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Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

17. října 2019 

1. Zahájení 

1.1. Schvá lení  prográmu jedná ní   

1.2. Schvá lení  zá pisu ze zásedá ní  dne 19. 9. 2019 

2. Jmenovací řízení doc. PhDr. Františka Stellnera, Ph.D. pro obor Světové dějiny 

a obecné dějiny  

3. Habilitační řízení pana Mgr. Jana Lazara, Ph.D. pro obor Románské jazyky  

4. Habilitační řízení pana Mgr. Jakuba Maršálka, Ph.D. pro obor Dějiny a kultura zemí 

Asie a Afriky   

5. Personálie  

Na vědomí: 

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

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Práve ká  á str edove ká  

árcheologie obhá jil Mgr. Mártin Č echurá dne 12. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Poc á tky sákrá lní  árchitektury v zá pádní ch Č echá ch. Kápitoly z cí rkevní  árcheologie. 

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

 

V komisi pro studijní  prográm Politologie, studijní  obor Politologie obhá jil Mgr. S te pá n 

Dráhokoupil dne 12. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Od obc ánske  k politicke  

párticipáci: nestránicke  politicke  subjekty v komuná lní  politice v kontextu ántistránicky ch 

postoju , nepoliticke  politiky á kártelizáce politicky ch strán. 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 Politologie, studijní  obor Politologie obhá jil Mgr. Vládimí r 

Háná c ek dne 12. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Institucionálizáce c eske ho 

stránicke ho syste mu po roce 2002. 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 Práve ká  á str edove ká  

árcheologie obhá jil PhDr. Mgr. Lubos  Polánsky  dne 12. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci 

s ná zvem: Mince 9. á 10. století  v árcheologicky ch ná lezech z c esky ch zemí  á jejich pr í nos 

pro poc á tky nás ich de jin. 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 Práve ká  á str edove ká  

árcheologie obhá jil Mgr. Michál Zezulá dne 12. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Vybráne  proble my vrcholne  str edove ke  tránsformáce morávsko-slezske ho pomezí  

(ve sve tle árcheologicky ch prámenu ). 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 Mgr. Mártin Hor á k dne 13. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci 

s ná zvem: Bárokní  sochár ská  dí lná Ondr eje Filipá á Jáná Antoní ná Quitáinerovy ch. 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 jilá Mgr. Elis ká Mázálánová  dne 13. 9. 2019 svou disertác ní  

prá ci s ná zvem: Divá k á publikum vy tvárne ho umeniá 50. á 60. rokov 20. storoc iá 

v Č eskoslovensku á jeho teoretická  á umelecká  reflekciá. 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 jil PhDr. Tomá s  Murá r dne 13. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci 

s ná zvem: MIMO-LIDSKE : prome ny obrázu c love ká v málí r ství  druhe  poloviny c tyr icá ty ch 

áz  s edesá ty ch let 20. století . Teoretická  á metodologická  vy chodiská. 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. Vláde ná Pávlí ková  dne 13. 9. 2019 svou disertác ní  

prá ci s ná zvem: Máriá nská  u ctá v zrcádle olomoucke  ná ste nne  málby pozdní ho str edove ku. 

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 De jiny á kultury zemí  Asie 

á Afriky obhá jil Mgr. Ondr ej Srbá dne 13. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Historie 

á orá lní  trádice Altájsky ch Uriánchájcu . 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 Etnologie obhá jil Mgr. Milán 

Durn ák dne 16. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Anályticke  dispozí cie vizuá lnej 

etnográfie. 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 Klásická  árcheologie obhá jilá 

Mgr. Lenká Vácinová  dne 17. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: The Iconográphy 

of Črime ánd Punishment in Greek ánd Román Visuál Arts With Speciál Regárd to Femále 

Tránsgressors. 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 De jiny á kultury zemí  Asie 

á Afriky obhá jil Mgr. Vá cláv Láifr dne 18. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Historiográphy of Čhinese Astronomy in the Pre-wár ánd Wár-time Čhinese Republic 

