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Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
 

konané 25. dubna 2019 

  

1. Zaha jení  

2. Habilitač ní  ř í zení  pana PhDř. Petřa Janeč ka, Ph.D. přo oboř Etnologie 

3. Habilitač ní  ř í zení  paní  PhDř. Pavly Chejnove , Ph.D. přo oboř C esky  jazyk 

4. Peřsona lie 

5. Na vřh na sloz ení  komise přo jmenovačí  ř í zení  a te mat přofesořske  př edna s ky pana doč. 

PhDř. Fřantis ka Stellneřa, Ph.D. (Katedřa humanitní čh studií  Vysoke  s koly tečhničke  a 

ekonomičke  v C esky čh Bude jovičí čh a Ú SD FF ÚK) přo oboř Sve tove  de jiny a obečne  de jiny 

6. 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 Mgř. Jana Lazařa, Ph.D. (Katedřa řomanistiky FF Ostřavska  

univeřzita) přo oboř Roma nske  jazyky 

7. Akředitače 

8. Ru zne  

Př í loha č . 1 

Př í loha č . 2 
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Přítomni: 

přof. PhDř. Mařie Bláhová, DřSč. 

přof. PhDř. Mařek Blatný, DřSč.  

doč. Mařtin Cajthaml, Dř. phil. 

přof. PhDř. Ivana Čeňková, CSč. 

přof. Vřatislav Doubek, Ph.D.  

přof. Mgř. Luka s  Fasora, Ph.D. 

přof. Mgř. Mařtin Humpál, Ph.D. 

přof. PhDř. Ivan Jakubec, CSč.  

doč. Mgř. Ondř ej Jakubec, Ph.D. 

přof. PhDř. Pawel Kladiwa, Ph.D. 

přof. PhDř. Jan Klápště, CSč. 

doč. Dř. Ing. Jana Klečková 

přof. PhDř. Toma s  Knoz, Ph.D. 

přof. PhDř. Jan Kořenský, DřSč.  

přof. PhDř. Jiř í  Lach, Ph.D. 

přof. PhDř. Milena Lenderová, CSč. 

přof. PhDř. Olga Lomová, CSč.  

přof. PhDř. Josef Opatrný, CSč.  

přof. PaedDř. Vladimí ř Papoušek, CSč. 

doč. PhDř. Peteř Pavúk, Ph.D. 

přof. Miřoslav Petříček, Dř. 

Přof. Mgř. Ondř ej Pilný, Ph.D. 

doč. PhDř. Mičhal Pullmann, Ph.D. 

doč. Ing. Vile m Sklenák, CSč. 

doč. PhDř. Mařek Skovajsa, Ph.D. 

doč. PhDř. Pavel Sládek, Ph.D. 

přof. PhDř. Kařel Šebesta, CSč. 

přof. PhDř. Ivan Šedivý, CSč.  

doč. Mgř. Pavel Štichauer, Ph.D. 

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. 

přof. PhDř. Vlastimil Zuska, CSč.  

 

Omluveni: 

doč. PhDř. Mikula s  Bek, Ph.D. 

přof. PhDř. Jan Čermák, CSč. 

přof. DSW. dř. hab. Hana Červinková 

doč. Mgř. Libus e Heczková, Ph.D. 

doč. PhDř. Hana Kasíková, CSč. 

přof. PhDř. Dus an Lužný, Dř.  

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

doč. PhDř. Petř Zemánek, CSč. 

 

Čestní členové: 

Omluveni: 

přof. PhDř. Ivan Hlaváček, CSč. 

přof. PhDř. Miřoslav Verner, DřSč.  

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  (21. 3. 2019) 

1.4. Př eda ní  diplomu Ceny Jana Palačha: 

Diplom př evzal Mgř. Jakub Havlí k, absolvent studijní ho přogřamu Histořičke  ve dy, obořu 

Klasička  ařčheologie. Cena Jana Palačha byla ude lena za vynikají čí  diplomovou přa či Vývoj 

osídlení Baktrie v období helénismu.  

