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Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
 

konané 20. června 2019 

  

1. Zaha jení  

2. Habilitač ní  ř í zení  pana Mgř. Josefa Hřdlič ky, Ph.D. přo oboř De jiny č eske  liteřatuřy a teořie 

liteřatuřy 

3. Peřsona lie 

4. Na vřh na zme nu ve sloz ení  habilitač ní  komise přo habilitač ní  ř í zení  Mgř. Jakuba Mařs a lka, 

Ph.D. (Ú stav Da lne ho vy čhodu FF ÚK) přo oboř De jiny a kultuřa zemí  Asie a Afřiky 

5. Na vřh na sloz ení  komise přo habilitač ní  ř í zení  a te mat habilitač ní  př edna s ky přo habilitač ní  

ř í zení  pana PhDř. Filipa Coppense, Ph.D. (C esky  egyptologičky  u stav FF ÚK) přo oboř 

Egyptologie 

6. Na vřh na sloz ení  komise přo jmenovačí  ř í zení  a te mat jmenovačí  př edna s ky přo jmenovačí  

ř í zení  pana doč. PhDř. Mičhala Stehlí ka, Ph.D. (Ú stav č esky čh de jin FF ÚK) přo oboř C eske  de jiny 

7. Akředitače 

8. Ru zne  

Př í loha č . 1 

Př í loha č . 2 

Př í loha č . 3 
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Přítomni: 

přof. PhDř. Mařie Bláhová, DřSč. 

přof. PhDř. Ivana Čeňková, CSč. 

přof. PhDř. Jan Čermák, CSč. 

přof. DSW. dř. hab. Hana Červinková 

přof. Vřatislav Doubek, Ph.D.  

přof. Mgř. Luka s  Fasora, Ph.D. 

doč. Mgř. Libus e Heczková, Ph.D. 

přof. Mgř. Mařtin Humpál, Ph.D. 

přof. PhDř. Ivan Jakubec, CSč.  

přof. PhDř. Pawel Kladiwa, Ph.D. 

přof. PhDř. Jan Klápště, CSč. 

doč. Dř. Ing. Jana Klečková 

přof. PhDř. Jan Kořenský, DřSč.  

přof. PhDř. Jiř í  Lach, Ph.D. 

přof. PhDř. Olga Lomová, CSč.  

přof. PhDř. Josef Opatrný, CSč.  

přof. PaedDř. Vladimí ř Papoušek, CSč. 

doč. PhDř. Peteř Pavúk, Ph.D. 

přof. Miřoslav Petříček, Dř. 

doč. PhDř. Mičhal Pullmann, Ph.D. 

doč. PhDř. Pavel Sládek, Ph.D. 

přof. PhDř. Kařel Šebesta, CSč. 

přof. PhDř. Ivan Šedivý, CSč.  

doč. Mgř. Pavel Štichauer, Ph.D. 

přof. Dř. phil. Josef Vojvodík, M.A. 

doč. PhDř. Jan Volín, Ph.D.  

přof. PhDř. Zbyne k Vybíral, Ph.D. 

doč. PhDř. Jan Wiendl, Ph.D.  

doč. PhDř. Petř Zemánek, CSč. 

přof. PhDř. Vlastimil Zuska, CSč.  

 

 

 

Omluveni: 

přof. PhDř. Mařek Blatný, DřSč.  

doč. Mařtin Cajthaml, Dř. phil. 

doč. Mgř. Miřoslav Dopita, Ph.D. 

doč. Mgř. Ondř ej Jakubec, Ph.D. 

doč. PhDř. Hana Kasíková, CSč.  

přof. PhDř. Toma s  Knoz, Ph.D. 

doč. PhDř. Lenka Křupková, Ph.D. 

přof. PhDř. Milena Lenderová, CSč. 

přof. Mgř. Ondř ej Pilný, Ph.D. 

doč. Ing. Vile m Sklenák, CSč. 

doč. PhDř. Mařek Skovajsa, Ph.D. 

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

 

Čestní členové:  

přof. PhDř. Ivan Hlaváček, CSč. 

přof. PhDř. Miřoslav Verner, DřSč.  

 

Omluveni: 

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

1.1. Ú vodní  slovo de kana doč. PhDř. Mičhala Pullmanna, Ph.D.  

1.2. VR sčhva lila přogřam dnes ní ho jedna ní   

1.3. VR sčhva lila za pis z poslední ho zaseda ní  (16. 5. 2019) 
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2. Habilitační řízení pana Mgr. Josefa Hrdličky, Ph.D. pro obor Dějiny české literatury 

a teorie literatury  

Byla sčhva lena tř í č lenna  komise přo posouzení  př edna s ky ve sloz ení :  

přof. PhDř. Ivana C en kova , CSč., přof. PhDř. Jan C eřma k, CSč., přof. PhDř. Olga Lomova , CSč. 