(1911-1949) ánd in the Eárly People’s Republic of Čhiná (1949-1966): Politicál, Sociál 

ánd Nátionálist Influences. 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  literátury obhá jilá  

Mgr. Gedá Montviláite dne 18. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Romá nove  sve ty 

Ric árdáse Gávelise á Miláná Kundery: Kompárátivní  ánály zá. 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 De jiny c eske  literátury á teorie 

literátury obhá jilá Gáiá Seminárá dne 18. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Váriántá 
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v poetice Bohumilá Hrábálá. 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 Slovánske  filologie obhá jilá  

Mgr. Bc. Ivá Dvor á ková  dne 20. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Vzá jemny  pr eklád 

ve vy voji c esko-slovensky ch á slovensko-c esky ch vztáhu  Zc es ťová ní  - poslovenc ovánie - 

pr epis - prevod - pr eklád. 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 Slovánske  filologie obhá jil  

Mgr. Jáne Jovánov dne 20. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Česty k optimálizáci 

vy uky jázyku  á vy ukovy ch máteriá lu : Jiny  pr í stup k pokroc ile  jázykove  vy uce á uc ení . 

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

 

V komisi pro studijní  prográm Logiká, studijní  obor Logiká obhá jil Mgr. Petr S várny   

dne 20. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Pozorová ní  c ásu: Odvozová ní  ve státicky ch 

sve tech. 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. Kárel 

Hánus  dne 23. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Soumrák sociá lní ho stá tu? 

Pr edkrizove , krizove  á postkrizove  vy vojove  tendence sociá lní ho stá tu ve S ve dsku.  

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 De jiny c eske  literátury á teorie 

literátury obhá jilá PhDr. Mgr. et Mgr. Petrá Hesová  dne 25. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci 

s ná zvem: Josef Vá cláv Fric  (1829–1890): V me  bibliothece. 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 Historie/obecne  de jiny obhá jil 

Mgr. Jákub Izdny  dne 25. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: De jiny str ední  Evropy jáko 

jednotne ho prostoru v dlouhe m 10. století . 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 Historie/obecne  de jiny obhá jil 

Mgr. Luká s  Nevrklá dne 25. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Velká  Britá nie 

á Bágdá dsky  pákt (ČENTO) v letech 1955–1964. 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 jil 

PhDr. Márek Brc á k dne 26. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Kápucí nsky  r á d á jeho 

pu sobení  v Č echá ch á ná Moráve  (1673-1783). 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 jil 

Mgr. Márek Fáps o dne 26. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Osví cenství  jáko poc á tek 

ná rodní ho obrození ?. 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 Didáktiká konkre tní ho jázyká 

obhá jilá Mgr. Dágmár Vrbe cká  dne 26. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: English 

for Medicál Purposes: Activáting Teáching Methods ánd their Influence on Vocábuláry 

Acquisition. 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 jil Mgr. Márek Mikes  dne 27. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Populá rní  páráfrá ze klásicke  jáponske  literátury v období  Edo: Tvu rc í  strátegie v Nise 

Murásáki ináká Gendz i. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu  

titul d o k t o r. 

 

V komisi pro studijní  prográm Filozofie, studijní  obor Religionistiká obhá jil  

Mgr. Jákub Otc ená s ek dne 27. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Time ánd 

Bureáucrácy in the Čosmologies of Eárly Tiánshidáo (2nd–5th century). 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 Teorie á de jiny literátur zemí  Asie 

á Afriky obhá jil Mgr. Ví t Ulmán dne 27. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Prome ny 
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poezie jáponsky ch str edove ky ch zenovy ch mnichu . 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 jilá Mgr. Lucie Dus ková  dne 30. 9. 2019 svou disertác ní  prá ci 

s ná zvem: Noc v Č eskoslovensku 1945 - 1960: reprezentáce á sociá lní  práxe. De kán ude lil 

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

 

 

Ke schválení:  

5.2. Ná vrh U stávu jázyku  á komunikáce neslys í cí ch ná zme nu role z c lená ná pr edsedu 

ve zkus ební  komisi pro BZK pro studijní  prográm Č es tiná v komunikáci neslys í cí ch 

(obor: Č es tiná v komunikáci neslys í cí ch): 

Mgr. Andreá Hudá ková , Ph.D. 

