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Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty, Univerzity Karlovy 
 

konané 21. února 2019 

 

  

1. Zaha jení  

2. Jmenovací  ř í zení  paní  doc. PhDř. Jitky Malec kove , CSc. přo oboř De jiny  a kultuřa zemí  

Asie a Afřiky 

3. Jmenovací  ř í zení  paní  doc. PhDř. Miřoslava S edive ho, Ph.D. přo oboř Sve tove  de jiny 

a obecne  de jiny 

4. Peřsona lie 

5. Akředitace 

6. Ru zne  

Př í loha c . 1 

Př í loha c . 2 
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Přítomni: 

přof. PhDř. Mařie Bláhová, DřSc. 

doc. Mařtin Cajthaml, Dř. phil. 

přof. PhDř. Ivana Čeňková, CSc. 

přof. PhDř. Jan Čermák, CSc. 

přof. Vřatislav Doubek, Ph.D.  

přof. Mgř. Luka s  Fasora, Ph.D. 

doc. Mgř. Libus e Heczková, Ph.D. 

přof. Mgř. Mařtin Humpál, Ph.D. 

přof. PhDř. Ivan Jakubec, CSc.  

doc. Mgř. Ondř ej Jakubec, Ph.D. 

doc. PhDř. Hana Kasíková, CSc. 

přof. PhDř. Pavel Kladiwa, Ph.D. 

přof. PhDř. Jan Klápště, CSc. 

doc. Dř. Ing. Jana Klečková 

přof. PhDř. Jan Kořenský, DřSc.  

přof. PhDř. Jiř í  Lach, Ph.D. 

přof. PhDř. Milena Lenderová, CSc. 

přof. PhDř. Olga Lomová, CSc.  

přof. PhDř. Dus an Lužný, Dř. 

přof. PaedDř. Vladimí ř Papoušek, CSc. 

doc. PhDř. Peteř Pavúk, Ph.D. 

přof. Miřoslav Petříček, Dř. 

doc. PhDř. Michal Pullmann, Ph.D. 

doc. PhDř. Mařek Skovajsa, Ph.D. 

doc. PhDř. Pavel Sládek, Ph.D. 

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

přof. PhDř. Kařel Šebesta, CSc. 

přof. PhDř. Ivan Šedivý, CSc.  

doc. Mgř. Pavel Štichauer, Ph.D. 

přof. Dř. phil. Josef Vojvodík, M.A. 

doc. PhDř. Jan Volín, Ph.D.  

doc. PhDř. Jan Wiendl, Ph.D. 

doc. PhDř. Petř Zemánek, CSc. 

přof. PhDř. Vlastimil Zuska, CSc.  

 

Omluveni: 

doc. PhDř. Mikula s  Bek, Ph.D. 

přof. PhDř. Mařek Blatný, DřSc.  

přof. DSW. dř. hab. Hana Červinková 

přof. PhDř. Josef Opatrný, CSc. 

přof. PhDř. Jařoslav Pánek, DřSc., dř.h.c. 

přof. Mgř. Ondř ej Pilný, Ph.D. 

doc. Ing. Vile m Sklenák, CSc. 

přof. PhDř. Zbyne k Vybíral, Ph.D. 

 

Čestní členové: 

Přítomni: 

přof. PhDř. Miřoslav Verner, DřSc.  

přof. PhDř. Ivan Hlaváček, CSc. 

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

1.1. Ú vodní  slovo de kana doc. PhDř. Michala Pullmanna, Ph.D.  

1.2. VR schva lila přogřam dnes ní ho jedna ní    

1.3. VR schva lila za pis z poslední ho zaseda ní  (17. 1. 2019)
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2. Jmenovací řízení paní doc. PhDr. Jitky Malečkové, CSc. pro obor Dějiny  

a kultura zemí Asie a Afriky 

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

doc. Mgř. Libus e Heczkova , Ph.D., doc. PhDř. Peteř Pavu k, Ph.D., doc. PhDř. Kateř ina 

Svaton ova , Ph.D. 

 

Jako skřuta toř i byli schva leni:  

doc. Mgř. Ondř ej Jakubec, Ph.D., doc. Dř. Ing. Jana Klec kova , doc. Mgř. Pavel S tichaueř, Ph.D. 

 

Sloz ení  komise přo jmenovací  ř í zení :  

Schva lene  Ve deckou řadou Filozoficke  fakulty Úniveřzity Kařlovy dne 20. 9. 2018 

 

Př edsedkyne :  

přof. PhDř. Olga Lomova , CSc.  

Ú stav Da lne ho vy chodu Filozoficke  fakulty Úniveřzity Kařlovy 

 

C lenove :  

doc. PhDř. Petř Zema nek, CSc.  

Ú stav sřovna vací  jazykove dy FF ÚK 

 

přof. Eugene Rogan   

Přofessoř of Modeřn Middle Easteřn Histořy; Diřectoř, St Antony's College Middle East 

Centře, Oxfořd Úniveřsity 

 

přof. Dř. Chřistoph K. Neumann  

LMÚ Mu nich, Přofessoř of Tuřkology, Institute foř the Neař and Middle East 

 

přof. Ehud R. Toledano  

Tel Aviv Úniveřsity, Diřectoř, Přogřam in Ottoman and Tuřkish Studies, Histořy of the 

Middle East and Afřica 

 

Autoř i dopořuc ují cí ch dopisu :  

1. David D. Laitin, James T. Watkins Přofessoř of Political Science, Stanfořd Úniveřsity 
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2. Dř. Rudolf Mřa zek, Přofessoř Emeřitus of Histořy, LSA Histořy, Úniveřsity of Michigan 

3. Resat Kasaba, Stanley D. Golub Chaiř and Diřectoř, The Henřy M. Jackson School of 

Inteřnational Studies, Úniveřsity of Washington 

4. Přofessoř Amy Singeř, Dept. of Middle Easteřn and Afřican Histořy, Tel Aviv Úniveřsity 

 

Př edna s ka: 

Doc. Malec kova  př ednesla př edna s ku na te ma: „Tuřecke  z eny a osmansky  impeřia lní  přojekt.“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise př ednesla př edsedkyne  komise přof. PhDř. Olga Lomova , CSc. 