 

Cena Jana Palačha je ofičia lní  fakultní  čena, kteřa  je ude lova na studentu m FF ÚK za vynikají čí  

samostatnou publikač ní  č innost, za mimoř a dny  př í nos řoč ní kove , bakala ř ske  č i diplomove  

přa če nebo za vy řaznou společ enskou aktivitu zvys ují čí  přestiz  FF ÚK. 
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2. Habilitační řízení pana PhDr. Petra Janečka, Ph.D. pro obor Etnologie  

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

doč. Mgř. Ondř ej Jakubeč, Ph.D., přof. PhDř. Pawel Kladiwa, Ph.D., doč. PhDř. Pavel Sla dek, 

Ph.D. 

 

Jako skřuta toř i byli sčhva leni:  

přof. PhDř. Mařie Bla hova , DřSč., přof. PhDř. Ivan Jakubeč, CSč., přof. Mgř. Ondř ej Pilny , 

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 edsedkyne :  

přof. PhDř. Mařta Botikova , Ph.D.   

Katedřa etnolo gie a muzeolo gie, FF ÚK v Břatislave 

 

C lenove :  

přof. PhDř. Josef Opatřny , CSč.   

Stř edisko ibeřo-ameřičky čh studií  FF ÚK 

 

přof. PhDř. Leos  S atava, CSč.   

Ú stav etnologie FF ÚK 

 

doč. PhDř. Daniel Dřa pala, Ph.D.   

Ú stav evřopske  etnologie, FF MÚ 

 

doč. PhDř. Lubomí ř Tyllneř, CSč.   

Etnologičky  u stav AV C R, v. v. i. 

 

 

Oponenti: 

dř hab. Janina Hajduk-Nijakowska, přof. ÚO 

Instytut Polonistyki i Kultuřoznawstwa Úniweřsytetu Opolskiego 
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doč. PhDř. Mařtina Pavličova , CSč. 

Ú stav evřopske  etnologie FF MÚ 

 

Mgř. Zuzana Pančzova , Ph.D.  

Ú stav etnolo gie a sočia lnej antřopolo gie SAV 

 

 

Př edna s ka: 

Dř. Janeč ek př ednesl př edna s ku na te ma: „Motiv "třagičke ho omylu" v ořa lní , popula řní  a 

ume lečke  kultuř e.“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise př ednesla př edsedkyne  komise přof. PhDř. Mařta Botikova , Ph.D.  

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

 

Oponentske  posudky: 

Př edsedkyne  komise přof. Botikova , doč. Pavličova  a dř. Pančzova  shřnuly obsah oponentsky čh 

posudku . Dř. Janeč ek řeagoval na text oponentsky čh posudku . 

 

Pedagogička  a ve dečka  č innost učhazeč e: 

Dř. Janeč ek 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. Mgř. Luka s  Fasořa, Ph.D., doč. Mgř. Ondř ej Jakubeč, Ph.D., přof. PhDř. 

Toma s  Knoz, Ph.D., doč. PhDř. Peteř Pavu k, Ph.D., doč. PhDř. Mičhal Pullmann, Ph.D. 
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Uzavřené jednání: 

Hodnočení  přo posouzení  př edna s ky: 

(př ednesl doč. Mgř. Ondř ej Jakubeč, Ph.D.) 

 

Př edna s ka velmi sřozumitelne  př edstavila te ma „třagičke ho omylu“ jako osobite ho 

třanskultuřní ho nařativní ho motivu v histořičke  peřspektive  a s př ipomenutí m zají mavy čh vazeb 

k doma čí mu přostř edí . Naznač ila okolnosti jeho vzniku a př í č iny populařity, kteře  spoč í valy ve 

vyuz itelnosti př í be hu v řa mči řu zny čh me dií . Na za klade  toho kandida t sledoval řu zne  vyuz í va ní  a 

aktualizače tohoto motivu v řa mči mořalistní ho, liteřa řní ho, dřamatičke ho, zpřavodajske ho č i 

obečne  popula řní ho vypřa ve ní . Z toho dř. Janeč ek logičky vyvodil nemalou řeflexi a vyuz í va ní  

zkoumane ho „třagičke ho omylu“ vřaz dy př í buzne ho v řozlič ny čh ume lečky čh z a nřečh a 

zpřačova ní čh.  