 

Jako skřuta toř i byli sčhva leni:  

přof. PhDř. Ivan Jakubeč, CSč., doč. Dř. Ing. Jana Kleč kova , doč. Mgř. Pavel S tičhaueř, Ph.D. 

 

Sloz ení  komise přo habilitač ní  ř í zení :  

Sčhva lene  Ve dečkou řadou Filozofičke  fakulty Úniveřzity Kařlovy dne 20. 9. 2018. 

 

Př edseda:  

přof. PhDř. Josef Vojvodí k, M.A.   

Ú stav č eske  liteřatuřy a kompařatistiky FF ÚK 

 

C lenove :  

přof. Mgř. Adam Bz očh, CSč.   

Ú stav svetovej liteřatu řy, v.v.i., SAV 

 

Dř. hab. přof. Joanna Czaplinska   

Instytut Slawistyki Úniweřsytetu Opolskiego 

 

PD Dř. Anne Hultsčh     

Tečhnise Úniveřsita t Dřeseden 

 

přof. PaedDř. Vladimí ř Papous ek, CSč.  

Filozofička  fakulta Jihoč eske  univeřzity 

 

Oponenti: 

PD Dř. Anne Hultsčh  

Tečhnise Úniveřsita t Dřeseden 

    

přof. Toma s  Glanč, Dř. habil.  

Úniveřsita t  Zuřičh, Slavishes Seminař             
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doč. Justin Quinn, Ph.D.    

Ú stav anglofonní čh liteřatuř a kultuř FF ÚK 

 

 

Př edna s ka: 

Dř. Hřdlič ka př ednesl př edna s ku na te ma: „Kovtunova Zpráva z Lisabonu a (post)katastřofičke  

te ma v modeřní  liteřatuř e.“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise př ednesl př edseda komise přof. PhDř. Josef Vojvodí k, M.A.   

Text stanoviska komise tvoř í  př í lohu č . 1 k tomuto za pisu.  

 

Oponentske  posudky: 

Př edseda komise přof. Vojvodí k, oponenti doč. Hultsčh a doč. Quinn shřnuli obsah 

oponentsky čh posudku . Dř. Hřdlič ka řeagoval na text oponentsky čh posudku . 

 

Pedagogička  a ve dečka  č innost učhazeč e: 

Dř. Hřdlič ka sezna mil VR se svy mi zkus enostmi a př edstavou pedagogičke  a ve dečke  č innosti 

ve sve m obořu.  

 

Diskuse: 

V diskusi vystoupili: přof. DSW. dř. hab. Hana C eřvinkova , přof. Vřatislav Doubek, Ph.D.,  

přof. Mgř. Luka s  Fasořa, Ph.D., doč. Mgř. Libus e Hečzkova , Ph.D., přof. Mgř. Mařtin Humpa l, 

Ph.D., doč. Dř. Ing. Jana Kleč kova , přof. PhDř. Olga Lomova , CSč., přof. PaedDř. Vladimí ř 

Papous ek, CSč., přof. Miřoslav Petř í č ek, Dř., doč. PhDř. Mičhal Pullmann, Ph.D., doč. Justin Quinn, 

Ph.D., přof. Dř. phil. Josef Vojvodí k, M.A., doč. PhDř. Jan Volí n, Ph.D. 
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Uzavřené jednání: 

Hodnočení  přo posouzení  př edna s ky: 

(př ednesl přof. PhDř. Jan C eřma k, CSč.) 

 

Habilitant př edstavil Jiř í ho Kovtuna jako intelektua la evřopske ho fořma tu a autořa, kteřy  

se v čele m sve m dí le vztahuje k du lez ity m přoble mu m 20. století  a na tomto za klade  se zamy s lí  

nad vy znamem liteřa řní  vy pove di. Hlavní m te matem př edna s ky pak byla Kovtunova řa mčova  

novela Zpráva z Lisabonu (1979). 

Habilitant nejpřve střuč ne  uvedl Kovtunova z ivotopisna  data a př edstavil jeho dí lo vč etne  s iřs í čh 

ideovy čh souvislostí . Na sledne  Zprávu z Lisabonu př edstavil na za klade  fořma lní ho a tematičke ho 

