tš í ho 

poč tů habilitač ní čh ř í zení  na zašeda ní  VR FF ÚK. Přode kanka přo ve dů př ednešla moz nošt 

inšpiřače z dobře  přaxe jiny čh fakůlt ÚK, kde je na zašeda ní  VR štandařdne  přojedna va no ve tš í  

mnoz štví  habilitač ní čh a jmenovačí čh ř í zení .  

4.4. Etika ve dečke  přa če  
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Zapšal: Mgř. Ondř ej Vřabeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doč. PhDř. Mičhal Půllmann, Ph.D.      V Přaze dne 28. 5. 2019  

de kan 
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Příloha č. 1 
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