Vzhledem k př edstavene mu badatelske mu te matu se kandida t logičky ve noval vy kladu m vy znamu 

sledovane ho motivu a př í č ina m jeho obliby. S vysokou mí řou eřudiče př edstavil řu zne  

metodologičke  a inteřpřetač ní  př í stupy a zaujal k nim pouč ene  stanovisko. Doplnil k tomu i sve  

ořigina lní  vysve tlení  tohoto opakují čí ho se motivu. Př ipomenul př itom, jak se na udřz ova ní  tohoto 

př í be hu podí lela media lní  kultuřa, kteřa  přo svu j emočiona lní  a nařativní  potenčia l sta le oz ivuje 

tento fiktivní  př í be h v řa mči veř ejne ho přostořu a popula řní  kultuřy. 

Dř. Janeč ek tak ve sve  př edna s če dobř e př edstavil dlouhe  třva ní  tohoto konkře tní ho motivu v 

řa mči folklo řní  třadiče a př ipomenul tí m sve  osobite  badatelske  te ma, kteřy m je sledova ní  vazeb 

mezi folklořem a popula řní  kultuřou. Vyu ste ní  př edna s ky dobř e pointovalo vlastní  vy zkumne  

zame ř ení  kandida ta, kteře  ma  bytostne  aktua lní  povahu a zame ř uje se na přojevy modeřní ho 

folklo řu. Př edna s ka dř. Janeč ka souč asne  naznač ila dals í  potenčia l te matu, jehoz  vy klad se u zče 

neomezuje na etnologičky  hořizont, ale ma  č etne  př esahy do oblasti histořie, liteřa řní  ve dy, 

sočiologie apod. 

Př edna s ka byla př ednesena v př ehledne  střuktuřovane  fořme  a jasne  vymezene  te ma 

sřozumitelne  vyloz ila. Dř. Janeč ek svy m př esve dč ivy m vy kladem přoka zal znalost a zaujetí , v řa mči 

na sledují čí  diskuse řeagoval pohotove  a s velkou eřudičí  na dotazy a v řa mči svy čh odpove dí  

naznač il dals í  třansdisčiplina řní  potenčia l sve ho zkouma ní . 

 

Hlasování o zhodnocení přednášky k habilitačnímu řízení 

(Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0).  

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

Poč et č lenu  VR :   42 

Př í tomno :    32 

Kladny čh hlasu  :    31 

Za pořny čh hlasu  :    0 

Neplatny čh hlasu  :   1 

 

Vědecká rada schválila návrh na habilitační řízení, návrh bude postoupen na VR UK. 
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3. Habilitační řízení paní PhDr. Pavly Chejnové, Ph.D. pro obor Český jazyk 

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

přof. PhDř. Milena Lendeřova , CSč., doč. Mgř. Pavel S tičhaueř, Ph.D., doč. PhDř. Jan Wiendl, 

Ph.D. 

 

Jako skřuta toř i byli sčhva leni:  

přof. PhDř. Mařie Bla hova , DřSč., přof. PhDř. Ivan Jakubeč, CSč., přof. Mgř. Ondř ej Pilny , 

Ph.D. 

 

Sloz ení  komise přo habilitač ní  ř í zení :  

Sčhva lene  Ve dečkou řadou Filozofičke  fakulty Úniveřzity Kařlovy dne 15. 3. 2018. 

 

Př edsedkyne : 

přof. PhDř. Daniela Slanč ova , CSč. 

Ins titu t slovakistiky a media lnyčh s tu dií  FF Přes ovskej univeřzity v Přes ove 

 

C lenove :  

přof. PhDř. Petř Mařes , CSč.   

Ú stav č eske ho jazyka a teořie komunikače FF ÚK 

 

doč. PhDř. Jiř í  Nekvapil, CSč.   

Ú stav obečne  lingvistiky FF ÚK 

 

Mgř. Petř Kadeřka, Ph.D.   

Ú stav přo jazyk č esky  AV C R 

 

doč. Mgř. Jan Chovaneč, Ph.D.  

Katedřa anglistiky a ameřikanistiky FF MÚNI 

 

Oponenti:  

přof. dř. Natalia Gagařina 

Leibniz-Zentřum Allgemeine Spřačhwissensčhaft (ZAS) 

 

Přof. PaedDř. Jana Kesselova , CSč. 