řozbořu jako „ideovy  text“, kteřy  se vyjadř uje k velky m katastřofa m Evřopy, př ič emz  tematizuje 

zeme tř esení  v Lisabonu řoku 1755 a bitvu u Veřdunu řoku 1916. Na tomto za klade  habilitant 

inteřpřetoval Kovtunovu přo zu jako metafořičke  sde lení  doty kají čí  se přoble mu  histořičke  přavdy, 

autentičke  zkus enosti a moz nosti řačiona lne  zpřostř edkovat sve dečtví  o katastřofe  jako za sadní m 

končeptua lní m otř esu, a to v dobe  osví čenství  stejne  jako ve 20. století . Spečifičky se habilitantova 

analy za ve novala sloz ite  střuktuř e vypřa ve ní  s du řazem na řoli vypřave č e a podí l č tena ř e, vztah 

fikče a metafikče, histořiogřafie a apokřyfu, stř eta ní  vypřave č sky čh č asu , konflikt a souvislosti 

končeptua lní čh přostořu , do ničhz  jsou zkoumane  a povy tče nesoume ř itelne  histořičke  uda losti 

zasazeny. Kovtunova Zpráva z Lisabonu je podle habilitanta sve dečtví m o liteřa řní  fořme  jako 

zpu sobu vy pove di, v ní z  na pozadí  konfřontače histořičke ho a filozofičke ho uvaz ova ní  o de jina čh 

smysl osobní  zkus enosti nevyhnutelne  zastin uje intelektua lní  řeflexi. 

Př edna s ka, kteřa  ve sve  analy ze nepominula ani podstatne  kompařatističke  aspekty (Adořno, 

Bečkett, č esky  liteřa řní  kontext 40. a 50. let), byla př ednesena kultivovanou fořmou, přozřazují čí  

hlubokou eřudiči a s iřoky  liteřa řne ve dny  řozhled. Na dotazy vznesene  v diskusi habilitant 

řeagoval pohotove  a s př ehledem. 

 

 

Hlasování o zhodnocení přednášky k habilitačnímu řízení 

(Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0).  

Text hodnocení přednášky pro habilitační řízení byl odsouhlasen. 
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Vy sledek tajne ho hlasova ní : 

Poč et č lenu  VR :   42 

Př í tomno :    30 

Kladny čh hlasu  :    28 

Za pořny čh hlasu  :    2 

Neplatny čh hlasu  :   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 ude lení  titulu Ph.D.:  

V komisi přo studijní  přogřam Histořičke  ve dy, studijní  oboř Přave ka  a stř edove ka  

ařčheologie obha jila Mgř. Mičhaela Langova  dne 21. 5. 2019 svou diseřtač ní  přa či 

s na zvem: Ota zky střuktuřy osí dlení  seveřovy čhodní  č a sti stř ední čh C ečh ve stařs í  dobe  

břonzove  na př í kladu opevne ne  lokality Břandy s nad Labem-Vřa bí . De kan ude lil 

na za klade  na vřhu komise jmenovane  titul d o k t o ř. 

 

V komisi přo studijní  přogřam Filologie, studijní  oboř Didaktika konkře tní ho jazyka 

obha jil Mgř. Kařel Kuličh dne 23. 5. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Sřovna ní  č eske  

a řuske  deklinače podstatny čh a př í davny čh jmen se zame ř ení m na vy uku č es tiny 

přo čizinče. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 

V komisi přo studijní  přogřam Histořičke  ve dy, studijní  oboř Egyptologie obha jila 

Mgř. Mařtina Bařdon ova , Ph.D. dne 29. 5. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Gřain 

Stořage in Ančient Egypt (2600-1650 BC). Typology and sočio-ečonomič impličations. 

De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane  titul d o k t o ř. 

 

V komisi přo studijní  přogřam Pedagogika, studijní  oboř Pedagogika obha jil Mgř. David 

Ben a k, DiS. dne 5. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Sočia lne  vy čhovne  pu sobení  

a syste m pomoči v přostř edí  řomske  komunity. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise 

jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 

V komisi přo studijní  přogřam Filologie, studijní  oboř Roma nske  jazyky obha jil Mgř. Jiř í  

Janč í k dne 5. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Pokřač ovatele  posesiv suus a illořum  

v řoma nsky čh jazyčí čh. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane mu titul  

d o k t o ř. 

 

V komisi přo studijní  přogřam Histořičke  ve dy, studijní  oboř Histořie/obečne  de jiny 

obha jila Mgř. Mičhaela Z a kova  dne 6. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Teřezia nsky  
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u stav s lečhtič en na Přaz ske m hřade . De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane  

titul d o k t o ř. 

 

 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

3.2. Na vřh na ude lení  titulu emeřitní  přofesoř panu přof. PhDř. Pavlu Koubovi 

Laudatio př ednesl přof. Miřoslav Petř í č ek, Dř. z Ú stavu filosofie a řeligionistiky Filosofičke  

fakulty ÚK. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

3.3. Na vřh Katedřy Blí zke ho vy čhodu na doplne ní  č lena do zkus ební  komise přo SZZK 

přo studijní  přogřam Histořičke  ve dy (oboř: Z idovska  studia): 

Mgř. S te pa n Zbytovsky , Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

3.4. Na vřh Katedřy psyčhologie na doplne ní  č lenu  do zkus ební  komise přo BZK, SZZK 

a SRZK přo studijní  přogřam Psyčhologie (oboř: Psyčhologie): 

doč. PhDř. Mgř. Lenka Křa mska , Ph.D. (i ve funkči př edsedy) 

PhDř. Jařoslava Raudenska , Ph.D. 

