
Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy  

konané dne 18. října 2018 

 

 

Projednane  body programu: 

  

1. Zaha jení  

2. Habilitač ní  r í zení  pana Mgr. Va člava Ne mče, Ph.D., pro obor filozofie 

3. Končepč ní  diskuze 

4. Vyja dr ení  k na vrhu na jmenova ní  č lenu , pr edsedy a mí stopr edsedy Komise pro 

etiku ve vy zkumu FF UK 

5. Persona lie 

6. Akreditače 

Pr í loha č . 1 

  



Počet členů VR: 42: Přítomno: 34 Omluveno: 8 

 

Přítomni: 

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSč. 

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSč. 

doč. Martin Cajthaml, Dr. phil. 

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSč. 

prof. PhDr. Jan Čermák, CSč. 

prof. Vratislav Doubek, Ph.D.  

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

doč. Mgr. Libus e Heczková, Ph.D. 

prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. 

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSč.  

doč. Mgr. Ondr ej Jakubec, Ph.D. 

doč. PhDr. Hana Kasíková, CSč. 

prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. 

prof. PhDr. Jan Klápště, CSč. 

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSč.  

prof. PhDr. Jir í  Lach, Ph.D. 

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSč. 

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSč. 

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

prof. PaedDr. Vladimí r Papoušek, CSč. 

prof. Miroslav Petříček, Dr. 

doč. PhDr. Mičhal Pullmann, Ph.D. 

doč. Ing. Vile m Sklenák, CSč. 

doč. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 

doč. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 

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

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSč. 

doč. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. 

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 

doč. PhDr. Jan Volín, Ph.D.  

prof. PhDr. Zbyne k Vybíral, Ph.D. 

doč. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 

doč. PhDr. Petr Zemánek, CSč. 

prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSč.  

Omluveni: 

doč. PhDr. Mikula s  Bek, Ph.D. 

prof. DSW. dr.hab. Hana Červinková 

doč. Dr. Ing. Jana Klečková 

prof. PhDr. Olga Lomová, CSč.  

prof. PhDr. Dus an Lužný, Dr. 

doč. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. 

prof. Mgr. Ondr ej Pilný, Ph.D. 

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSč.  

Čestní členové: 

Přítomen: 

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSč. 

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSč. 

Omluveni: 

prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSč. 

  



 

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  (20. 9. 2018) 

  



 

2. Habilitační řízení pana Mgr. Václava Němce, Ph.D., pro obor filozofie 

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

prof. PhDr. Ivan Jakubeč, CSč., prof. PhDr. Jan Kla ps te , CSč., prof. Miroslav Petr í č ek, Dr. 

 

Jako skruta tor i byli sčhva leni:  

prof. Mgr. Martin Humpa l, Ph.D., doč. Mgr. Pavel S tičhauer, Ph.D., doč. PhDr. Jan Wiendl, 

Ph.D. 

 

Sloz ení  habilitač ní  komise:  

Sčhva lene  Ve dečkou radou Filozofičke  fakulty Univerzity Karlovy dne 14. 12. 2017. 

 

Předsedkyně: 

prof. Lenka Karfí kova , Dr. theol     

Katedra filosofie Evangeličke  teologičke  fakulty Univerzity Karlovy 

  

Členové: 

prof. PhDr. Stanislav Sousedí k, CSč. 

v du čhodu 

 

doč. PhDr. Toma s  Nejesčhleba, Ph.D. 

Katedra filosofie Filozofičke  fakulty 

Univerzity Palačke ho v Olomouči 

 

doč. PhDr. Karel Floss   

v du čhodu 

 

prof. Dr. phil. fač. theol. Peter Volek 

Katedra filozofie Filozofičke  fakulty, 

Katolí čka univerzita v Ruz omberoku 

Oponenti: 

prof. Dr. phil. fač. theol. Peter Volek  

Katedra filozofie Filozofičke  fakulty, Katolí čka univerzita v Ruz omberoku 

 
doč. Toma s  Mačhula, Ph.D., Th.D. 

Katedra filosofie a religionistiky Teologičke  fakulty Jihoč eske  univerzity v C esky čh 

Bude jovičí čh 

 
PhDr. Jozef Matula, Ph.D. 