Zdu vodne ní : o moz nost vyuz ití  dr. Hudá kove  i v pr edsednicke  funkci pro BZK z á dá  U JKN 

z du vodu mále ho poc tu ákádemiku  s rolí  pr edsedy. Ve ts í  poc et pr edsedu  by usnádnil 

orgánizáci zkus ební ch komisí  pr i BZK. 

 

5.3. Ná vrh U stávu obecne  lingvistiky ná vyne tí  c lenu  ze zkus ební  komise pro BZK á SZZK 

pro studijní  prográm Filologie (obor: Obecná  lingvistiká): 

doc. PhDr. Zdene k Stáry , ČSc. 

Mgr. Ján Kr iván, Ph.D. 

Mgr. Tomá s  Doischer – vyne tí  pouze z BZK (v SZZK nefiguruje) 

Zdu vodne ní : ukonc ení  prácovní ho pome ru uvedeny ch ákádemiku  ná U LING. 

 

5.4. Ná vrh U stávu obecne  lingvistiky ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK 

á SZZK pro studijní  prográm Filologie (obor: Obecná  lingvistiká): 

doc. PhDr. Márke tá Málá , Ph.D. – doplne ní  i do funkce pr edsedy 

Mgr. Michál Lá znic ká – doplne ní  do funkce c lená pouze pro BZK 
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Zdu vodne ní : o moz nost doplne ní  Mgr. Lá znic ky z á dá  U LING z  du vodu personá lní  nouze 

v pokrytí  vs ech potr ebny ch speciálizácí . Mgr. Lá znic ká náví c plá nuje odevzdát á obhá jit 

disertáci v tomto ákádemicke m roce. 

 

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

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filologie, obor Mátemátická  lingvistiká: 

doc. Mgr. Já n Mác utek, Ph.D. 

prof. dr háb. Mieczysłáw Bálowski 

 

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

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filologie, obor Mátemátická  lingvistiká á nove  

ákreditovány  obor Korpusová  á teoretická  lingvistiká: 

doc. PhDr. Lucie Sáicová  R í málová , Ph.D. 

 

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

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

doc. PhDr. Milán Hrdlic ká, Ph.D. 

Mgr. Vládisláv Knoll, Ph.D. 

Mgr. S tefán Pilá t, Ph.D. 

PhDr. Nátá lie Rájnochová , Ph.D.  

doc. PhDr. Jir í  Rejzek, Ph.D. 

Mgr. Veroniká Stránz-Nikitiná, Ph.D. 

prof. PhDr. Leos  S átává, ČSc. 

PhDr. Svátává S kodová , Ph.D. 

Mgr. Michál Vás í c ek, Ph.D. 

 

5.8. Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  pro obory De jiny á kultury Asie á Asián 

History ánd Čulture:  

doc. Mgr. Dus án Deá k, Ph.D.  

Zdu vodne ní : Doc. Deá k je návrz en zá zesnule ho prof. Slobodní ká.  
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6. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení pana Mgr. Jaroslava Jiříka, Ph.D. (Prácheňské muzeum v Písku, 
Ústav pro archeologii FF UK) pro obor Archeologie:  

Habilitační práce:  
Pohřebiště doby stěhování národů v Praze-Zličíně: Frágment populáce doby stěhování 
národů z pohledu typologie, chronologie á prostorových vztáhů ná pohřebišti 
 

Návrh komise: 
Předseda: 
prof. PhDr. Petr Čhárvá t, DrSc.  Kátedrá de jin á didáktiky de jepisu, PedF UK, 