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

 

Dopořuc ují cí  posudky: 

Př edsedkyne  komise shřnula obsah dopořuc ují cí ch posudku . Doc. Malec kova  řeagovala na 

text dopořuc ují cí ch posudku . 

 

Pedagogicka  a ve decka  c innost uchazec e: 

Doc. Malec kova  sezna mila VR se svy mi zkus enostmi a př edstavou pedagogicke  a ve decke  

c innosti ve sve m obořu.  

 

Diskuse: 

V diskusi vystoupili: přof. Mgř. Luka s  Fasořa, Ph.D., doc. Mgř. Libus e Heczkova , Ph.D., přof. 

PhDř. Milena Lendeřova , CSc., přof. PhDř. Olga Lomova , CSc., přof. PaedDř. Vladimí ř Papous ek, 

CSc., doc. PhDř. Peteř Pavu k, Ph.D., přof. PhDř. Ivan S edivy , CSc., doc. PhDř. Jan Volí n, Ph.D. 
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Uzavřené jednání: 

Hodnocení  přo posouzení  př edna s ky: 

(př ednesla doc. Mgř. Libus e Heczkova , Ph.D.) 

 

Přofesořska  př edna s ka Jitky Malec kove  Turecké ženy a osmanský imperiální projekt se 

soustř edila na dva pilí ř e její  odbořne  ořientace – gendeřove  histořii a tuřkologii. Gendeřovou 

optikou sledovala impeřia lní  politiku na poc a tku modeřnizac ní ch přocesu  na konci 19. 

a poc a tku 20. století , zvla s te  za vla dy Abdu lhamida II. (1876-1909), tato doba je za řoven  

koncem existence te to ř í s e.  

Gendeřova  optika ji umoz n uje soustř edit se na ne zcela zna me  skutec nosti vy voje osmanske  

ř í s e a její  kolonia lní  politiky, kteře  za padní  histořiogřafie podcen ovala, a to i z du vodu 

kolonia lne  deteřminovany ch postoju  samotny ch za padní ch z en, kteře  mohly př ijí t do kontaktu 

s z ensky m sve tem osmanske  ř í s e.  Malec kova  pouka zala na mnohem difeřencovane js í  situaci, 

nez  jen dlouhodobe  platne  za padní  obřazy „necivilizovany ch“ z en. Zvla s te  se to nety kalo 

z ensky ch elit, přo ne z  byla nevzde lana  přovincie stejne  přoblematicka  jako přo muz e. Jejich 

funkce byla umens ovat nape tí  mezi centřem a přovincií , socia lní  a vzde la vací  přací .  

V přovincií ch, ac koliv je dokumentu  osve tlují cí ch situaci velmi ma lo (samy z eny, kteře  

pu sobily jako os etř ovatelky a uc itelky nezanechaly skořo z a dne  dokumenty) mohly z eny, 

zvla s te  z eny z elit, spoluvytva ř et sta tní  osmanskou politiku. Jitka Malec kova  svoji př edna s ku 

opř ela o pohledy ne kolika vy znamny ch vzde lany ch tuřecky ch z en – zvla s te  pak spisovatelky 

Halide Edib. Dals í  moz ne  u hly pohledu poskytují  např . vy znamne  manz elky sta tní ch u ř ední ku  

jako byly Selma Ekřem, Naciyye Neyyal. Malec kove  zkus enost v oblasti gendeřove  histořie ji 

umoz nily vní mat podstatu přoble mu  z en v přovincií ch a vs í mat si detailne  přojevu  moci 

a vzestupu tuřecke ho nacionalismu. Jasne  vysve tlila, z e iluzivní  feministicky  pohled není  

adekva tní , a to i přoto, z e z eny se velice vy řazne  podí lely na impeřia lní m přojektu. 

Jitka Malec kova  je dobř e obezna mena se souc asny mi a take  klasicky mi přacemi, kteře  se 

ve nují  osmanske mu impeřialismu – zvla s te  Deřingilovy přa ce, kteře  mluví  o tzv. vypu jc ene m 

kolonialismu osmanske  ř í s e, v ne mz  je du lez ite  sledovat vztah přovincie a centřa. Pohled skřze 

z eny – kteřa  samy jsou vz dy mimo centřum, je pak klí c em, kteřy  mu z e vysve tlit mnohe , a to 

na specificke  pozici osmanske  ř í s e.    

Př edna s ka Jitky Malec kove  byla fundovana  a poutava . 
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Př edstavila oboř, kteřy  je u na s svy m zpu sobem vy luc ny , a jak ř ekla sama Jitka Malec kova , není  

avantgařdní , a to ani celosve tove . Př edna s ka byla střuktuřovana  od s iřs í ch ota zek 

k pařcia lne js í m přoble mu m az  ke konkře tní m detailu m vztahu centřa a přovincie.  

Je zř ejme , a v tom jsme v jednote  s vy sledky hodnotí cí  komise, z e Jitka Malec kova  př edstavuje 

ve sve m obořu klí c ovou odbořnici s mezina řodní m řenome , její z  přa ce jsou metodologicky a 

obsahove  inspiřativní , take  s iřoce řegiona lne  řozkřoc ene  a aktua lní .  Fořma lne  zcela napln uje 

poz adavky na pozici přofesořa.  

 

Hlasování o zhodnocení přednášky ke jmenovacímu řízení 

(Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 1).  

Text hodnocení přednášky pro jmenovací řízení byl odsouhlasen. 