PhDř. Mabel Viřginia Rodřiguez Mančhola, Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

 

3.5. Na vřh Ú stavu jiz ní  a čentřa lní  Asie na doplne ní  č lena do zkus ební  komise přo BZK 

a SZZK přo studijní  přogřam Filologie (obořy: Indologie (indička  studia) 

se spečializačí  benga ls tina, hinds tina, sanskřt, tamils tina, Indologie): 

PhDř. Ing. et Ing. Jana Tomí s kova  

Zdu vodne ní : dle vyja dř ení  Ú JCA je dř. Tomí s kova  klí č ovou odbořničí  na modeřní  hinds tinu 

a bez její  př í tomnosti by bylo obtí z ne  hodnotit znalosti studentu  v te to oblasti. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0). 
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3.6. Na vřh Katedřy sočia lní  přa če na doplne ní  č lena do zkus ební  komise přo BZK a SRZK 

přo studijní  přogřam Sočia lní  politika a sočia lní  přa če (oboř: Sočia lní  přa če): 

PhDř. Jařoslava S ťastna , Ph.D. (ve funkči př edsedy přo BZK a č lena přo SRZK) 

Zdu vodne ní : o doplne ní  dř. S ťastne  do př edsedničke  řole přo BZK z a da  KSOCP z du vodu 

nedostatku habilitovany čh přačovní ku . 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

 

3.7. Na vřh Ú stavu třanslatologie na doplne ní  č lena do zkus ební  komise přo BZK a SZZK 

přo studijní  přogřam Př ekladatelství  a tlumoč ničtví  (bč. obořy: Fřančouzs tina 

přo mezikultuřní  komunikači, Mezikultuřní  komunikače: č es tina jako čizí  jazyk – 

fřančouzs tina, mgř. obořy: Tlumoč ničtví : č es tina - fřančouzs tina, Př ekladatelství : 

č es tina - fřančouzs tina): 

PhDř. Alz be ta Malkovska  

Zdu vodne ní : dle vyja dř ení  Ú TRL navřhovana  dř. Malkovska  zajis ťuje vy uku tlumoč ničky čh 

př edme tu , kde je vy hodou (a podmí nkou) její  dlouhodobe  pu sobení  mimo akademičkou 

sfe řu, a tedy čenne  přaktičke  zkus enosti a řovne z  odbořna  přestiz . Mimoto navřhovana  

poč í ta  s tí m, z e doktořske  studium vy hledove  zaha jí . 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 28, Proti: 1, Zdržel se: 0). 

 

Na vřh na odvola ní  č lenu  a pove ř ení  č lenství m v obořovy čh řada čh podle Přogřamu 

zaseda ní  VR FF ÚK 20. 6. 2019 v bodečh 3.8. – 3.33.  

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

3.8. Na vřh na odvola ní  č lenu  obořove  řady přo oboř Geřma nske  jazyky a liteřatuřy: 

přof. PhDř. Jana Hoffmannova , DřSč. 

přof. PhDř. Jiř í  Střoms í k, CSč. 

doč. Dř. Ellen Jačoba Křol 

Zdu vodne ní : V př í padne  přof. Hoffmannove  a přof. Střoms í ka jde o odvola ní  na za klade  

jejičh vlastní  z a dosti. V př í pade  doč. Křol je to z toho du vodu, z e z ije dlouhodobe  

v Nizozemsku a do C R uz  nejezdí , takz e není  moz ne , aby se podí lela na č innosti OR. 
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3.9. Na vřh na odvola ní  č lenu  obořove  řady přo oboř Geřma nske  liteřatuřy: 

přof. PhDř. Jiř í  Střoms í k, CSč. 

doč. Dř. Ellen Jačoba Křol 

Zdu vodne ní : V př í padne  přof. Střoms í ka jde o odvola ní  na za klade  jeho vlastní  z a dosti. 

V př í pade  doč. Křol je to z toho du vodu, z e z ije dlouhodobe  v Nizozemsku a do C R 

uz  nejezdí , takz e není  moz ne , aby se podí lela na č innosti OR. 

3.10.  Na vřh na pove ř ení  č lenství m v obořove  řade  přo oboř Geřma nske  liteřatuřy: 

doč. Filip Chařva t, M.A. 

3.11. Na vřh na pove ř ení  č lenství m v obořove  řade  přo oboř De jiny vy tvařne ho ume ní : 

Mgř. Kateř ina Adamčova , Ph.D. 

doč. Mgř. Ondř ej Jakubeč, Ph.D. 

doč. Mgř. Toma s  Pospiszyl, Ph.D. 

PhDř. Taťa na Petřasova , CSč.  

doč. PhDř. Toma s  Winteř, Ph.D. 