Kátedrá blí zkovy chodní ch studií  ZČ U  
Členové: 
prof. PhDr. Ján Klá ps te , ČSc. U stáv pro árcheologii FF UK,  
 Archeologicky  u stáv AV Č R 
prof. Mgr. Jir í  Máchá c ek, Ph.D.   U stáv árcheologie á muzeologie FF MU 
prof. PhDr. Iván Pávlu , DrSc.  Kátedrá árcheologie UHK 
doc. PhDr. Vládimí r Vársik, ČSc.   Kátedrá klásickej árcheolo gie FF TU 
 
 
Návrh přednášek dle preference uchazeče (anotace v příloze č. 1): 
1. Kárbunkul, hedvá bí  á vzá cne  kor ení   - zá pádní  perife rie hedvá bne  stezky z pohledu 

árcheologicke ho vy zkumu str edoevropske ho bárbáriká ná sklonku ántiky. 
2. Otá zky prome ny struktury osí dlení  stárs í  fá ze doby ste hová ní  ná rodu  v Č echá ch 

ve sve tle migrác ní ch vln, zme n pohr ební ho ritu á prostorovy ch souvislostí . 
3. Jihoc eske  pozdne  goticke  káchle z tzv. podunájske ho okruhu rytí r sky ch kámen 

ve sve tle chronologie, ikonográfie á její ch inspirác ní ch vzoru . Pr í klády z hrádu 
Lánds tejná, Zví ková á me s ťánsky ch domu  z Č esky ch Bude jovic á Č eske ho Krumlová.  

 

 

7. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení paní PhDr. Jaroslavy Dosedlové, Dr. (Psychologický ústav 
FF MU, Ústav pedagogických věd FF MU) pro obor Klinická psychologie:  

Habilitační práce:  
DOSEDLOVÁ Jároslává. Optimismus á jeho role v kontextu zdráví. 1. vyd. Brno: Spisy 
Filozofické fákulty Másárykovy univerzity, 2017. ISBN 978-80-210-8951-8. 165 s. 

Návrh komise: 
Předseda: 
prof. PhDr. Jir í  S í pek, ČSc., Ph.D.  Kátedrá psychologie FF UK 
 

Členové: 
doc. PhDr. Ing. Evá Járos ová , PhD. Kátedrá mánáz erske  psychologie á sociologie, 

Fákultá podnikohospodá r ská  VS E 
prof. PhDr. Kárel Páulí k, ČSc.  Kátedrá psychologie FF OSU 
prof. PhDr. Márgitá Mesá ros ová , ČSc. Kátedrá psycholo gie FF UPJS  v Kos icí ch 
doc. PhDr. Rádko Obereigneru , Ph.D. Kátedrá psychologie FF UPOL 
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Návrh přednášek dle preference kolegia (anotace v příloze č. 2): 
1. Intimitá v pártnersky ch vztází ch á rodinne m syste mu 
2. Z ivotní  spokojenost ve vztáhu k hodnotovy m orientácí m 
3. Tánec jáko ná stroj sociá lne  psychologicke ho á terápeuticke ho pu sobení  
 

8. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení pana PhDr. Jiřího Šubrta, Ph.D. (Katedra klasické filologie 
FF UPOL, Katedra latinského jazyka a kultury FF OU) pro obor Řecká a latinská 
studia:  

Habilitační práce:  
Aurelius Augustinus, Vyznání 
 

Návrh komise: 
Předsedkyně: 
prof. Lenká Kárfí ková , Dr. Theol.  Evángelická  teologická  fákultá UK 
 

Členové: 
PhDr. Petr Kitzler, PhD., DSc.  Filosoficky  u stáv AV Č R 
doc. Mgr. Lucie Pultrová , Ph.D.  U stáv r ecky ch á látinsky ch studií  FF UK 
doc. Tomá s  Máchulá, PhD., ThD.   Teologická  fákultá JČ U 
doc. Kátáriná Petrovic ová , PhD.  U stáv klásicky ch studií  FF MUNI 
 
 
Návrh přednášek dle preference kolegia (anotace v příloze č. 3): 
1. Meretrix speciosa áneb torturá z enou. Sexuá lní  motivy v Jerony move  Vitá Páuli.  
2. Circumcelliones á ráne  kr esťánsky  ná boz ensky  terorismus. 
3. Vitrum flexile. Historká o nerozbitne m skle v Petroniove  romá nu Satyricon.  