Katedra filosofie Filozofičke  fakulty Univerzity Palačke ho v Olomouči 

  



 

 

Pr edna s ka: 

Dr. Ne meč pr ednesl pr edna s ku na te ma: „Bytí , me tí  a č as.“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise pr ednesla pr edsedkyne  komise prof. Lenka Karfí kova , Dr. theo.  

Text stanoviska komise tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu.  

 

Oponentske  posudky: 

Oponent prof. Volek a pr edsedkyne  komise prof. Karfí kova  shrnuli obsah oponentsky čh 

posudku . Dr. Ne meč reagoval na text oponentsky čh posudku .  

 

Pedagogička  a ve dečka  č innost učhazeč e: 

Dr. Ne meč sezna mil VR se svy mi zkus enostmi a pr edstavou pedagogičke  a ve dečke  

č innosti ve sve m oboru. 

 

Diskuse: 

V diskusi vystoupili:  

prof. PhDr. Marek Blatny , DrSč., doč. PhDr. Karel Floss, prof. PaedDr. Vladimí r Papous ek, 

CSč., doč. PhDr. Mičhal Pullmann, Ph.D., prof. Dr. phil. Josef Vojvodí k, M.A., prof. PhDr. 

Vlastimil Zuska, CSč.  

 

Uzavřené jednání:        

Hodnočení  pro posouzení  pr edna s ky: 

(pr ednesl prof. Petr í č ek) 

 

Mgr. Váčlav Němeč Ph.D. věnoval svou habilitační přednášku filosofičkému pohledu na 

morálně-právní pojem das Sollen, „mětí“. Zaměřil se přitom na samy ontologičké základy 

tohoto pojmu, které osvětlil připomenutím Heideggerova nového přístupu k otázče „bytí“ 

a srovnáním jeho ontologie konečnosti s právním pozitivismem. Jádrem jeho přednášky 

bylo kritičké navázání na Heideggera a jeho výklad lidské, do budoučnosti obráčené 

existenče, situované v intersubjektivitě, tedy mezi druhými, vzhledem k nimž člověk 

rozvrhuje své budoučí možnosti do společného světa. Netáže se tedy jen na to, čo může a 

čhče, nýbrž právě tak i na to, čo smí a má činit. Máme-li se však dostat blíže k problému, 

jak je implikován v pojmu „das Sollen“, je třeba heideggerovskou analýzu doplnit a 



 

 

rozvinout, zejména pokud jde o ohled na nepředvídatelnost, která je nutným aspektem 

každého rozvrhování jakožto předjímání, dává mu ráz provizornosti a nutí ke korekčím. 

Vyjádříme-li totéž z opačného úhlu pohledu, je třeba říči: člověk musí být sčhopen 

kreativního jednání, z něhož vzčhází nová skutečnost právě proto, že se svým 

rozvrhováním distančuje od stávajíčího. K jeho existenči patří tato otevřenost, kterou 

mnohem přesněji vystihl Karl Jaspers, když ukázal, že existenčiální „Sollen“ (mětí) není 

norma, nýbrž apel, zavazujíčí k odpovědnosti. Váčlav Němeč pak v této souvislosti 

připomněl i význam „nepředmětnosti“ a nepředmětnýčh výzev, který zdůrazňuje 

Ladislav Hejdánek. Realita, do které jsme svou existenčí včleněni, neexistuje nezávisle na 

naše angažování, to jest na našem odpovědném jednání, jehož odpovědnost spočívá 

v tom, že hledá adekvátní odpovědi na výzvy, jimž čelí jako bytost otevřená do 

budoučnosti. Což je možná pojetí existenče, které je příbuzné tomu, jak se dnes čhápe 

evoluce kosmu. 

 

Váčlav Němeč svou přednáškou, která byla jasně a přehledně strukturována, třebaže její 

téma nebylo nikterak jednodučhé a autoři, o které se opírala, patří ve filosofii mezi 

nejobtížněji interpretovatelné, prokázal nejen své hluboké znalosti současného myšlení, 

nýbrž právě tak a především sčhopnost ukázat jeho aktualitu. 

 

V diskusi, která se po přednášče rozvinula, se Váčlav Němeč nejprve důkladně zabýval 

otázkami oponentů a v následujíčí rozpravě se věnoval dotazům z pléna. Z jeho 

promyšlenýčh odpovědí bylo zčela zřejmé, že v oborečh, kterým se věnuje, patří mezi 

uznávané autority. Neméně patrné však bylo i to, že znalosti, široký rozhled a současně i 

setrvalá reflexe na smysl filosofie v dnešní době mu umožňují prezentovat nesnadné 

problémy přístupnou a přitažlivou formou, aniž redukuje jejičh složitost. 

