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Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

19. září 2019 

1. Zahájení 

1.1. Schvá lení  prográmu jedná ní   

1.2. Schvá lení  zá pisu ze zásedá ní  dne 20. 6. 2019 

2. Habilitační řízení pana Mgr. Bc. Davida Svobody, Ph.D. pro obor Filozofie  

3. Habilitační řízení pana PhDr. Jana Randáka, Ph.D. pro obor České dějiny 

4. Personálie  

Na vědomí: 

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

V komisi pro studijní  prográm Filozofie, studijní  obor Filozofie obhá jil Mgr. Michál Iván 

dne 17. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Filozofie pr irozene ho jázyká - její  u pádek  

á co po ne m. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Obecná  teorie á de jiny ume ní  á kultury, studijní  obor Estetiká 

obhá jilá Mgr. Micháelá Brejchá dne 18. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Proti duálismu 

- konceptuá lní  ume ní  ve sve tle funkcioná lne -normátivní  teorie. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu 

komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Č esky  jázyk obhá jil PhDr. Jir í  Pergler 

dne 20. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Č eská  reflexivní  deágentizáce v diáchronní m 

pohledu. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Mátemátická  lingvistiká obhá jilá 

PáedDr. Iloná Stáry  Kor á nová  dne 21. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Vidová  kolokábilitá. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 
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V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Tránslátologie obhá jilá  

Mgr. Jáná D oubálová  dne 24. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Kválitá z hlediská 

tlumoc ení  jáko strátegicke ho rozhodovácí ho procesu - direkcionálitá á strátegie pr i tlumoc ení  

prá vní ch textu . De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filozofie, studijní  obor Filozofie obhá jil Mgr. Otá Gá l dne  

24. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Krá sá jáko unitás multiplex u Plo tí ná. De kán ude lil 

ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Romá nske  literátury obhá jilá  

Mgr. Silviá Gregorová  dne 24. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Neoreálismus v itálske  

literátur e. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Moderní  hospodá r ske  á sociá lní  

de jiny obhá jil Mgr. Tomá s  Hemzá dne 24. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: De jiny Ú V KSČ  

v e r e Antoní ná Novotne ho. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul  

d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Romá nske  literátury obhá jil  

Mgr. Ján Heru fek, Ph.D. dne 24. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Čommento soprá 

uná cánzone d´ámore v kontextu sve  doby. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise 

jmenováne mu titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Moderní  hospodá r ske  á sociá lní  

de jiny obhá jil PhDr. Ján Holovsky  dne 24. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Modernizáce 

mezi Práhou á Kolí nem. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul d o k t o r. 

 

"V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Moderní  hospodá r ske  á sociá lní  

de jiny obhá jil Mgr. Ján Čhádimá dne 24. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Rudolf Slá nsky  

(1901 – 1952) Vzestup á pá d stránicke ho funkcioná r e. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise 

jmenováne mu titul d o k t o r." 

 

V komisi pro studijní  prográm Informác ní  studiá á knihovnictví , studijní  obor Informác ní  ve dá 

obhá jil Mgr. Josef S lerká dne 24. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Normálized sociál 

distánce. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul d o k t o r. 
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V komisi pro studijní  prográm Obecná  teorie á de jiny ume ní  á kultury, studijní  obor 

De jiny vy tvárne ho ume ní  obhá jilá Mgr. Mártiná Koukálová  dne 26. 6. 2019 svou disertác ní  

prá ci s ná zvem: Ládisláv Máchon  á Práhá (Ž ivot á dí lo árchitektá á vybráne  reálizáce 

pro Práhu). De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Obecná  teorie á de jiny ume ní  á kultury, studijní  obor 

De jiny vy tvárne ho ume ní  obhá jilá Mgr. Evá Kulová  dne 26. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci 

s ná zvem: Ná hodá jáko ánimá tor nezá visle ho c eske ho ume ní  60. let 20. století . De kán ude lil 

ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Obecná  teorie á de jiny ume ní  á kultury, studijní  obor De jiny 

vy tvárne ho ume ní  obhá jilá Mgr. Irená Lehkoz ivová  dne 26. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci 

s ná zvem: Mezi árchitekturou á ume ní m: Recepce vzá jemny ch vztáhu . De kán ude lil ná zá kláde  

ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Sociologie, studijní  obor Sociologie obhá jil Mgr. Járomí r Mázá k 

dne 26. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Obc ánská  spolec nost jáko ákte r politicke ho 

procesu. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Obecná  teorie á de jiny ume ní  á kultury, studijní  obor De jiny 

vy tvárne ho ume ní  obhá jil JÚDr. Mgr. Alois Mická dne 26. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci 

s ná zvem: Úme ní  mezi sjezdy. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul  

d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Č esky  jázyk obhá jil Mgr. S te pá n S imek 

dne 26. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Kroniká Mártimiáni ve stároc eske m pr ekládu 

Benes e z Hor ovic. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Sociologie, studijní  obor Sociologie obhá jilá Mgr. Ivá Žve r inová  

dne 26. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Public Preferences for Environmentál Policies 

ánd Beháviourál Čhánges. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Iberoámerikánistiká obhá jil 

Mgr. Tomá s  Kristlí k dne 27. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Impáct of Nárcoterrorism 

on the Security Environment in the Americás. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise 

jmenováne mu titul d o k t o r. 
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V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Č eske  de jiny obhá jil PhDr. Járosláv 

Nájbert dne 27. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Vyrovná vá ní  se s komunistickou 

minulostí : prome ny historicke  edukáce v Č eske  republice po roce 1989. De kán ude lil 

ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Sociologie, studijní  obor Sociologie obhá jil PhDr. Pável Pe nkává 

dne 27. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Sociá lní  áspekty stá rnutí  u osob bez domová v 

souvislosti se syste movy mi opátr ení mi v Práze. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise 

jmenováne mu titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Č eske  de jiny obhá jilá 

Mgr. Károlí ná Stegurová  dne 27. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Ž ená á vá lká: 

Č eskoslovenske  z eny slouz í cí  zá druhe  sve tove  vá lky v britsky ch pomocny ch sborech ATS 

á WAAF. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Obecná  á srovná vácí  literáturá 

(kompárátistiká) obhá jil Mgr. Michál S pí ná dne 27. 6. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Neu prosne  rovnobe z ky: Ž eleznice v evropske  literátur e 1830–1914. De kán ude lil ná zá kláde  

ná vrhu komise jmenováne mu titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Slovánske  filologie obhá jilá  

Mgr. Háná S te r í ková  dne 4. 7. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Skándiná vske  elementy v 

jázyce stároruske ho prá vá. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Psychologie, studijní  obor Klinická  psychologie obhá jilá 

Mgr. Luciá Hres ková  dne 21. 8. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Neuropsychologická  

diágnostiká á psychoeduká ciá pácientov s diágno zou psychoge nnych neepilepticky ch 

zá chvátov (PNES). De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Teorie á de jiny literátur zemí  Asie 

á Afriky obhá jilá Mgr. Pávlí ná Krá mská  dne 3. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Ekologická  literáturá ná Táiwánu á její  vliv ná obc ánskou spolec nost (Anály zá tvorby 

spisovátelu  Liu Kexiángá á Wu Mingyiho). De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  

titul d o k t o r. 

 



5 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Teorie á de jiny literátur zemí  Asie 

á Afriky obhá jil Mgr. Frántis ek Reismu ller dne 3. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Multiláyered Subversion ánd Double-edged Subjectivity: Čhinese Avánt-gárde Literáture  

of the Second Hálf of the 1980s. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul  

d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Informác ní  studiá á knihovnictví , studijní  obor Informác ní  ve dá 

obhá jil Ing. Vá cláv Jánsá dne 6. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Svobodny  softwáre 

á spoluprá ce jáko sme r rozvoje c eske ho knihovnictví . De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise 

jmenováne mu titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Klásická  filologie obhá jilá  