Ins titu t slovakistiky a media lnyčh s tu dií  FF Přes ovskej univeřzity v Přes ove 
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doč. PhDř. Jan Volí n, Ph.D. 

Fonetičky  u stav FF ÚK 

 

Př edna s ka: 

Dř. Chejnova  př ednesla př edna s ku na te ma: „Souč asne  tendenče ve vyjadř ova ní  zdvoř ilosti u 

č esky čh studentu .“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise př ednesla př edsedkyne  komise přof. PhDř. Daniela Slanč ova , CSč.  

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

 

Oponentske  posudky: 

Př edsedkyne  komise přof. Slanč ova  a doč. Volí n shřnuli obsah oponentsky čh posudku .  

Dř. Chejnova  řeagovala na text oponentsky čh posudku . 

 

Pedagogička  a ve dečka  č innost učhazeč e: 

Dř. Chejnova  sezna mila VR se svy mi zkus enostmi a př edstavou pedagogičke  a ve dečke  č innosti 

ve sve m obořu.  

 

Diskuse: 

V diskusi vystoupili: přof. Mgř. Luka s  Fasořa, Ph.D., přof. PhDř. Pawel Kladiwa, Ph.D., přof. PhDř. 

Jan Kla ps te , CSč., přof. PhDř. Milena Lendeřova , CSč., doč. PhDř. Mařek Skovajsa, Ph.D., doč. 

PhDř. Pavel Sla dek, Ph.D., doč. PhDř. Jan Volí n, Ph.D., přof. PhDř. Zbyne k Vybí řal, Ph.D., přof. 

PhDř. Vlastimil Zuska, CSč. 
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Uzavřené jednání: 

Hodnočení  přo posouzení  př edna s ky: 

(př ednesl doč. Mgř. Pavel S tičhaueř, Ph.D.) 

 

Dř. Chejnova  nejpřve střuč ne  př edstavila teořetičky  řa meč, jí mz  je pojetí  zdvoř ilosti Břownove  a 

Levinsona, v ne mz  figuřuje klí č ovy  řozdí l mezi tzv. pozitivní  a negativní  tva ř í . S obe ma te mito 

přotipo ly jsou spojeny pozitivní  č i negativní  zdvoř ilostní  střategie. Te mto střategií m ve novala dř. 

Chejnova  u vodní  č a st sve  př edna s ky a čhařakteřizovala te z  hlavní  aspekty č eske  zdvoř ilostní  

kultuřy. Pote  př es la k přezentači vy sledku  vlastní ho dotazní kove ho vy zkumu, ve kteře m 

analyzovala e-mailovou komunikači mezi studenty a jejičh uč iteli v řoče 2003 a 2011. Zame ř ila se 

na zdvoř ilostní  střategie v uřč ity čh mluvní čh aktečh (zejme na v oslovova ní  a v z a dostečh o 

infořmače) a shřnula hlavní  zjis te ní , př ič emz  pozořnost ve novala i ne kteřy m metodologičky m 

aspektu m dotazní kove ho sbe řu. Dř. Chejnova  př edstavila konkře tní  vy řazove  přostř edky, jejičh 

povahu i kvantitativní  zastoupení . Ne kteře  jevy, jako jsou např . řu zne  modifikače ota zek, 

inteřpřetovala ve sve tle č eske  zdvoř ilostní  kultuřy, jak ji v u vodu př edna s ky nastí nila. Dř. Chejnova  

pak v za ve řu zdu řaznila, z e podle te čhto vy zkumu  je patřny  postupny  odklon od negativní  

zdvoř ilosti, vyuz í vají čí  řu znořode  střategie „začhova ní  tva ř e“, ke zdvoř ilosti pozitivní , v ní z  je 

distanče mezi u č astní ky daleko mens í . Pokusila se tyto za ve řy ukotvit v s iřs í m kontextu 

zdvoř ilostní čh kultuř („slovanska “ kultuřa veřsus ostatní ).  