 
 

  



 

 

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 :    34 

Kladny čh hlasu  :    33 

Za porny čh hlasu  :    1 

Neplatny čh hlasu  :   0 

 

Vědecká rada schválila uchazeče a postoupila návrh rektorát UK. 

  



 

 

3. Koncepční diskuze 

3.1. Ozna mení  o zrus ení  zpravodaju  pro habilitač ní  a jmenovačí  r í zení : 

V souvislosti s na mitkou proti postupu v habilitači z č ervnove  rady, kterou učhazeč ka 

podala (byla zmí tnuta na FF i na Rektora tu UK), byl ze strany Rektora tu UK posouzen 

rovne z  pročesní  postup u habilitačí  a profesur na FF UK. Rektora t UK doporuč il okamz ite  

zrus ení  syste mu komise zpravodaju  s tí m, z e „za účelem všestranného hodnocení uchazeče 

ustavuje vědecká rada dle zákona příslušnou habilitační nebo „jmenovací“ komisi. Není 

možné jít nad rámec zákonných požadavků a odůvodňovat to transparentností a 

maximalizací kvality posuzování řízení, neboť se jedná o výkon veřejné moci, neplatí tedy 

zásada „je dovoleno, co není zákonem zakázáno“.  

V ra mči diskuze k tomuto opatr ení  byla ze strany č lenu  ve dečke  rady zmí ne na r ada 

argumentu  pro začhova ní  sta vají čí ho syste mu (zejme na skuteč nost, z e se jedna  o na stroj 

pro zvy s ení  kvality posuzova ní  habilitač ní čh a jmenovačí čh r í zení , moz nost zaujate ho 

posuzova ní  materia lu  učhazeč u  o habilitače a profesury ze strany komisí  i oponentu ), 

pra vo ve dečke  rady jmenovat komisi). Ze strany vedení  FF UK a Odde lení  ve dy FF UK bylo 

upozorne no na ne ktere  problematičke  body tohoto syste mu (ota zka pročesní ho postupu 

a jeho souladu s pr edpisy, viz vy s e uvedene  sde lení  RUKU, urč ite  pr edjí ma ní  vy sledku 

habilitačí  a profesur). V diskuzi padla rovne z  na mitka, proč  nebyla VR jiz  dr í ve 

informova na o na mitče proti postupu v habilitač ní m r í zení . Postup v te to ve či byl do 

znač ne  mí ry ovlivne n tí m, z e na mitka byla poda na v za konne  lhu te  v pru be hu pra zdnin, 

pr í prava odpove di a materia lu  pro RUK byla dokonč ena končem srpna. Rektora t UK 

reagoval dopisy, ktere  FF UK obdrz ela pr ed r í jnovy m zaseda ní m VR FF UK. 

V ota zče komise zpravodaju  byl nalezen na sledují čí  kompromis. Komise zpravodaju  a 

za roven  hodnotitelu  pr edna s ky shrne svu j na zor na pr edkla dane  materia ly v ra mči 

uzavr ene  č a sti – bod diskuze k čele mu r í zení . Nebude tedy pr edem vypračova na pí semna  

zpra va. 

3.2. Publikač ní  č innost a termí n hlavní  autor, respektive spoluautor 

Definiče pojmu hlavní  autor, jak je uvedena v Opatr ení  rektora č . 26/2017 Doporuč ena  

hlediska hodnočení  pro habilitač ní  r í zení  a r í zení  pro jmenova ní  profesorem a minima lní  



 

 

poz adavky na obsah odu vodne ní  habilitač ní  a hodnotí čí  komise vč etne  stanovení  

na lez itostí  pr edkla dany čh materia lu  Univerzity: 

V humanitních a sociálně-vědních oborech se do počtu požadovaných prací započítávají 

výhradně práce, u nichž je uchazeč jediným, nebo hlavním autorem. Hlavním autorem v této 

souvislosti je míněn vedoucí autorského kolektivu, který výzkum i zprávu koncipoval, práci 

koordinoval a napsal nebo vytvořil významnou část textu či díla. Na vyžádání je povinen 

doložit svůj podíl na práci. Uchazeč o jmenovací řízení v humanitním oboru by měl být 

autorem alespoň jedné monografie. Do citací lze započítat i recenze, pokud byly publikovány 

v odborných periodikách. Je třeba uvést metodiku vyhledání citací.  