Mgr. Evá Popelková  dne 12. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Les tráge dies de Se ne que 

et leur re ception dáns le the á tre je suite scoláire de lá province tche que áux XVIIe et XVIIIe 

sie cles (1623–1773). De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 

 

Ke schválení:  

4.2. Ná vrh Ú stávu germá nsky ch studií  ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro BŽK á SŽŽK 

pro studijní  prográm Filologie (obor: Nizozemsky  jázyk á literáturá): 

PhDr. Irená Kozmánová , Ph.D. – pro BŽK i ve funkci pr edsedy 

Ždu vodne ní : o moz nost doplne ní  dr. Kozmánove  i do pr edsednicke  funkce pro BŽK z á dá  

Ú GS z du vodu personá lní  nouze ná oboru. 

4.3. Ná vrh Ú stávu c eske  literátury á kompárátistiky ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise 

pro BŽK á SŽŽK pro studijní  prográm Filologie (bc. obor: Č esky  jázyk á literáturá, mgr. 

obory: Č esky  jázyk á literáturá, Kompárátistiká) á studijní  prográm Úc itelství  pro str ední  

s koly (mgr. obor: Úc itelství  c eske ho jázyká á literátury pro str ední  s koly): 

Mgr. Josef S ebek, Ph.D. 

Mgr. Evá Krá sová , Ph.D. 
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4.4. Ná vrh Ú stávu tránslátologie ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro BŽK á SŽŽK pro 

studijní  prográm Pr ekládátelství  á tlumoc nictví  (bc. obory: Mezikulturní  komunikáce: 

c es tiná jáko cizí  jázyk - ánglic tiná á Anglic tiná pro mezikulturní  komunikáci, mgr. obory: 

Pr ekládátelství : c es tiná - ánglic tiná, Tlumoc nictví : c es tiná - ánglic tiná): 

MgA. Robert Micháel Báugh 

Ždu vodne ní : dle vyjá dr ení  Ú TRL návrhovány  MgA. Báugh zájis ťuje vy uku tlumoc nicky ch 

á pr ekládátelsky ch pr edme tu , kde je vy hodou (á podmí nkou) jeho dlouhodobe  pu sobení  

mimo ákádemickou sfe ru, á tedy cenne  prákticke  zkus enosti á rovne z  odborná  prestiz . 

Mimoto návrhovány  MgA. Báugh v minule m ákádemicke m roce záhá jil doktorske  studium. 

4.5. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro SDŽK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filologie, obor Klásická  filologie: 

Mgr. Bárborá Máchájdí ková , Ph.D. 

doc. Mgr. Ľudmilá Eliá s ová  Buzá ssyová , Ph.D.  

 

4.6. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro SDŽK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filologie, obor Slovánske  filologie:  

Mgr. Ludmilá Bohuslávová , Ph.D. 

doc. Mgr. Jáná Kitzlerová , Ph.D. 

4.7. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro SDŽK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filozofie, obor Religionistiká: 

doc. PhDr. Dávid Žbí rál, Ph.D. 

Mgr. Milán Fujdá, Ph.D. 

doc. PhDr. Ždene k Vojtí s ek, Th.D. 

Mgr. Žuzáná Márie Kostic ová , Ph.D. 

4.8. Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády pro obor Informác ní  ve dá: 

PhDr. Bárborá Drobí ková , Ph.D. 

Ing. Mártin Souc ek, Ph.D. 

4.9. Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obor Informác ní  ve dá:  

Mgr. Ade lá Járolí mková , Ph.D. 