 

Vy sledek tajne ho hlasova ní m: 

Poc et c lenu  VR :   42 

Př í tomno :    34 

Kladny ch hlasu  :    30 

Za pořny ch hlasu  :    2 

Neplatny ch hlasu  :   2 

 

Vědecká rada schválila návrh na jmenovací řízení, návrh bude postoupen na VR UK. 
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3. Jmenovací řízení paní doc. PhDr. Miroslava Šedivého, Ph.D. pro obor Světové dějiny 

a obecné dějiny 

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

přof. Mgř. Luka s  Fasořa, Ph.D., přof. PhDř. Ivan Jakubec, CSc., doc. PhDř. Pavel Sla dek, Ph.D. 

 

Jako skřuta toř i byli schva leni:  

doc. Mgř. Ondř ej Jakubec, Ph.D., doc. Dř. Ing. Jana Klec kova , doc. Mgř. Pavel S tichaueř, Ph.D. 

 

Sloz ení  komise přo jmenovací  ř í zení :  

Schva lene  Ve deckou řadou Filozoficke  fakulty Úniveřzity Kařlovy dne 21. 6. 2018 

 

Př edseda:  

přof. PhDř. Jan Z upanic , Ph.D.  

Ú stav sve tovy ch de jin FF ÚK 

 

C lenove : 

přof. PhDř. Va clav Hořc ic ka, Ph.D    

Ú stav sve tovy ch de jin FF ÚK 

 

přof. PhDř. Toma s  Knoz, Ph.D.    

Histořicky  u stav FF MÚ 

 

přof. PhDř. Milena Lendeřova , CSc.   

Ú stav histořicky ch ve d FF ÚPCE 

 

přof. PhDř. Ales  Za ř icky , Ph.D.    

Katedřa histořie FF OÚ 

 

Autoř i dopořuc ují cí ch dopisu :  

1. Úniv.-Přofessoř Dř. Reinhařd Staubeř, Alpen-Adřia Úniveřsita t, Klagenfuřt am 

Wo řtheřsee 

2. přof. PhDř. Jařoslav Pa nek, DřSc., Dř.h.c, Histořicky  u stav AV C R 

3. a.o. Úniv. Přof. (i.R.) Dř. Kařl Vocelka, Institut fu ř Geschichte, Úniveřsita t Wien 
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4. Přof. Dř. Dř. Wolf D. Gřuneř, Úniveřsita t Rostock, Philosophische Fakulta t, Histořisches 

Institut 

5. Robeřt D. Billingeř, Jř., Ph.D., Přofessoř Emeřitus, Depařtment of Histořy, Wingate 

Úniveřsity 

6. Úniv. Přof. Dř. Walteř Saueř, Institut fu ř Wiřtschafts und Sozialgeschichte, Úniveřsita t 

Wien 

7. Alan Sked, Přofessoř Emeřitus of Depařtment of Inteřnational Histořy, LSE 

 

Př edna s ka: 

Doc. S edivy  př ednesl př edna s ku na te ma: „Vy znam Ne mecke ho spolku v de jina ch stř ední  

Evřopy.“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise př ednesl př edseda komise přof. PhDř. Jan Z upanic , Ph.D. 

Text stanoviska komise tvoř í  př í lohu c . 2 k tomuto za pisu.  

 

Dopořuc ují cí  posudky: 

Př edseda komise shřnul obsah dopořuc ují cí ch posudku . Doc. S edivy  řeagoval na text 

dopořuc ují cí ch posudku . 

 

Pedagogicka  a ve decka  c innost uchazec e: 

Doc. S edivy  sezna mil VR se svy mi zkus enostmi a př edstavou pedagogicke  a ve decke  c innosti 

ve sve m obořu 

 

Diskuse: 

V diskusi vystoupili: doc. Mařtin Cajthaml, Dř. phil., přof. Vřatislav Doubek, Ph.D., doc. Mgř. 

Libus e Heczkova , Ph.D., přof. PhDř. Pavel Kladiwa, Ph.D., doc. Dř. Ing. Jana Klec kova , přof. PhDř. 

Ivan S edivy , CSc.  
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Uzavřené jednání:        

Hodnocení  přo posouzení  př edna s ky: 

(př ednesl přof. PhDř. Ivan Jakubec, CSc., doc. PhDř. Pavel Sla dek, Ph.D.) 

 

Pan doc. Miřoslav S edivy  př ednesl př edna s ku s na zvem „Vy znam Ne mecke ho spolku 

v de jina ch stř ední  Evřopy“. Klasicke  te ma vy voje ne mecky ch de jin bylo pojato s cí lem 

př ekonat třadic ní  hodnocení  Ne mecke ho spolku jako „nechte ne  a k nezdařu př edem 

odsouzene  sta topřa vní  uspoř a da ní  stř ední  Evřopy“, jak to inteřpřetovala přořusky 

ořientovana  histořiogřafie. M. S edivy  př edstavil Ne mecky  spolek jako z ivotaschopnou 

alteřnativu fedeřalizovane  stř ední  Evřopy. Obsah př edna s ky byl střuktuřova n př eva z ne  

tematicky. Úvedene  pojetí , kteře  M. S edivy  př ednesl, bylo zaloz eno na tezí ch ty kají cí ch se 

vy znamu Ne mecke ho spolku z hlediska a) jeho ořganizace jako de dictví  Svate  ř í s e ř í mske ; b) 

jeho řole v mí řove m uspoř a da ní  Evřopy po Ví den ske m kongřesu, kdy nepř ipadalo v u vahu 

vytvoř ení  centřalizovane ho sta tu, ani absence nadsta tní  ořganizace; c) jeho ambivalentní ho 

vztahu vu c i vnitř ní  modeřnizaci (na jedne  střane  obava z konstitucionalismu a na střane  

dřuhe  př ijetí  modeřní ch u stav ne kteřy ch spolkovy ch sta tu ); d) jeho z ivotaschopnosti bez 

ohledu na odpoř ř ady vla d k politicke  libeřalizaci, pomalou hospoda ř skou integřaci, 

nedostatec nou akceschopnost v oblasti obřanyschopnosti, neřealizovanou řefořmu spolkove  