Z diskuze na toto te ma vyplynulo na sledují čí : 

Je vhodne , aby učhazeč i v habilitač ní m a jmenovačí m r í zení  du sledne  uva de li u poloz ek 

s ví če autory vlastní  autorsky  podí l, a to napr í klad stra nkove , nebo v pročentečh, pr í padne  

uvedli, zda se jedna  o 1. autora nebo korespondují čí ho autora. VR da le doporuč uje 

habilitač ní m a jmenovačí m komisí m pr i hodnočení  publikač ní  č innosti zohlednit rea lny  

podí l učhazeč e tak, aby do čelkove ho poč tu nejme ne  20, respektive 40 odborny čh poloz ek 

zahrnula pouze ty, u ničhz  byl učhazeč u v podí l za vaz ny , jak je uvedeno v Opatr ení  rektora 

č . 26/2017 Doporuč ena  hlediska hodnočení  pro habilitač ní  r í zení  a r í zení  pro jmenova ní  

profesorem a minima lní  poz adavky na obsah odu vodne ní  habilitač ní  a hodnotí čí  komise 

vč etne  stanovení  na lez itostí  pr edkla dany čh materia lu  Univerzity. Ve dečka  rada si 

uve domuje, z e nelze pr edem stanovit za vazne  obečne  platne  pravidlo pro poloz ky s ví če 

autory, proto bude tyto pr í pady posuzovat individua lne .  

  



 

 

4. Vyjádření k návrhu na jmenování členů, předsedy a místopředsedy Komise pro 

etiku ve výzkumu FF UK 

PhDr. David C a p, Ph.D., Katedra psyčhologie – předseda komise 

doč. RNDr. Vladimí r Petkevič , CSč., U stav teoretičke  a komputač ní  lingvistiky – 

místopředseda komise  

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D., Katedra pedagogiky 

PhDr. Kater ina S a malova , Ph.D., Katedra sočia lní  pra če 

Mgr. Petr Lupač , Ph.D., Katedra sočiologie 

5. Personálie 

Vědecká rada vzala na vědomí: 

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

V komisi pro studijní  program Historičke  ve dy, studijní  obor Klasička  arčheologie obha jila 

Mgr. Zuzana Kroutilova  Jamričhova  dne 13. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: 

Moz nosti vyuz itia genderovej analy zy pri interpreta čii tzv. z a nrovy čh sče n na č ierno- a 

č ervenofigu rovej keramike. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul 

doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Historičke  ve dy, studijní  obor Moderní  hospoda r ske  a 

sočia lní  de jiny obha jila Mgr. Mičhaela Blaz kova  dne 14. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s 

na zvem: V zajetí  televize. Akte r i, televizní  z a nry a programy v USA a C eskoslovensku ve 2. 

polovine  20. století . De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Historičke  ve dy, studijní  obor Moderní  hospoda r ske  a 

sočia lní  de jiny obha jil Mgr. Jan Kola r  dne 14. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Drogy 

v sočialističke m C eskoslovensku. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane mu 

titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Historičke  ve dy, studijní  obor De jiny a kultury zemí  Asie a 

Afriky obha jila PhDr. Anna Sehnalova  dne 14. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: The 

Bonpo Mendrup (sMan sgrub) Ritual: Its Medičine,Texts, Tračeable History, and Current 

Pračtiče. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 



 

 

 

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

vy tvarne ho ume ní  obha jila PhDr. Daniela Br í zova  dne 17. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s 

na zvem: The role of sčulpture in the offičial art of totalitarian regimes: DDR and C SR 1948 

- 1968 čompared. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Politologie, studijní  obor Politologie obha jil Mgr. Pavel 

Doleč ek dne 17. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Friedričh August von Hayek a 

ota zka evoluče libera rní čh pravidel. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane mu 

titul doktor. 

 

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

vy tvarne ho ume ní  obha jil Mgr. Ondr ej Hojda dne 17. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s 

na zvem: Japan Modern Arčhitečture 1945-1970. Disčourse in the mid-20th-čentury 

Europe. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane mu titul doktor. 