Př edna s ka, u spořne  střuktuřovana  a př ehledna , byla zaloz ena zejme na na popisu vlastní ho 

vy zkumu a detailní  analy ze zí skany čh dat. 

V diskusi dř. Chejnova  řeagovala nejpřve na př ipomí nky fořmulovane  v posudčí čh, ty kají čí  se 

zejme na metodologičke  ota zky vy zkumu osvojova ní  mateř ske ho jazyka. Popsala konkře tní  

du vody, kteře  ji vedly k longitudina lní  studii jednoho dí te te (s pozdní m na stupem ř eč i), a uvedla 

mnoho konkře tní čh př í kladu . V otevř ene  diskusi pak dř. Chejnova  odpoví dala – za čenu uřč ity čh 

simplifikačí  – na ota zky ty kají čí  se např . sbe řu dat, střuktuřy adřesa tu  (ve vy zkumu zdvoř ilosti), 

velikosti a vnitř ní  střuktuřy vzořku, s kteřy m se přačuje. V diskusi te z  zazne ly uřč ite  vy hřady k 

vy čhozí  teořii a k pojmu „tva ř e“, jakoz  i k pojmu „psyčhička  distanče“. Dř. Chejnova  přoto upř esnila 

vy znam, v jake m oba pojmy pouz ila. 

 

Hlasování o zhodnocení přednášky k habilitačnímu řízení 

(Pro: 23, Proti: 1, Zdržel se: 4).  

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

Poč et č lenu  VR :   42 

Př í tomno :    32 

Kladny čh hlasu  :    21 

Za pořny čh hlasu  :    8 

Neplatny čh hlasu  :   3 

 

Vědecká rada neschválila a nepostoupila návrh 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 Obečna  teořie a de jiny ume ní  a kultuřy, studijní  oboř De jiny 

vy tvařne ho ume ní  obha jila Mgř. Mařtina Bezous kova , DiS. dne 20. 3. 2019 svou diseřtač ní  

přa či s na zvem: C eske  novobařokní  sočhař ství . 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 Klasička  filologie obha jil Mgř. Mičhal 

Ctiboř dne 22. 3. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: "Quid bello Puničo sečundo?” 

Př ehodnočení  vy pove dí  třadič ne  editovany čh jako “Quid?” v klasičky čh latinsky čh textečh. 

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 Etnologie obha jila PhDř. Jana 

S te pa nkova  dne 26. 3. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Kolektivní  pame ť na silne  

vyste hovany čh obyvatel: Z ivotní  př í be hy o dřuhe  sve tove  va lče z Neveklovska. 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 De jiny č eske  liteřatuřy a teořie 

liteřatuřy obha jila Mgř. Kla řa C eřmočhova  dne 27. 3. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: 

Končept na řodní ho veřs e v č eske  a zahřanič ní  veřsologii 19. a 20. století  – ota zky, 

přoble my, polemiky. 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 Obečna  a sřovna vačí  liteřatuřa 

(kompařatistika) obha jila Mgř. Olga Pavlova dne 4. 4. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: 

Teořie petřifikovany čh sve tu  na př í kladu antiutopičke  a dystopičke  liteřatuřy. De kan ude lil 

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

 

V komisi přo studijní  přogřam Infořmač ní  studia a knihovničtví , studijní  oboř Infořmač ní  

ve da obha jil Mgř. Luka s  Pořsčhe dne 8. 4. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Self-

publishing elektřoničke  liteřatuřy. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane mu 

titul d o k t o ř. 
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V komisi přo studijní  přogřam Histořičke  ve dy, studijní  oboř Přave ka  a stř edove ka  

ařčheologie obha jila Kamila Oles  dne 15. 4. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: 

Inteřtekstualne i mityčzne. Kompleksy řezydenčjonalne Piasto w i Přzemys lido w od 

połowy X do kon ča XI stulečia. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane  titul  

d o k t o ř. 

 

 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

4.2. Na vřh Ú stavu infořmač ní čh studií  a knihovničtví  na doplne ní  č lena do zkus ební  

komise přo BZK a SZZK přo studijní  přogřam Infořmač ní  studia a knihovničtví  

(obořy: Infořmač ní  studia a knihovničtví , Studia novy čh me dií ): 

Mgř. Dita Maleč kova , Ph.D. 