3.12. Na vřh na odvola ní  č lenu  obořove  řady přo oboř De jiny vy tvařne ho ume ní : 

přof. PhDř. Vojte čh Lahoda, CSč. 

Zdu vodne ní : Přof. Lahoda v bř eznu zemř el.  

3.13. Na vřh na pove ř ení  č lenství m v obořove  řade  přo oboř Obečna  lingvistika / Geneřal 

linguističs: 

Luča Cilibřasi, M.A., Ph.D. 

doč. Mgř. Va člav Cvřč ek, Ph.D. 

doč. Mgř. Radek C ečh, Ph.D. 

doč. PhDř. Filip Smolí k, Ph.D. 

doč. Pavel S tičhaueř, Ph.D. 

3.14.  Na vřh na odvola ní  č lenu  obořove  řady přo oboř Obečna  lingvistika / Geneřal 

linguističs: 

přof. PhDř. Eva Hajič ova , DřSč. 
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přof. PhDř. Jan Koř ensky , DřSč. 

přof. PhDř. Jařmila Panevova , DřSč. 

doč. PhDř. Zdene k Stařy , CSč.  

PhDř. Otakař S oltys, CSč.  

3.15.  Na vřh na odvola ní  č lenu  obořove  řady přo oboř Divadelní  ve da: 

přof. PhDř. Va člav Cejpek 

přof. Jan Cí sař  

přof. PhDř. Toma s  Hlobil 

přof. Př emysl Rut 

Mgř. Alena Sakřissian, Ph.D. 

přof. PhDř. Vlastimil Zuska, CSč.  

Zdu vodne ní : Na za klade  zme ny akředitače doktořske ho studijní ho obořu/přogřamu 

Divadelní  ve da z a da me o odvola ní  č lenu  z obořove  řady.  

3.16.  Na vřh na pove ř ení  č lenství m v obořove  řade  přo oboř Divadelní  ve da: 

přof. PhDř. Milena Bařtlova , CSč. 

doč. MgA. David Dřozd, Ph.D. 

3.17.  Na vřh na odvola ní  č lena obořove  řady přo oboř Hudební  ve da: 

přof. PhDř. Mařta Ottlova  

3.18.  Na vřh na odvola ní  č lenu  obořove  řady přo oboř Musičology: 

přof. PhDř. Mařta Ottlova  

doč. PhDř. Petř Dane k, Ph.D. 

3.19.  Na vřh na pove ř ení  č lenství m v obořove  řade  přo oboř Musičology: 

přof. PhDř. Lubomí ř Spuřny , Ph.D. 

Mgř. Mařč Niubo, Ph.D. 

3.20.  Na vřh na odvola ní  č lenu  obořove  řady přo oboř Musikwissensčhaft: 

přof. PhDř. Mařta Ottlova  

doč. PhDř. Petř Dane k, Ph.D. 
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3.21.  Na vřh na pove ř ení  č lenství m v obořove  řade  přo oboř Ařčheologie přave ku 

a stř edove ku / Ařčhaeology of Přehistořy and Middle Ages: 

Mgř. Mičhal Eřne e, Ph.D., DřSč. 

PhDř. Toma s  Klí ř, Ph.D. 

doč. Mgř. Petř Kve tina, Ph.D. 

doč. PhDř. Peteř Pavu k, Ph.D. 

PhDř. Ivo S tefan, Ph.D. 

3.22.  Na vřh na odvola ní  č lenu  obořove  řady přo oboř Ařčheologie přave ku a stř edove ku / 

Ařčhaeology of Přehistořy and Middle Ages: 

doč. PhDř. Vladimí ř Salač , CSč. 

přof. PhDř. Jiř í  Sla ma, CSč. 

3.23.  Na vřh na odvola ní  č lena obořove  řady přo oboř Logič: 

přof. RNDř. Jařoslav Peřegřin, CSč. 

Zdu vodne ní  (vysve tlení ): toto je pouze fořma lní  zme na potvřzují čí  skuteč ny  stav: 

přof. Peřegřin na č lenství  v OR řezignoval v kve tnu 2012. Nejde tedy o odvola ní .  

3.24.  Na vřh na pove ř ení  č lenství m v obořove  řade  přo oboř Logič:  

doč. Ing. Petř Cintula, Ph.D. 

3.25.  Na vřh na odvola ní  č lenu  obořove  řady přo oboř Film Studies: 

přof. PhDř. Petř Bí lek, CSč.  

doč. Mgř. Jana Dudkova , Ph.D. 

doč. PhDř. Galina Kopane va, CSč. 

přof. PhDř. Petř Mařes , CSč. 

doč. Ma řia Feřenč uhova , Ph.D. 

přof. PhDř. Jařomí ř S ofř 

přof. PhDř. Kařel Thein, Ph.D.  

přof. PhDř. Vlastimil Zuska, CSč. 

přof. Mgř. Edgař Dutka 

 



14 

3.26.  Na vřh na pove ř ení  č lenství m v obořove  řade  přo oboř Film Studies: 

přof. PhDř. Jan Beřnařd, Ph.D. 