 

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

vy tvarne ho ume ní  obha jila PhDr. Lučie S iklova  dne 17. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s 

na zvem: Poslední  obrazy. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor De jiny č eske  literatury a teorie 

literatury obha jila Mgr. Jana Kantor í kova  dne 18. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: 

Program č eske ho dekadentní ho hnutí  a ota zka intertextuality. Dí lo Milos e Martena. De kan 

ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Informač ní  studia a knihovničtví , studijní  obor Informač ní  

ve da obha jila PhDr. Helena Kuč erova  dne 18. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: 

Ontologie organizače znalostí . De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul 

doktor. 

 

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

vy tvarne ho ume ní  obha jila Mgr. Eva Novotna  dne 18. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s 

na zvem: C eska  bytova  vy stavba 1958-1970. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise 

jmenovane  titul doktor. 



 

 

 

V komisi pro studijní  program Historičke  ve dy, studijní  obor De jiny antičke ho starove ku 

obha jil Mgr. Mate j Novotny  dne 18. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Bezboz nost v 

klasičky čh Athe na čh. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane mu titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor Roma nske  jazyky obha jil PhDr. 

Daniel Petrí k dne 18. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Faktory urč ují čí  lexika lní  

vy znam ve  s pane ls tine . De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane mu titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor Fonetika obha jil Mgr. Ondr ej Slo wik 

dne 18. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Tone realization differenčes in Hanoian 

and Saigonese dialečts between reading and semi-spontaneous speečh. De kan ude lil na 

za klade  na vrhu komise jmenovane mu titul doktor. 

 

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

vy tvarne ho ume ní  obha jila PhDr. Adriana S mejkalova  dne 18. 9. 2018 svou disertač ní  pra či 

s na zvem: Zrčadlo reality v obrazečh snu  19. a 20.století . Tvu rč í  individualita versus čhaos 

doby. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Informač ní  studia a knihovničtví , studijní  obor Informač ní  

ve da obha jila Mgr. Ilona Trtí kova  dne 18. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Zpu soby 

spolupra če uvnitr  ve dečky čh skupin s vyuz ití m softwarovy čh na stroju  a sluz eb ke sdí lení  

informačí . De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

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

vy tvarne ho ume ní  obha jil Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D. dne 19. 9. 2018 svou disertač ní  pra či 

s na zvem: Zelene  sve tniče a malba v profa nní čh prostorečh na konči str edove ku. De kan 

ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane mu titul doktor. 

 

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

vy tvarne ho ume ní  obha jila Mgr. Marke ta Jez kova  dne 19. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s 

na zvem: Praha – Besançon Rudolf II. a sbí rka rodiny De Granvelle. De kan ude lil na za klade  

na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 



 

 

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor Jazyky zemí  Asie a Afriky obha jila 

Mgr. Eva Obra tilova  dne 19. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Ne ktere  projevy 

tradič ní ho nazí ra ní  sve ta v komunikači mluvč í čh mongolske ho jazyka (Vybrana  te mata 

krizovy čh situačí ). De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

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

Kulturologie obha jila Mgr. Kristy na Smolova  dne 19. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s 

na zvem: Sočiokulturní  proble my suburbií . De kan ude lil na za klade  na vrhu komise 

jmenovane  titul doktor. 

 

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

vy tvarne ho ume ní  obha jil Mgr. Filip Srovnal dne 19. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s 

na zvem: Ume ní  a kult v norimberske  Frauenkirčhe. Pr í spe vek k interpretači sočhar ství  3. 

č tvrtiny 14. století  ve str edoevropske m prostoru. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise 

jmenovane mu titul doktor. 

 

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

vy tvarne ho ume ní  obha jil Mgr. Jan S te pa nek dne 19. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s 

na zvem: Rod Laz ansky čh ve vztahu k ume lečke mu prostr edí  č esky čh zemí . De kan ude lil 

na za klade  na vrhu komise jmenovane mu titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Historičke  ve dy, studijní  obor De jiny a kultury zemí  Asie a 

Afriky obha jila Lučie Drečhselova  dne 20. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Femmes 

et pouvoir ločal : pročessus d’engagement et traječtoires politiques fe minins en Turquie. 

De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Politologie, studijní  obor Politologie obha jila Mgr. Jana 

Vargovč í kova  dne 20. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Les modes de la legitimation 

du lobbying en Europe čentrale et ses ambivalenčes. De kan ude lil na za klade  na vrhu 

komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor Slovanske  literatury obha jil Mgr. 