vla dy, pařlamentu a soudu a e) soupeř ení  Přuska a Rakouska o nadvla du nad stř ední  Evřopou 

od poloviny 19. století  vřcholí cí  v řoce 1866. Př edna s ku doc. S edivy  uzavř el konstatova ní m, z e 

ochota ř ady Ne mcu  řespektovat vy sledek vojenske ho stř edu Přuska a Rakouska přamenila z 

klesají cí  du ve řy v sí lu přa va v mezina řodní ch vztazí ch a akceptací  vojensky silne js í ho a 

politicky akceschopne js í ho Ne mecke ho cí sař ství . Př edna s ka byla dobř e střuktuřovana , 

na vaznost fořmulovany ch mys lenek a koncepcí  byla koheřentní , a př ednesena kultivovany m 

jazykem. V diskusi doc. S edivy  odpoví dal obsa hle na poloz ene  ota zky se znalostí  ve ci vc etne  

s iřs í ho kontextu.   
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Hlasování o zhodnocení přednášky ke jmenovacímu řízení 

(Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 2).  

Text hodnocení přednášky pro jmenovací řízení byl odsouhlasen. 

 

Vy sledek tajne ho hlasova ní m: 

Poc et c lenu  VR :   42 

Př í tomno :    34 

Kladny ch hlasu  :    30 

Za pořny ch hlasu  :    1 

Neplatny ch hlasu  :   3 

 

Vědecká rada schválila návrh na jmenovací řízení, návrh bude postoupen na VR UK. 
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4. Personálie 

Vědecká rada vzala na vědomí: 
 

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

V komisi přo studijní  přogřam Histořicke  ve dy, studijní  oboř Modeřní  hospoda ř ske  a 

socia lní  de jiny obha jil Ing. Timuř Kashapov dne 11. 1. 2019 svou diseřtac ní  přa ci s na zvem: 

Vztahy C eskoslovenska a Sove tske ho svazu v dobe  u padku a řozpadu Sove tske  ř í s e. De kan 

ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane mu titul doktoř. 

 

V komisi přo studijní  přogřam Histořicke  ve dy, studijní  oboř C eske  de jiny obha jila Mgř. 

Magdalena Sedlicka  dne 18. 1. 2019 svou diseřtac ní  přa ci s na zvem: Není  př í tel jako př í tel. 

Z ide  v na řodní m sta te  C echu  a Slova ku , 1945-1948.. De kan ude lil na za klade  na vřhu 

komise jmenovane  titul doktoř. 

 

V komisi přo studijní  přogřam Filologie, studijní  oboř C esky  jazyk obha jila Mgř. Anna 

Chřistou dne 21. 1. 2019 svou diseřtac ní  přa ci s na zvem: Z ena v c eske m třadic ní m obřazu 

sve ta. Etnolingvisticka  studie. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane  titul 

doktoř.  

 

V komisi přo studijní  přogřam Psychologie, studijní  oboř Klinicka  psychologie obha jila 

PhDř. Olga Havřa nkova  dne 22. 1. 2019 svou diseřtac ní  přa ci s na zvem: Sebevřaz ednost 

seniořu . De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane  titul doktoř. 

 

V komisi přo studijní  přogřam Psychologie, studijní  oboř Klinicka  psychologie obha jila 

PhDř. Elis ka Randa kova  dne 22. 1. 2019 svou diseřtac ní  přa ci s na zvem: Psychologicke  

aspekty zpí va ní  v pe vecke m sbořu. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane  titul 

doktoř. 

 

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

Miřoslav Slowik dne 5. 2. 2019 svou diseřtac ní  přa ci s na zvem: Střategie ř ec ove  zdvoř ilosti 

v jazycí ch c eske m a s pane lske m: přagmalingvisticka  a antřopolingvisticka  studie. De kan 

ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane mu titul doktoř.   
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Ke schválení:  

4.2. Na vřh Ú stavu c eske  liteřatuřy a kompařatistiky na pove ř ení  c lenství m v obořove  řade  

přo oboř Obecna  a sřovna vací  liteřatuřa (kompařatistika) (tř í lete  i c tyř lete  studium): 

doc. Mgř. Libus e Heczkova , Ph.D.   

 

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

 

4.3. Na vřh na vyne tí  c lena z obořove  řady přo oboř: English Language (tř í lete  i c tyř lete  

studium):  

PhDř. Toma s  Gřa f, Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

4.4. Na vřh Ú stavu anglicke ho jazyka a didaktiky na pove ř ení  c lenství m v obořove  řade  

přo oboř Anglicky  jazyk (tř í lete  i c tyř lete  studium) a English Language (tř í lete  i 

c tyř lete  studium): 

Mgř. Ondř ej Tichy , Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 1, Zdržel se: 0). 

 

4.5. Na vřh na vyne tí  c lena z obořove  řady přo oboř: Histořie/obecne  de jiny (tř í lete   

i c tyř lete  studium) a Histořy/Geneřal Histořy (c tyř lete  studium): 

přof. PhDř. Mařtin Kova ř , PhD. 

 

Zdu vodne ní : uvedeny  akademik jiz  na FF ÚK nepu sobí  

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 5). 
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4.6. Na vřh obořove  řady na doplne ní  c lenu  zkus ební  komise přo SDZK a obhajoby 

diseřtac ní ch přací  přo studijní  přogřam Obecna  teořie a de jiny ume ní  a kultuřy, 

studijní  oboř De jiny vy tvařne ho ume ní : 

PhDř. Josef Za řuba Pfeffeřmann, Ph.D. 

Mgř. Zuzana S tefkova , Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

 

4.7. Na vřh obořove  řady na doplne ní  c lenu  zkus ební  komise přo SDZK přo oboř 

Politologie:  

Zořa Hesova , M.A., Ph.D. 

PhDř. Ondř ej Slac a lek, Ph.D. 

PhDř. Mařtin S tefek, Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 3). 