Mgř. Jindř is ka Bla hova , Ph.D. 

doč. Mgř. Lučie C esa lkova , Ph.D. 

doč. Mgř. Libus e Hečzkova , Ph.D. 

3.27.  Na vřh na odvola ní  č lenu  obořove  řady přo oboř Filmova  ve da: 

přof. PhDř. Kařel Thein, Ph.D.  

přof. PhDř. Vlastimil Zuska, CSč. 

doč. Ma řia Feřenč uhova , Ph.D. 

doč. Mgř. Jana Dudkova , Ph.D. 

3.28.  Na vřh na pove ř ení  č lenství m v obořove  řade  přo oboř Filmova  ve da: 

doč. Mgř. Lučie C esa lkova , Ph.D. 

doč. Mgř. Libus e Hečzkova , Ph.D. 

3.29.  Na vřh na pove ř ení  č lenství m v obořove  GA ÚK v sekči A - Společ enske  ve dy;  

oboř Filologie, Media lní  studia: 

doč. Mgř. Libus e Hečzkova , Ph.D. 

doč. PhDř. Kateř ina Svaton ova , Ph.D. 

3.30.  Na vřh na odvola ní  č lenu  obořove  řady přo oboř Třanslatologie: 

Přof. PhDř. Jan C eřma k, CSč. 

PhDř. Eva Kalivodova , PhD. 

3.31.  Na vřh na odvola ní  č lenu  obořove  řady přo obořy Třanslatologie / Třadučtologie / 

Třanslation Studies: 

PhDř. Radek Eičhl, PhD. 

Přof. PhDř. Eva Hajič ova , DřSč. 

PhDř. Renana Kamenička , PhD. 

Doč. PhDř. Eva Masneřova , PhD. 

Přof. PhDř. Alena Mačuřova , PhD. 
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Přof. PhDř. Daniela Mu glova , CSč. 

Doč. PhDř. Taida Nova kova , CSč. 

Doč. PhDř. Jiř í  Pečhař 

Přof. PhDř. Jitka Radimska , Dř. 

PhDř. Jařoslav S piřk, PhD. 

Doč PhDř. Fřantis ek S tí čha, CSč. 

Mgř. S a řka Tobřmanova , Dř. 

Doč. PhDř. Miloslav Úlič ny  

3.32.  Na vřh na pove ř ení  č lenství m v obořove  řade  přo obořy Třanslatologie / 

Třadučtologie / Třanslation Studies: 

Doč. Simona Kolmanova , M. A. CSč. 

PhDř. Jovanka S otolova , PhD. 

3.33.  Na vřh na pove ř ení  č lenství m v obořove  řade  přo obořy Třadučtologie / Třanslation 

Studies: 

Doč. PhDř. Ondř ej Pes ek, PhD. 
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4. Návrh na změnu ve složení habilitační komise pro habilitační řízení Mgr. Jakuba 

Maršálka, Ph.D. (Ústav Dálného východu FF UK) pro obor Dějiny a kultura zemí Asie 

a Afriky: 

Složení komise schválené na VR FF UK 17. 1. 2019:  
 
Předseda: 
přof. PhDř. Petř Chařvát, CSč.   Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF ÚK 
 
Členové:  
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.  Katedřa antřopologie, PřF MÚ  
přof. Mgř. Viktoř Čeřný, Dř.  Ařčheologičký ústav AV ČR a PřF ÚK 
přof. Jana Beničká, PhD.   FF ÚK v Břatislavě 
prof. PhDr. Martin Slobodník, Ph.D.  FF UK v Bratislavě 
 
V souvislosti s nenadálým úmrtím prof. Slobodníka je do komise navržen 

PhDr. Vladimír Liščák, CSc. z Orientálního ústavu AV ČR. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

5. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení pana PhDr. Filipa Coppense, Ph.D. (Český egyptologický ústav 
FF UK) pro obor Egyptologie: 

Návrh komise: 
Předseda: 
Přof. PhDř. Ladislav Bařes , CSč. C esky  egyptologičky  u stav FF ÚK  

Členové: 
Přof. Dř. Miřoslav Veřneř, DřSč. C esky  egyptologičky  u stav FF ÚK 

Přof. Dř. Olaf Kapeř  Institute foř Ařea Studies Egyptology,  

Leiden Úniveřsity 

Přof. Dř. Julia Budka Institute of Egyptology, Ludwig-Maximilians-

Úniveřsita t Mu nčhen 

Ao. Úniv.-Přof. Dř. Peteř-Chřistian Ja nosi Institut fu ř A gyptologie, Úniveřsita t Wien  

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

 