Mgr. Jindr ich Márek, Ph.D.  
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5. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení paní PhDr. Milady Sekyrkové, CSc. (Katedra pomocných věd 
historických a archivního studia FF UK) pro obor Pomocné vědy historické: 

Návrh komise: 
Předsedkyně: 
prof. PhDr. Evá Semotánová , DrSc.  Historicky  u stáv AV Č R 
 
Členové: 
prof. PhDr. Tomá s  Krejc í k, ČSc.  Kátedrá historie FF OÚ; Ú stáv pomocny ch ve d 

historicky ch á árchivnictví  FF MÚNI 
 

doc. PhDr. Márie Ryántová , ČSc. Ú stáv árchivnictví  á pomocny ch ve d historicky ch 
FF JČ Ú  
 

doc. PhDr. Vá cláv Ledvinká, ČSc. Archiv hl. me stá Práhy; Kátedrá historie FF ÚJEP  
 

doc. PhDr. Ludmilá Sulitková , ČSc.  Kátedrá historie FF ÚJEP  
 
 
Návrh přednášek (dle preference kolegia děkana (anotace v příloze č. 1): 

1. Sprá vá univerzit v novove ku 
2. Prámeny á literáturá k de jiná m vzde lá ní  v novove ku 
3. Ove r ovácí  prostr edky novove ky ch u r ední ch pí semností  

 

6. Návrh na změnu ve složení habilitační komise pro habilitační řízení PhDr. Filipa 
Coppense, Ph.D. (Český egyptologický ústav FF UK) pro obor Egyptologie:  

Složení komise schválené na VR FF UK 20. 6. 2019:  
 

Předseda: 
Prof. PhDr. Ládisláv Báres , ČSc. Č esky  egyptologicky  u stáv FF ÚK  

Členové: 
Prof. Dr. Mirosláv Verner, DrSc. Č esky  egyptologicky  u stáv FF ÚK 

Prof. Dr. Oláf Káper  Institute for Areá Studies Egyptology,  

Leiden Úniversity 

Prof. Dr. Juliá Budká Institute of Egyptology, Ludwig-Máximiliáns-

Úniversitá t Mu nchen 

Ao. Úniv.-Prof. Dr. Peter-Čhristián Já nosi Institut fu r A gyptologie, Úniversitá t Wien  

 
Předseda: 
Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc.     Český egyptologický ústav FF UK 
 

Členové: 
Prof. Dr. Stefan Pfeiffer  Lehrstuhl für Alte Geschichte, Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg 

Prof. Dr. Oláf Káper      Institute for Areá Studies Egyptology,  

   Leiden Úniversity 

Prof. Dr. Juliá Budká        Institute of Egyptology, Ludwig-Máximiliáns- 

   Úniversitá t Mu nchen 

Ao. Úniv.-Prof. Dr. Peter-Čhristián Já nosi    Institut fu r A gyptologie, Úniversitá t Wien  
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7. Akreditace 

Ke schválení: 

Návrhy bákálářských á návázujících mágisterských studijních prográmů projednálá á doporučilá 

Studijní komise ná svém zásedání dne 21. 6. 2019. Akádemický senát projednál á doporučil 

máteriály ná svém zásedání dne 12. 9. 2019. 

 

7.1. Návrhy studijních programů 

o návrh bakalářského studijního programu Francouzská filologie (prezenc ní  formá 

studiá, 3letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Hispanistika (prezenc ní  formá studiá, 3letá  

stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Studijní  komise;  

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Francouzská filologie 

(prezenc ní  formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Studijní  

komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Hispanistika (prezenc ní  

formá studiá, 2letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Studijní  komise; 

 

 

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 

Francouzská filologie Bc. 3 cs 
Mgr. et Mgr. Rádká Mudrochová , 

Ph.D.  

Hispanistika Bc. 3 cs PhDr. Dáná Krátochvílová, Ph.D. 

Francouzská filologie NMgr. 2 cs Doc. PhDr. Evá Voldřichová 
Beránková, Ph.D. 

Hispanistika NMgr. 2 cs Doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 
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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 

Učitelství historie 
pro střední školy 

NMgr. 2 cs 
Doc. PhDr. Václáv 
Dršká, Ph.D. 

Doc. PhDr. Dáná Picková, 
CSc. 

Historie – 
evropská studia 

Bc. 3 cs 
Doc. PhDr. Václáv 
Dršká, Ph.D. 

Prof. PhDr. Ján Župánič, 
Ph.D. 

 

8. Různé 

  



10 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Anotace přednášek k habilitaci dr. Sekyrkové (v pořadí dle preference 
uchazečky): 

 

 