 

4.8. Na vřh obořove  řady na doplne ní  c lenu  zkus ební  komise přo obhajoby diseřtac ní ch 

přací  přo oboř Politologie: 

doc. JÚDř. PhDř. Jan Wintř, Ph.D. 

doc. JÚDř. PhDř. Veřonika Bí lkova , E.MA., Ph.D. 

PhDř. Ondř ej Slac a lek, Ph.D. 

PhDř. Mařtin S tefek, Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 5). 
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5. Akreditace 

Ke schválení: 

Na vřhy bakala ř sky ch a navazují cí ch magisteřsky ch studijní ch přogřamu  přojednala  

a dopořuc ila Studijní  komise na svy ch zaseda ní ch ve dnech 23. 11. 2018 a 7. 12. 2018 a 27. 

6. 2018. Na vřhy doktořsky ch studijní ch přogřamu  přojednala a dopořuc ila Komise přo 

ve du dne 14. 12. 2018. Akademicky  sena t přojednal a dopořuc il mateřia ly na sve m 

zaseda ní  dne 14. 2. 2019. 

5.1. Návrhy studijních programů 

o návrh bakalářského studijního programu Fonetika 

(přezenc ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia) 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Fonetika 

(přezenc ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia) 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Hebraistika a židovská 

studia 

(přezenc ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia) 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Hebrew and Jewish 

Studies 

(přezenc ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia, s vy ukou v anglicke m 

jazyce) 

 

o návrh doktorského studijního programu Klinická psychologie a psychologie 

zdraví 

(přezenc ní  a kombinovana  fořma studia, 4leta  standařdní  doba studia) 

o návrh doktorského studijního programu Clinical and Health Psychology 

(přezenc ní  a kombinovana  fořma studia, 4leta  standařdní  doba studia, s vy ukou  

v anglicke m jazyce) 

o návrh doktorského studijního programu Sociální psychologie a psychologie 

práce 

(přezenc ní  a kombinovana  fořma studia, 4leta  standařdní  doba studia) 

o návrh bakalářského studijního programu Social Psychology and Psychology  

of Work   

(přezenc ní  a kombinovana  fořma studia, 4leta  standařdní  doba studia, s vy ukou  

v anglicke m jazyce) 
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o návrh bakalářského studijního programu Anglický jazyk a literatura se 

zaměřením na vzdělávání 

(přezenc ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia) 

o návrh bakalářského studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením  

na vzdělávání 

(přezenc ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia)  

o návrh bakalářského studijního programu Francouzský jazyk a literatura se 

zaměřením na vzdělávání 

(přezenc ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia)  

o návrh bakalářského studijního programu Historie se zaměřením na vzdělávání 

(přezenc ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia)  

o návrh bakalářského studijního programu Latinský jazyk a literatura se 

zaměřením na vzdělávání 

(přezenc ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia)  

o návrh bakalářského studijního programu Německý jazyk a literatura se 

zaměřením na vzdělávání 

(přezenc ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia)  

o návrh bakalářského studijního programu Ruský jazyk se zaměřením na 

vzdělávání 

(přezenc ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia)  

o návrh bakalářského studijního programu Španělský jazyk a literatura se 

zaměřením na vzdělávání 

(přezenc ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia) 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství anglického 

jazyka a literatury pro střední školy 

(přezenc ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia) 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství českého 

jazyka a literatury pro střední školy 

(přezenc ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia)  

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství češtiny jako 

cizího jazyka pro střední školy 

(přezenc ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia) 
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o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství historie pro 

střední školy 

(přezenc ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia) 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství filozofie pro 

střední školy 

(přezenc ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia) 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství francouzského 

jazyka a literatury pro střední školy 

(přezenc ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia) 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství latinského 

jazyka a literatury pro střední školy 

(přezenc ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia) 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství německého 

jazyka a literatury pro střední školy 

(přezenc ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia)  

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství ruského 

jazyka pro střední školy 

(přezenc ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia)   

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Učitelství španělského 

jazyka a literatury pro střední školy 

(přezenc ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia) 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

5.2. Návrh na jmenování garanta studijního programu v rámci přípravy nové 

akreditace  

Název SP 
Typ 

SP 

Standardn

í doba 

studia 

Jazyk 

výuky 

Návrh na jmenování garanta 

SP 

Fonetika Bc. 3 cs Mgř. Pavel S tuřm, Ph.D 

Fonetika NMgř. 2 cs 
doc. Mgř. Radek Skařnitzl, 

Ph.D. 
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Hebřaistika a z idovska  studia NMgř. 2 cs doc. PhDř. Pavel Sla dek, Ph.D. 

Hebřew and Jewish Studies NMgř. 2 en doc. PhDř. Pavel Sla dek, Ph.D. 

Klinicka  psychologie a 

psychologie zdřaví  
PhD. 4 cs 

Přof. PhDř. Petř Weiss, Ph.D. 

DSc. 

Clinical and Health Psychology PhD. 4 en 
Přof. PhDř. Petř Weiss, Ph.D. 

DSc. 

Socia lní  psychologie a 

psychologie přa ce 
PhD. 4 cs 

doc. PhDř. Ilona Gilleřnova , 

CSc. 

Social Psychology and 

Psychology of Wořk   
PhD. 4 en 

doc. PhDř. Ilona Gilleřnova , 

CSc. 

Anglicky  jazyk a liteřatuřa se 

zame ř ení m na vzde la va ní  
Bc 3 cs PhDř. Tomáš Gřáf, Ph.D. 

C esky  jazyk a liteřatuřa se 

zame ř ení m na vzde la va ní  
Bc 3 cs Mgř. Kateřina Šořmová, Ph.D. 

Fřancouzsky  jazyk a liteřatuřa 

se zame ř ení m na vzde la va ní  
Bc 3 cs PhDř. Olga Nádvořníková, 

Ph.D. 

Histořie se zame ř ení m na 

vzde la va ní  
Bc 3 cs Mgř. Kamil Činátl, Ph.D. 