Návrh přednášek dle preference kolegia děkana (anotace v příloze č. 2): 
1. Time and Timekeeping in Ančient Egypt 
2. The Gřeat (Tomb) Robbeřies of the Late Twentieth Dynasty 
3. Ančient Egyptian Astřonomy  
 
Vědecká rada schválila téma přednášky: 1. Time and Timekeeping in Ančient Egypt. 
(Přednáška č. 1: 18, Přednáška č. 2: 6, Přednáška č. 3: 6). 
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6. Návrh na složení komise pro jmenovací řízení a témat jmenovací přednášky 
pro jmenovací řízení pana doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. (Ústav českých dějin 
FF UK) pro obor České dějiny: 

Návrh komise: 
Předseda: 
Přof. PhDř. Jan Ryčhlí k, DřSč.   FF ÚK, TÚ Libeřeč 
 
Členové: 
Přof. PhDř. Jan Z upanič , CSč.   FF ÚK 
Přof. Mgř. Jařoslav Milleř, M.A., Ph.D. ÚP Olomouč 
přof. PhDř. Peteř S vořč, CSč.       FF Přes ovske  univeřzity v Přes ove  
Dř. Chřistiane Břenneř   Collegium Cařolinum Muenčhen 
 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 23, Proti: 4, Zdržel se: 3). 

 
 
Návrh přednášek dle preference kolegia děkana (anotace v příloze č. 3): 
1. Svazky Sta tní  bezpeč nosti jako histořičky  přamen 
2. Obřaz soudoby čh de jin ve veř ejne m přostořu po řoče 1989  
3. C es i a Slova či ve společ ne m sta te  1918-1992 

 

Vědecká rada schválila téma přednášky: 1. Svazky Sta tní  bezpeč nosti jako histořičky  
přamen. (Přednáška č. 1: 17, Přednáška č. 2: 10, Přednáška č. 3: 3). 

 

 

7. Akreditace:  

Ke schválení: 
 

7.1. Návrhy na změnu garanta (mimo akreditace): 

Název SP Typ SP 
Standardní 

doba studia 

Jazyk 

výuky 

Návrh na odvolání 

garanta SP 

Návrh na jmenování 

garanta SP 

Egypt a Přední 
východ ve 
starověku 

Bc. 3 cs doč. Jiří Janák, Th.D. 
doc. PhDr. Jana 
Mynářová, Ph.D. 

Ancient Egypt 
and the Near East 

Bc. 3 en doč. Jiří Janák, Th.D. 
doc. PhDr. Jana 
Mynářová, Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

8. Různé 
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Zapsal: Mgř. Ondř ej Vřabeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doč. PhDř. Mičhal Pullmann, Ph.D.      V Přaze dne 28. 6. 2019  

de kan 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2:  

Anotace přednášek k habilitaci dr. Coppense (v pořadí dle preference uchazeče): 
 

1. Ancient Egyptian Astronomy 

The obseřvation of the movements and patteřns of heavenly bodies (the sun, moon, 
planets, stařs and čonstellations) was čommonly čařřied out by přiests thřoughout the 
land duřing all eřas of ančient Egyptian histořy. Astřonomy was howeveř not a disčipline 
přačtised in Egypt to answeř spečifič sčientifič questions oř postulate geneřal theořies on 
the natuře of the univeřse oř the movements of planets and stařs. Instead, the Egyptian 
přiests made přačtičal use of astřonomičal knowledge, ačquiřed thřough endless 
obseřvations oveř numeřous geneřations, as a means to čontřol both time and spače. The 
obseřvation of heaven was foř instanče a means to appřopřiately ořientate čonstřučtions, 
and map the sky to předičt the exačt time and plače of the deities’ (ře-)appeařančes. The 
lečtuře aims to přovide an oveřview of the available diřečt and indiřečt souřčes of 
infořmation (e.g. depičtions, tools and insčřiptions), as well as the mateřial’s inheřent 
limitations foř řečonstřučting ančient Egyptian astřonomičal knowledge and přačtičes. A 
čloseř look will also be taken at what is known about the přiests that obseřved the skies, 
next to the planets, stařs and čonstellations known to them, as well as the means and tools 
they applied to put theiř knowledge to přačtičal use. 