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

 

4.3. Na vřh Ú stavu sve tovy čh de jin na doplne ní  č lena do zkus ební  komise přo BZK, SZZK 

a SRZK přo studijní  přogřam Histořičke  ve dy (obořy: Histořie, Histořie – evřopska  

studia, Histořie – obečne  de jiny): 

Mgř. Mikula s  Pes ta, Ph.D. 

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

 

4.4. Na vřh Ú stavu geřma nsky čh studií  na doplne ní  č lena do zkus ební  komise přo BZK, 

SZZK a SRZK přo studijní  přogřam Filologie (oboř: Ne mečky  jazyk a liteřatuřa): 

doč. Filip Chařva t, M.A. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

4.5. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lena do zkus ební  komise přo SDZK a obhajoby 

diseřtač ní čh přačí  přo studijní  přogřam Infořmač ní  studia a knihovničtví , oboř 

Infořmač ní  ve da: 

PhDř. Jiř ina S mejkalova , CSč.   

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

diseřtač ní čh přačí  přo studijní  přogřam Filologie, studijní  oboř Roma nske  liteřatuřy: 

PhDř. Magdalena Z a č kova , Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 25, Proti: 1, Zdržel se: 0). 

 

4.7. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lena do zkus ební  komise přo SDZK a obhajoby 

diseřtač ní čh přačí  přo studijní  přogřam Histořie, studijní  oboř Histořie/obečne  

de jiny; Histořy/Geneřal histořy: 

přof. PhDř. Toma s  Knoz, Ph.D. (Histořičky  u stav FF MÚNI)   

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

 

4.8. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lena do zkus ební  komise přo SDZK a obhajoby 

diseřtač ní čh přačí  přo studijní  přogřam Histořičke  ve dy, studijní  oboř 

Ibeřoameřikanistika: 

PhDř. Radek Buben, Ph.D.  

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

4.9. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lena do zkus ební  komise přo SDZK a obhajoby 

diseřtač ní čh přačí  přo studijní  přogřam Filologie, studijní  oboř Matematička  

lingvistika: 

přof. Fřançois Esvan (Dipařtimento di Studi Letteřaři, Linguističi e Compařati, Úniveřsita  

degli Studi di Napoli "L'Ořientale") 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

4.10. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lenu  do zkus ební  komise přo SDZK přo studijní  

přogřam Filologie, studijní  oboř Angličky  jazyk: 

PhDř. Toma s  Gřa f, Ph.D.  

doč. Mgř. Mařtin Adam, Ph.D. (KAJL, PedF MÚNI) 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 0). 
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4.11. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lenu  do zkus ební  komise přo obhajoby diseřtač ní čh 

přačí  přo studijní  přogřam Filologie, studijní  oboř Angličky  jazyk: 

Luča Cilibřasi, MA, Ph.D. 

PhDř. Toma s  Gřa f, Ph.D. 

doč. Mgř. Mařtin Adam, Ph.D. (KAJL, PedF MÚNI) 

doč. Mgř. Va člav Cvřč ek, Ph.D. 

Mgř. Mičhaela Mařtinkova , Ph.D. (KAA, FF ÚP)  

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

 

4.13. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lenu  do zkus ební  komise přo SDZK a obhajoby 

diseřtač ní čh přačí  přo studijní  přogřam Klasička  ařčheologie, studijní  oboř Klasička  

ařčheologie:  

doč. PhDř. Jana Myna ř ova , Ph.D. 

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

Mgř. Jana Mař í kova  Kubkova , Ph.D. (Ařčheologičky  u stav AV C R) 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

 

4.14. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lenu  do zkus ební  komise přo SDZK a obhajoby 

diseřtač ní čh přačí  přo studijní  přogřam Filologie, studijní  oboř Třanslatologie 

(tř í lete , č tyř lete  studium, angličke  mutače):  

Doč. PhDř. Mařtin Djovč os , PhD. (ÚMB Banska  Bystřiča) – A., tlumoč ení  

PhDř. Pavol S veda, PhD. (ÚK Břatislava), A., tlumoč ení   

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

Doč. PhDř. Mařta Chřoma , PhD. (PF ÚK) – A, přa vní  a etičke  aspekty př ekladu a tlumoč ení .  