Latinsky  jazyk a liteřatuřa se 

zame ř ení m na vzde la va ní  
Bc 3 cs doc. Lucie Pultřová, Ph.D. 

Ne mecky  jazyk a liteřatuřa se 

zame ř ení m na vzde la va ní  
Bc 3 cs Mgř. Věřa Hejhalová, Ph.D. 

Rusky  jazyk se zame ř ení m na 

vzde la va ní  
Bc 3 cs doc. Dr. phil. Markus Giger 

S pane lsky  jazyk a liteřatuřa se 

zame ř ení m na vzde la va ní  
Bc 3 cs Mgř. Dořa Poláková, Ph.D. 

Úc itelství  anglicke ho jazyka a 

liteřatuřy přo stř ední  s koly 
NMgř 2 cs doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D. 

Úc itelství  c eske ho jazyka a 

liteřatuřy přo stř ední  s koly 
NMgř 2 cs doc. PhDř. Lucie Saicová 

Římalová, Ph.D. 

Úc itelství  c es tiny jako cizí ho 

jazyka přo stř ední  s koly 
NMgř 2 cs doc. PhDř. Ivana Bozděchová, 

CSc. 
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Úc itelství  histořie přo stř ední  

s koly 
NMgř 2 cs Doc. PhDř. Václav Dřška, Ph.D. 

Úc itelství  filozofie přo stř ední  

s koly 
NMgř 2 cs doc. Jakub Čapek, Ph.D. 

Úc itelství  fřancouzske ho 

jazyka a liteřatuřy přo stř ední  

s koly 

NMgř 2 cs doc. PhDř. Aleš Pohořský, CSc. 

Úc itelství  latinske ho jazyka a 

liteřatuřy přo stř ední  s koly 
NMgř 2 cs doc. Lucie Pultřová, Ph.D. 

Úc itelství  ne mecke ho jazyka a 

liteřatuřy přo stř ední  s koly 
NMgř 2 cs doc. PhDř. Mařie Vachková, 

Ph.D. 

Úc itelství  řuske ho jazyka přo 

stř ední  s koly 
NMgř 2 cs doc. Dr. phil. Markus Giger 

Úc itelství  s pane lske ho jazyka 

a liteřatuřy přo stř ední  s koly 
NMgř 2 cs doc. Juan Antonio Sánchez 

Feřnández 

 

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

 

5.3. Návrhy na změnu garanta (mimo akreditace) 

Název SP 
Typ 

SP 

Standard

ní doba 

studia 

Jazyk 

výuky 

Návrh na odvolání 

oborového garanta 

Návrh na jmenování 

oborového garanta 

Obecna  

lingvistik

a 

NMg

ř 
2 cs 

Doc. Miřjam 

Fřiedova , Ph.D. 

Doc. PhDř. Jiř í  

Nekvapil, CSc. 

Obecna  

lingvistik

a  

PhD 4 cs 
Doc. Miřjam 

Fřiedova , Ph.D. 

Doc. PhDř. Jiř í  

Nekvapil, CSc. 

Geneřal 

Linguistic

s  

PhD 4 en 
Doc. Miřjam 

Fřiedova , Ph.D.  

Doc. PhDř. Jiř í  

Nekvapil, CSc. 

Pedagogi

ka 

NMg

ř 
2 cs 

doc. PhDř. 

Jařoslav Koťa 

doc. PhDř. Josef 

Valenta, CSc. 
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Rusky  

jazyk a 

liteřatuřa 

Bc 3 cs 
doc. Dř. phil. 

Mařkus Gigeř 

doc. PhDř. Hanus  

Nykl, Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 29, Proti: 1, Zdržel se: 0). 

 

6. Různé 

6.1. Infořmace o kauze u dajne ho plagia tořství  přof. Kova ř e 

De kan FF ÚK infořmoval o de ní  v kauze u dajne ho plagia tořství  přof. Mařina Kova ř e. VR př ijala 

usnesení  ní z e:  

 

Usnesení: VR se plně ztotožňuje se stanoviskem Etické komise FF UK ve věci 

plagiátorství prof. Martina Kováře. VR děkuje Etické komisi FF UK za profesionálně 

odvedenou práci.  

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 3).  
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Zapsal: Mgř. Ondř ej Vřabeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. PhDř. Michal Pullmann, Ph.D.      V Přaze dne 1. 3. 2019  

de kan 
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Příloha č. 1 

 

Část 2.4. 
 

STANOVISKO HODNOTÍCÍ KOMISE 
 

(vyplní komise) 

 

 

 

ZHODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UCHAZEČE1 

Pedagogické působení Jitky Malečkové je úzce spjato s rozvojem turkologie na Univerzitě Karlově 

v posledních 15 letech. Přednášet na tehdejším Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK začala krátce 

po obhájení disertační práce a působí zde dodnes, se čtyřletou přestávkou, kdy se věnovala vědecko-

výzkumné práci v New Yorku. Turkologie představuje jeden z menších oborů, na jehož realizaci se podílí 

relativně malý počet pracovníků, což znamená, že doc. Malečková musí pokrýt široké spektrum předmětů 

od moderních a současných dějin Turecka po semináře zaměřené na turecký jazyk, média a rovněž 

překladatelství. Jako jedna z mála vyučujících areálových studií na Univerzitě Karlově se dále 

systematicky věnuje metodologickým seminářům zaměřeným na obecnější otázky evropského přístupu ke 

studiu „Orientu“. Mimo to organizuje semináře a kolokvia věnovaná metodickým a metodologickým 

otázkám v rámci příslušného doktorského programu akreditovaného na UK (tj. Dějiny a kultura Asie).  

 

Pod jejím vedením vznikla již řada bakalářských a magisterských diplomových prací a rovněž 8 

doktorských disertačních prací na témata související s moderními dějinami a kulturou Turecka, včetně 

otázek národnostních, genderových a politických. V letech 1995 až 2004 rovněž vedla coby hostující 

profesorka jednosemestrální kurzy na mnoha univerzitách v Turecku, Spojených státech, Francii i na 

Středoevropské univerzitě v Budapešti. 