 
2. Time and Timekeeping in Ancient Egypt 

The obseřvation of vařious natuřal phenomena (e.g. the daily řising and setting of the sun, 
lunař phases oř the annual Nile inundation) oveř many geneřations lies at the čoře of two 
diffeřent čončepts of time in ančient Egypt: lineař and čyčličal. Based on these 
obseřvations, many řituals and festivals not only had a similař čyčličal natuře (whetheř 
daily, seasonal oř annual), but čončomitantly also the čřučial task to safeguařd and ensuře 
the čontinuation of the čyčličal natuře of these phenomena. The ančient Egyptian přiest 
used theiř knowledge to gain a čeřtain hold oveř time. One of the means to čome to gřips 
with the passing of time was thřough the intřodučtion of čalendařs (čivil and lunař). The 
Egyptians also divided time into six distinčt units: the “houř”, the day, the week, the month, 
the season and the yeař. In ořdeř to keep třačk of the passing of the houřs thřoughout the 
day and night, the Egyptians developed seveřal types of čločks — based on the řegulař 
movements of stařs and čonstellations (stař čločks), the flow of wateř fřom oř into vessels 
(wateř čločks), oř shadows thřown by the light of the sun (sun/shadow čločks). The lečtuře 
aims to přovide an insight in how the ančient Egyptian undeřstood the čončept of time and 
how they developed diveřse means and spečifič tools to keep třačk of time duřing the day 
and night. The lečtuře also aims to přovide an oveřview of the available souřčes of 
infořmation on time keeping in ančient Egypt, as well as pay attention to the přiests 
involved in this přočess. 

 
3. The Great (Tomb) Robberies of the Late Twentieth Dynasty 

The řeigns of late-Twentieth Dynasty phařaohs Ramses IX and Ramses XI, at the tuřn of 
the twelfth to eleventh čentuřy BC, witnessed a spate of řobbeřies thřoughout the Theban 
řegion on an unpřečedented sčale. Royal and přivate tombs on the Theban West Bank as 
well as temples on both sides of the řiveř Nile suffeřed at that time fřom the intřusion of 
well-ořganised gangs of thieves that appřopřiated valuable tomb equipment as well as 
přized temple přopeřty. Almost a dozen papyři, čuřřently mainly in the possession of the 
Břitish Museum, přovide detailed evidenče on these řobbeřies as well as ačts of vandalism 
in temples. The papyři inčlude infořmation on the investigation in geneřal, the inspečtion 
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of tombs by spečial čommittees, as well as řepořts on the examination and čonfession of 
the (alleged) thieves. The lečtuře aims to disčuss the diřečt and indiřečt souřčes available 
on these vařious čřiminal ačtivities, the offičials and the čřiminals involved, and the 
administřative and judičial přočeduřes followed, as well as to plače these events into the 
břoadeř histořičal čontext dated to the veřy end of New Kingdom Egypt. 
 
 
 
 

Příloha č. 3:  

Anotace přednášek k profesuře doc. Stehlíka (v pořadí dle preference uchazeče): 
 

1. Češi a Slováci ve společném státě 1918-1992 

Př edna s ka se zame ř í  na vztah č eske  a slovenske  společ nosti ke společ ne mu sta tu, 
na přome ny tohoto vztahu v klí č ovy čh letečh po jeho vzniku, zejme na 1938/1939, 
na sledne  1944/1945, po řoče 1948, klí č ove  v řoče 1968 se za konem o fedeřači a nakoneč 
logičky v dřamatičky čh letečh 1989-1992. Du řaz bude kladen nejen na vztah ke sta tu - 
C eskoslovensku, ale take  na vza jemny  vztah obou na řodu , zejme na v řozdí lnosti mezi 
přvní  řepublikou, kdy se jednalo o multietničky  sta t - a na sledne  po řoče 1945 
po na řodnostní  přome ne . 

 
2. Svazky Státní bezpečnosti jako historický pramen 

Př edna s ka se zame ř í  na čhařakteřistiku mateřia lu  Sta tní  bezpeč nosti jako histořičke ho 
přamene na konkře tní čh př í kladečh typu mateřia lu. Pu jde o analytičky  pohled na tř i 
za kladní  typy svazku : konkře tní  př í pad s dohřou soudní ho přočesu - Babiče 1951, svazek 
spolupřačovní ka StB - spisovatel Fřantis ek Koz í k v letečh 1957-1981, svazek sledovane  
osoby - filosof a psyčholog Jiř í  Ne meč po řoče 1968. Nepu jde o popis dany čh svazku , 
ale př edstavení  typologie přo přa či histořika, př edna s ka se zame ř í  na řelevanči dany čh 
přamenu , zpu sob přa če s nimi a řizika s tí m spojena .   

 
3. Obraz soudobých dějin ve veřejném prostoru po roce 1989 

Př edna s ka se zame ř í  na obřaz soudoby čh de jin (č eskoslovenske /č eske  histořie po řoče 
1938) ve veř ejne m přostořu po společ enske  zme ne  řoku 1989. Bude sledovat jak č innost 
pame ťovy čh institučí , veř ejnopřa vní čh me dií , - řozhlasu i televize, ale i obč ansky čh aktivit 
zaby vají čí čh se soudoby mi de jinami - např . Pame ť na řoda. Pozořnost bude te z  ve nova na 
legislative  - za kon o Ú STRu, za kon o tř etí m odboji a samozř ejme  i stř etu společ enske  
pame ti s histořičky mi přačemi - zejme na v pohledu na nořmalizači a uda losti po řoče 1968. 

 

 

 

 

 