Alexej Sevruk dne 21. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Litera rní  surz yk: obrysy 

litera rní  ví čejazyč nosti. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane mu titul doktor. 



 

 

 

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

Marke ta Hajska  dne 24. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Hraniče jazyka jakoz to 

hraniče etničke  identity. Vztah uz í va ní  jazyka a etničke  kategorizače u olas sky čh Romu  na 

vy čhodní m Slovensku. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Politologie, studijní  obor Politologie obha jila Mgr. Lada 

Homutova  dne 24. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Vietnamese Političal Power, 

Authority and Legitimačy in the Context of Emulation Movements. De kan ude lil na za klade  

na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Politologie, studijní  obor Politologie obha jil Mgr. Jir í  Krejč í k 

dne 24. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Multikulturalismus v Indii: Selha ní  politiky 

diferenče. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane mu titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor Roma nske  literatury obha jila Mgr. 

Lenka Sučhomelova  dne 24. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Rečepče Milana 

Kundery v č eske m a frančouzske m kulturní m prostr edí . De kan ude lil na za klade  na vrhu 

komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Historičke  ve dy, studijní  obor Historie/obečne  de jiny 

obha jil Va člav Jez ek, M.A. dne 26. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: The historičal 

and arčhaeologičal importanče of travel aččounts made by Russian pilgrims to the Near 

East from the 12th to 19th čenturies. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise 

jmenovane mu titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Historičke  ve dy, studijní  obor Historie/obečne  de jiny 

obha jila Mgr. Lenka Kovar í kova  dne 26. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Leopold 

II., velkove voda toska nsky , a bonifikače Maremmy (1824 - 1859). De kan ude lil na za klade  

na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor Slovanske  filologie obha jila Mgr. 

Magdalena Kroupova  dne 26. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Internačionaliza čia 



 

 

v za padoslovansky čh jazykočh. Konfrontač ny  pohľad na internačionaliza čii lexiky č es tiny, 

poľs tiny a slovenč iny. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor Slovanske  filologie obha jila Mgr. 

Dagmar Petis kova  dne 26. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Rečepče str edove ke ho 

vy kladove ho sborní ku Lučidarius v ukrajinske m litera rní m prostr edí . De kan ude lil na 

za klade  na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Historičke  ve dy, studijní  obor Historie/obečne  de jiny 

obha jila Mgr. Karolí na Sčhindlerova  dne 26. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: 

Habsburkove  a slezska  kní z ata. Postavení  a poziče vla dču  slezsky čh kní z ečtví  v ra mči 

habsburske  monarčhie a r í s e v rane m novove ku. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise 

jmenovane  titul doktor. 

 

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

obha jila Ing. Eva Pí s ova  dne 27. 9. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Pozitivní  aspekty 

sta tní  maturitní  zkous ky z hlediska didaktiky AJ. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise 

jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Logika, studijní  obor Logika obha jil Mgr. Toma s  La vič ka dne 

4. 10. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: An abstračt study of čompleteness in infinitary 

logičs. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane mu titul doktor. 

 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

5.2. Na vrh na pove r ení  č lenství m v oborove  rade  pro obor Moderní  hospoda r ske  a 

sočia lní  de jiny (tr í lete  i č tyr lete  studium):  

PhDr. Mgr. Barbora S tolleova , Ph.D. 

5.3. 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 

Moderní  hospoda r ske  a sočia lní  de jiny (tr í lete  i č tyr lete  studium): 

PhDr. Toma s  Gečko, Ph.D. (Masaryku v u stav a Arčhiv AV C R) 

PhDr. Mgr. Barbora S tolleova , Ph.D. 