 

Během svého působení na FF již J. Malečková stihla vychovat novou generaci turkologů, kteří se stali 

součástí mezinárodní vědecké komunity. Petru Kučerovi byla před několika lety nabídnuta pozice 

odborného asistenta turkologie na Hamburské univerzitě a Darina Martykánová vyučuje na Universidad 

Autónoma v Madridu. 

   

 

 

 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ A VĚDECKO-VÝZKUMNÉ 
ČINNOSTI UCHAZEČE2 

Vedle pedagogické činnosti na Univerzitě Karlově a dalších vysokoškolských pracovištích působila J. 

Malečková jako vědecká pracovnice Orientálního ústavu ČSAV, Russell Sage Foundation v New Yorku a 

CERGE-EI na Fakultě sociálních věd UK. Během své akademické dráhy obdržela řadu stipendií a 

výzkumných grantů doma i v zahraničí. Její výzkumný zájem je průsečíkem historie a sociálních věd se 

specializací na Turecko a Blízký východ. Věnuje se širokému spektru témat, kam náleží mj. dějiny pozdní 

Osmanské říše a moderní turecké dějiny, otázky národa a nacionalismu, dějiny žen a genderová studia, 

studium terorismu i dějiny kulturních styků mezi Evropou (zejména Českými zeměmi) a Tureckem, 

včetně dějin cestování v Turecku v raném novověku, české představy o Turecku v 19. století či dějiny 

turkologie. Šíře témat, jimiž se J. Malečková zabývá, tvoří souvislý celek, jejž spojují obecnější otázky 

procesu proměn v novověkých dějinách se zvláštním zřetelem k rozmanitosti ideologií a pohledů. 

Mezinárodního uznání navíc dosáhla jako badatelka v oblasti terorismu na Blízkém východě, kde 

                                                             
1 Stručné zhodnocení pedagogické činnosti, zejména s ohledem na jmenovací obor, vyučované předměty, kvalitu výuky (např. 

hodnocení studenty) a na autorství učebnic a dalších studijních pomůcek (učebnice, skripta, atlasy, e–learningové programy 

aj.). 
2 Vyjádření komise k celkovému přínosu publikací uchazeče pro obor, zmíní nejdůležitější tituly a charakterizuje jeho 

publikační činnost i z hlediska jejího vývoje. Uvede tři nejvýznamnější práce a jejich přínos pro obor. Specifikuje případnou 

účast v multicentrických studiích. V případě uchazeče z jiné vysoké školy uvede spolupráci se součástmi UK. 
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odbornou diskusi obohatila o originální postřehy a poznatky. 

 

Interdisciplinární povaha její výzkumné činnosti vychází rovněž z její schopnosti zapojit se produktivním 

způsobem do týmové práce s ostatními badateli. O tom svědčí některé z jejích dosavadních výzkumných 

projektů a publikací i její aktivní účast v rozsáhlém multidisciplinárním projektu, v současnosti řešeném 

na FF UK, „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě ” (KREAS). 

KREAS získal na období let 2018-2022 podporu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, výzva Excelentní výzkum. Jitka Malečková byla členkou týmu, který vytyčil program 

výzkumu jednoho ze tří programů projektu, a právě i díky jejímu přispění projekt obdržel kladné 

hodnocení ze strany zahraničních posuzovatelů. 

 

Jitka Malečková vystoupila s příspěvkem na celé řadě mezinárodních konferencí a sama organizovala či 

spoluorganizovala 7 mezinárodních konferencí v Praze i New Yorku. Výše shrnutá výzkumná činnost 

dokazuje, že se jedná o zkušenou badatelskou osobnost, která se těší všeobecnému uznání. Aktivně 

přispěla a přispívá k utváření areálových studií na Univerzitě Karlově a je aktivní členkou mezinárodní 

badatelské komunity v oblastech své specializace.   

 

Výzkumná činnost Jitky Malečkové nachází uznání u kolegů doma i v zahraničí. Její práce jsou často 

citovány, přičemž zvlášť vlivné jsou její inovativní publikace o vztahu mezi chudobou a terorismem (jež 

napsala sama či ve spolupráci s A. Kruegerem), které byly ve vědeckých pracích citovány dosud více než 

1500 krát. 

 
 

Toto je mé stanovisko: 

 
Výzkumná činnost doc. Malečkové se vyznačuje vlastností, která je mezi historiky vzácná, totiž 

schopností postihnout specifika daného diskurzu, poukázat na jeho mezery a slabiny a následně 

předložit takové postupy a metody, které vycházejí z podrobných, empiricky podložených dat a jimiž 

lze rekonstruovat chybějící či špatně umístěné střípky historické hádanky. Činí tak přinejmenším ve 

třech oblastech bádání: nejprve své úsilí napřela směrem k otázkám globálního terorismu se zvláštním 

důrazem na džihádistická hnutí na Blízkém východě; dále zkoumala vnímání a dynamiku sebe a 

druhých, a to při studiu cestopisných záznamů autorů a autorek osmanské provenience cestujících na 

Západ (do Evropy a USA) i na Východ (do arabsky mluvícího světa), a poskytla tak cenné poznatky 

s ohledem na společenskou třídu a gender jako faktory, jež toto vnímání výrazně ovlivňují; konečně 

tím, co korunovalo její jedinečný příspěvek k diskurzu v oblasti dějin východní Evropy a Osmanské 

říše, byla její práce o genderovém narativu v historiografii, či spíše o jeho žalostné absenci. Pro 

veškerou vědecko-výzkumnou práci J. Malečkové je příznačný srozumitelný, přesný a odvážný projev, 

autorka se neustále snaží směřovat od jednotlivého k obecnému, nikdy však neztrácí ze zřetele širší 

souvislosti, a navíc usiluje o propojení své badatelské a autorské činnosti v oblasti historie se 

současnými otázkami společenskými, ekonomickými a politickými. 