Lieven D’hulst , Úni Leuven (univeřza lní , zvl. de jiny; jazyky A, N, F) 

Diřk Delabastita  (univeřza lní ; jazky A, N, F) 

Reine Meylaeřts  (univeřza lní ; jazyky A, F) 

Nike Kočijanč ič  Pokořn (univeřza lní , jazyky A, F, N) 

Fřanz Po čhhačkeř , Úni Wien (jazyky A, N, Sp)   

Mičhaela Wolf  Úniv. Gřaz, Austřia.  

Přof. Kaisa Koskinen, Úni of Tampeře 

Seřgei Tyulenev, Duřham Úniv. 
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O zlem Beřk Albačhten Bogaziči Úniv, Tuřkey  (jazyky A, Tuř, It, N) 

Rosa Rabada n A lvařez, Úniv. Leo n, S p. (An, S p, kořpusova  lingvistika a př eklad) 

Jekate řina Počholkova  (MGLÚ Moskva) 

Jean-Mičhel Deve sa (Úniv. Limoge) 

Přof. doč. PhDř. Kataří na Bedna řova , CSč. (SAV – ÚK Břatislava) 

doč. PhDř. Jana Třuhla ř ova , CSč. (SAV) 

přof. PhDř. Zuzana Malinovska , CSč. (ÚK Břatislava) 

Katřien Lievois (Úniveřsity of Antveřp)  Úniveřsiteit Antweřpen) 

Mařie Vřinat-Nikolov (INALCO Pařis) 

Nehlasováno, VR požádala o upřesnění podkladů k návrhu.  

 

5. Návrh na složení komise pro jmenovací řízení a témat profesorské přednášky pana 
doc. PhDr. Františka Stellnera, Ph.D. (Katedra humanitních studií Vysoké školy 
technické a ekonomické v Českých Budějovicích a ÚSD FF UK) pro obor Světové 
dějiny a obecné dějiny: 

Návrh komise: 
Předseda: 
přof. PhDř. Pavel Kladiwa, Ph.D.  Katedřa histořie, FF Ostřavska  univeřzita  
 
Členové: 
přof. Mgř. Vřatislav Doubek, Ph.D. Ú stav politologie, FF Úniveřzita Kařlova 
přof. PhDř. Zdene k Jiřa sek, CSč.  Ú stav histořičky čh ve d, Filozofičko-

př í řodove dečka  fakulta, Slezska  univeřzita  
v Opave  

přof. PhDř. Toma s  Knoz, Ph.D.  Histořičky  u stav, FF Masařykova univeřzita 
Přof. Dř. Thomas Wu nsčh  Lehřstuhl fu ř Neueře und Neueste Gesčhičhte 

Osteuřopas und seineř Kultuřen, Úniveřsita t 
Passau (SRN) 

 
Vědecká rada schválila komisi pro jmenovací řízení hlasováním (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 

3). 

 

Návrh přednášek v pořadí dle preference kolegia: 
1. Tzv. osobní  vla da ne mečke ho čí sař e Vile ma II. v letečh 1888-1918. 
2. Typologizače intřonizačí  řusky čh panovní ku  v letečh 1682-1801.  
3. Sřovna ní  řakouske , řuske  a přuske  dynastičke  politiky v 18. století . 
 

Vědecká rada schválila téma přednášky: 1. Tzv. osobní  vla da ne mečke ho čí sař e Vile ma II.  

v letečh 1888-1918. (Přednáška č. 1: 13, Přednáška č. 2: 6, Přednáška č. 3: 7).  
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6. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení pana Mgr. Jana Lazara, Ph.D. (Katedra romanistiky FF 
Ostravská univerzita) pro obor Románské jazyky: 

Návrh komise: 
Předseda: 
přof. PhDř. Jana Křa lova , CSč.  Ú TRL FF ÚK Přaha 

Členové: 
přof. PhDř. Ivana C en kova , CSč.  Ú TRL FF ÚK Přaha 
doč. PhDř. Ondř ej Pes ek, Ph.D.  Ú stav řomanistiky FF Jihoč eske  univeřzity 

v C esky čh Bude jovičí čh 
doč. PhDř. Jan Radimsky , Ph.D.  Ú stav řomanistiky FF Jihoč eske  univeřzity 

v C esky čh Bude jovičí čh 
doč. Mgř. Jařomí ř Kadleč, Dř.  Katedřa řomanistiky FF Úniveřzity Palačke ho 
      v Olomouči 

 
Vědecká rada schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 24, Proti: 1, Zdržel se: 1). 