 

 

5.4. Na vrh oborove  rady na doplne ní  č lenky pro zkus ební  komise SDZK a zkus ební  komise 

pro obhajoby disertač ní čh pračí  studijní ho programu Psyčhologie, studijní ho oboru 

Sočia lní  psyčhologie (tr í lete  studium): 

doč. PhDr. Ing. Eva Jaros ova , Ph.D. (VS E) 

5.5. Na vrh oborove  rady na doplne ní  č lenky pro zkus ební  komise SDZK a zkus ební  komise 

pro obhajoby disertač ní čh pračí  studijní ho programu Filologie, studijní ho oboru 

De jiny č eske  literatury a teorie literatury (tr í lete  i č tyr lete  studium): 

prof. Dr. Annalisa Cosentino (Universita  La Sapienza, R í m) 

5.6. Na vrh U stavu angličke ho jazyka a didaktiky na doplne ní  č lenu  do zkus ební  komise pro 

BZK a SZZK pro studijní  program Anglistika - amerikanistika (obor: Anglistika - 

amerikanistika) a pro SZZK pro studijní  program Filologie (obor: Angličky  jazyk): 

Luča Cilibrasi, Ph.D. 
PhDr. Toma s  Gra f, Ph.D. 
Mgr. Kater ina Vas ku , Ph.D. 

5.7. Na vrh U stavu hospoda r sky čh a sočia lní čh de jin na doplne ní  č lena do zkus ební  komise 

pro BZK, SZZK a SRZK pro studijní  program Historičke  ve dy (bč. obor: Historie, mgr. a 

rigo obor: Historie - hospoda r ske  a sočia lní  de jiny): 

PhDr. Toma s  Gečko, Ph.D. 

5.8. Na vrh Katedry jihoslovansky čh a balkanističky čh studií  na doplne ní  č lena do zkus ební  

komise pro BZK a SZZK pro studijní  program Filologie (obor: Jihovy čhodoevropska  

studia): 

Tanya Yankova, Ph.D. 

5.9. Na vrh Katedry jihoslovansky čh a balkanističky čh studií  na zme nu funkče z č lena na 

pr edsedu ve zkus ební  komisi pro BZK a SZZK pro studijní  program Filologie (obor: 

Jihovy čhodoevropska  studia): 

Mgr. Orkida Bačkus Borshi, Ph.D. 
zdu vodne ní : dr. Bačkus Borshi je garantkou spečializače alba ns tina a KJBS v souč asne  
dobe  nema  pro danou spečializači dočenta nebo profesora 



 

 

6. Akreditace 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

6.1. Na vrhy na zme nu garanta (mimo akreditace) 

 

Název SP Název SO Typ SP 
Standardní 

doba studia 

Forma 

studia 
Varianta 

Jazyk 

výuky 

Konec 

akreditace 

Návrh na 

odvolání 

oborového 

garanta 

Návrh na 

jmenování 

oborového 

garanta 

Anglistika – 

amerikanistika 

Anglistika – 

amerikanistika 
Bc 3 P 1o cs 31. 12. 2024 

prof. PhDr. Jan 

Čermák, CSc. 

prof. Mgr. 

Ondřej Pilný, 

Ph.D. 

Anglistika – 

amerikanistika 

Anglistika – 

amerikanistika 
Bc 3 P 2o cs 31. 12. 2024 

prof. PhDr. Jan 

Čermák, CSc. 

prof. Mgr. 

Ondřej Pilný, 

Ph.D. 

Filologie Anglický jazyk NMgr 2 P 1o cs 31. 12. 2024 
prof. PhDr. Aleš 

Klégr 

prof. PhDr. Jan 

Čermák, CSc. 

Filologie Anglický jazyk NMgr 2 P 2o cs 31. 12. 2024 
prof. PhDr. Aleš 

Klégr 

prof. PhDr. Jan 

Čermák, CSc. 

Filologie Anglický jazyk PhD 3 P, K 1o cs 

Akreditace na 

dostudování 

31. 12. 2024 

prof. PhDr. Aleš 

Klégr 

prof. PhDr. Jan 

Čermák, CSc. 

Philology 
English 

Language 
PhD 3 P, K 1o en 31. 12. 2024 

prof. PhDr. Aleš 

Klégr 

prof. PhDr. Jan 

Čermák, CSc. 

Filologie Anglický jazyk PhD 4 P, K 1o cs 31. 12. 2024 
prof. PhDr. Aleš 

Klégr 

prof. PhDr. Jan 

Čermák, CSc. 

Philology 
English 

Language 
PhD 4 P, K 1o en 

31. 12. 2024 

 

prof. PhDr. Aleš 

Klégr 

prof. PhDr. Jan 

Čermák, CSc. 

 

 

 
  



 

 

Zapsala: PhDr. Blanka Kova r ova   

 

 

 

 

 

 

 

 

doč. PhDr. Mičhal Pullmann, Ph.D.    V Praze dne 1. 11. 2018 

de kan  

  



 

 

Příloha č. 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