 

 

 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI3 

Zahraniční zkušenosti Jitky Malečkové jsou nezpochybnitelné. Má za sebou studijní pobyty, výzkumnou i 

přednáškovou činnost v řadě mezinárodních institucí a pravidelně vystupuje na významných 

mezinárodních konferencích, publikuje v zahraničních periodikách. Působila rovněž v redakčních radách 

několika mezinárodních časopisů. Důkazem jejího mezinárodního uznání je skutečnost, že ji přední 

mezinárodní časopisy, mj. Journal of Women's History, Politics & Policy, Gender and History, 

                                                             
3 Zhodnocení zahraničních vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží delších než jeden měsíc (uvést datum a délku pobytu) 

případně během studia či další zahraniční zkušenosti. 



24 

International Journal of Conflict and Violence a European Journal of Political Economy opakovaně zvou 

ke spolupráci v oblasti recenzování článků. Mimo to byla pověřena vypracováním posudků návrhů, jež 

byly Evropské komisi předkládány v rámci programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. 

 

Celkově mohu konstatovat, že Jitka Malečková je nade vší pochybnost akademická osobnost s bohatou 

zahraniční zkušeností, jejíž práce se těší mezinárodnímu uznání. 

 

 

 

DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST RELEVANTNÍ K OBORU JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ 
Autorství (spoluautorství) patentů4 

 

 

Autorství významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí5 

 

 

III. Širší kontext činnosti uchazeče6 

Jitka Malečková je nejen zapálenou a inspirativní pedagožkou, ale rovněž dlouholetou vedoucí oboru 

turkologie. Mimo jiné stojí za nedávnou proměnou celého studijního programu turkologie. Její koncepce 

nového programu a vynikající úroveň jejího akreditačního návrhu byla vysoce ceněna studijní komisí FF 

UK. Rovněž se významně podílela na nové podobě programu Blízkovýchodní studia, jehož je 

specializace turkologie součástí. Pro pedagogickou činnost doc. Malečkové je charakteristický vyvážený 

přístup s důrazem na metodologickou důslednost a interdisciplinaritu stejně jako jazykovou vybavenost 

a znalost areálové problematiky jako nepostradatelný základ pro porozumění, výklad a další bádání v 

oblasti. 

 

Zároveň se Jitka Malečková aktivně podílí na řízení výzkumu. Působí jako oborová garantka či členka 

oborových rad magisterských a doktorských studijních programů UK, podílí se na činnosti několika 

výzkumných platforem a multidisciplinárních výzkumných grantů UK, byla či stále je členkou 

redakčních rad českých i zahraničních časopisů a redakční rady českého nakladatelství Academia. Dále 

byla pověřena zpracováním posudků návrhů projektů v rámci přípravy programu Horizont 2020 

Evropské komise; dva roky působila v komisi týmu Metodika, poradního orgánu MŠMT v oblasti nové 

metodiky hodnocení výzkumu. 

 

Jitka Malečková dále přispívá k rozvoji výzkumné činnosti v oblasti své specializace pravidelnými 

recenzemi knižních publikací (zejména pro časopisy Archiv Orientální a European History Quarterly).  

 

 

 

 

ZÁVĚR STANOVISKA HODNOTÍCÍ KOMISE 

Celkové zhodnocení vědecké, pedagogické a další činnosti7 

 

                                                             
4 Uvedení a zhodnocení patentů podaných/přijatých v České republice/zahraničí, patenty aplikované v praxi (stručná 

charakteristika) formou licence (v jednání/uzavřené, pro Českou republiky/zahraničí). 
5 Uvedení a zhodnocení: 

- nejvýznamnějšího díla nebo jiné realizace (vystoupení, koncerty, překlady krásné literatury a poezie atd.), 

- hlavního přínosu k umělecké činnosti v daném oboru (kupř. vytvoření nové technologie, stylu či založení školy), 

- organizace významných akcí (workshopy, festivaly, symposia, výstavy atd.), recenze a jiné ohlasy na umělecká díla 

a tvůrčí činnost (katalogy výstav a dalších uměleckých akcí, monografie věnované uchazeči jako umělci, recenze 

v odborných časopisech atd.) 
6 Uvedení a zhodnocení recenzní činnosti, práce v různých komisích, veřejný diskurs, podíl na třetí roli univerzity aj. V případě 

lékařských klinických oborů se komise výslovně vyjádří ke klinické fundovanosti 
7 Celkové zhodnocení vědecké a pedagogické a další činnosti uchazeče a shrnutí významu jeho práce, dále formulace závěru 

komise a jeho zdůvodnění. Vedle základní charakteristiky je zde možno zmínit ještě další skutečnosti a argumenty významné 

pro jmenovací řízení, zejména v mezinárodním kontextu. 
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Výše uvedené hodnocení vychází z pečlivého posouzení podkladů, jež uchazečka předložila spolu 

s přihláškou k řízení ke jmenování profesorkou v oboru Dějiny a kultura Asie a Afriky na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy. Hodnotící komise konstatuje, že publikační činnost Jitky Malečkové (z 

hlediska počtu i kvality), stejně jako její zahraniční zkušenost jsou plně v souladu s požadavky 

jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově. Požadavky byly splněny rovněž v oblasti pedagogické. 

Komise proto přihlášku Jitky Malečkové doporučuje a postupuje k posouzení Vědecké radě FF UK. 

 

Výsledek hlasování hodnotící komise 

  
Počet přítomných: 5 

Pro: 5 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 
 

 

 

 

V Praze, dne 7. ledna 2019 

 

Předseda: Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. 

 

 

Členové:  Prof. Christoph K. Neumann (Munich University)  

 

 Prof. Eugene Rogan (Oxford University) 

  

 Prof. Ehud R. Toledano (Tel Aviv University) 

  

 Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.  
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Příloha č. 2 
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