 
Návrh přednášek dle preference uchazeče: 
1. Přavopisne  řefořmy z řoku 1990 a jejičh aplikače v souč asne  fřančouzs tine  
2. Neologismy a jejičh s í ř ení  v souč asne  fřančouzs tine  
3. Angličismy a jejičh integřače ve fřančouzske m jazyče 

 
 
Vědecká rada schválila téma přednášky: 3. Angličismy a jejičh integřače ve fřančouzske m 

jazyče. (Přednáška č. 1: 3, Přednáška č. 2: 5, Přednáška č. 3: 18) 

 

 

 

 

.  
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7. Akreditace 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

Návřhy navazujíčíčh doktořskýčh studijníčh přogřamů přojednala a dopořučila Komise přo 

vědu na svém zasedání dne 22. 3. 2019. Akademičký senát přojednal a dopořučil mateřiály na 

svém zasedání dne 11. 4. 2019. 

 

7.1. Návrhy studijních programů  

o návrh doktorského studijního programu Germánské a severské jazyky a 

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

vč etne  zpřa vy a stanoviska Komise přo ve du; 

o návrh doktorského studijního programu Germanic and Nordic Languages and 

Literatures (přezenč ní  a kombinovana  fořma studia, 4leta  standařdní  doba studia, 

s vy ukou v angličke m jazyče), vč etne  zpřa vy a stanoviska Komise přo ve du; 

o  návrh doktorského studijního programu Germanische und skandinavische 

Sprachen und Literaturen (přezenč ní  a kombinovana  fořma studia, 4leta  standařdní  

doba studia, s vy ukou v ne mečke m jazyče), vč etne  zpřa vy a stanoviska Komise přo 

ve du; 

 

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

 

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

akreditace  

Název SP Typ SP 

Standardní 

doba 

studia 

Jazyk 

výuky 
Návrh na jmenování garanta SP 

Germánské a severské jazyky a 

literatury 
PhD 4 čs Přof. Mgř. Mařtin Humpa l, Ph.D.  

Germanic and Nordic Languages 

and Literatures 
PhD 4 en Přof. Mgř. Mařtin Humpál, Ph.D. 

Germanische und skandinavische 

Sprachen und Literaturen 
PhD 4 de Přof. Mgř. Mařtin Humpál, Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 0). 
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7.3. 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 
Prof. Mgr. Miroslav 
Bářta, Dř. 

Doč. Jiří Janák, Th.D. 

Ancient Egypt 
and the Near East 

Bc. 3 en 
Prof. Mgr. Miroslav 
Bářta, Dř. 

Doč. Jiří Janák, Th.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

 

8. Různé 

8.1. Návrh na vytvoření míst mimořádných profesorů na Filozofické fakultě UK 

 Ú stav obečne  lingvistiky (obsazení pracovního místa mimořádného profesora  

je plánováno pro Mirjam Fried, Ph.D.) 

Oblast vzde la va ní : Filologie  

 

 Ú stav vy čhodoevřopsky čh studií  (obsazení pracovního místa mimořádného 

profesora je plánováno pro PD Dr. phil. Markuse Gigera)  

Oblast vzde la va ní : Filologie  

 

 Ú stav infořmač ní čh studií  a knihovničtví  (obsazení pracovního místa mimořádného 

profesora je plánováno pro PhDr. Jiřinu Šmejkalovou, CSc.)  

Oblast vzde la va ní : Media lní  a komunikač ní  studia   

 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 22, Proti: 1, Zdržel se: 0). 
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Zapsal: Mgř. Ondř ej Vřabeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doč. PhDř. Mičhal Pullmann, Ph.D.      V Přaze dne 2. 5. 2019  

de kan 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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