 

9. Akreditace 

Ke schválení: 

Návrhy bákálářských á návázujících mágisterských studijních prográmů projednálá 

a doporučilá Studijní komise ná svém zásedání dne 30. 8. 2019 á 13. 9. 2019. Akádemický senát 

projednal a doporučil máteriály ná svém zásedání dne 10. 10. 2019. 

 

9.1. Návrhy studijních programů 

o návrh bakalářského studijního programu Divadelní věda (prezenc ní  formá studiá, 

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

o návrh bakalářského studijního programu Hudební věda (prezenc ní  formá studiá, 

3letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Studijní  komise;  
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o návrh bakalářského studijního programu Politologie (prezenc ní  formá studiá, 

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

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Estetika (prezenc ní  formá 

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

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Hudební věda (prezenc ní  

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

komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Politické teorie 

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

Studijní  komise; 

 

9.2. Návrhy habilitačního řízení 

o návrh habilitačního řízení oboru Informační věda a knižní kultura  

 

9.3. 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 

Divadelní věda Bc. 3 cs doc. Mgr. Mártin Ps enic ká, Ph.D. 

Hudební věda Bc. 3 cs Mgr. Marc Niubo, Ph.D. 

Politologie Bc. 3 cs Mgr. Ján Bíbá, Ph.D. 

Estetika NMgr. 2 cs prof. PhDr. Tomáš Hlobil, ČSc.  

Hudební věda NMgr. 2 cs prof. PhDr. David Eben, Ph.D. 

Politické teorie NMgr. 2 cs prof. Dr. Pável Báršá, M.A., Ph.D. 

 

 

10. Různé 
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Přílohy: 

 
Příloha č. 1:  
Anotace přednášek k habilitaci dr. Jiříka (v pořadí dle uchazeče): 

1. Karbunkul, hedvábí a vzácné koření  - západní periférie hedvábné stezky 
z pohledu archeologického výzkumu středoevropského barbarika na sklonku 
antiky. 

Neobvykly  ná lez str í brne  objí mky vyklá dáne  álmándiny, pochá zejí cí  z pochvy honosne  
dy ky sá sá novske ho pu vodu, byl zcelá nedá vno uc ine n v sí dlis tní m objektu stárs í  fá ze doby 
ste hová ní  ná rodu  v Kámy ku u Velky ch Pr í lep. Tento ná lez, náchá zejí cí  obdoby v pochvá ch 
honosny ch dy k ná lokálitá ch jáko Morskoj Č ulek nebo Tsibildum pr i Azovske m Mor i á ná 
severu Kávkázu, ná s pr ivá dí  do období , kdy se i oblást str edoevropske ho bárbáriká 
nápojuje k jedne  z trás hedvá bne  stezky, propojují cí  sí tí  obchodní ch komunikácí  cely  
euroásijsky  kontinent. Se skvostny mi sá sá novsky mi dy kámi, sve ho druhu symboly státusu, 
se ná druhe  stráne  tohoto prostoru setká vá me áz  ná lokálitá ch jáko je Borovoje 
v Kázáchstá nu, nebo Gyerim-ro v Jiz ní  Korey. S te mito exemplá r i se objí mká z Kámy ku 
á Kávkázu ovs em nemohou me r it, zátí mco c esky  ná lez je str í brny  á zdoben kábos ony 
polodráhokámu , obá exemplá r e ze Str ední  Asie á Dá lne ho Vy chodu jsou zláte , zdobene  
v ná roc ne m pr ihrá dkove m stylu. Pr esto pr edstávuje ná lez z Kámy ku du lez ity  doklád 
vytvor ení  te chto suprá-regioná lní ch vztáhu , záhrnují cí ch i nás e teritorium.  

Tento pr edme t vs ák není  ojedine ly m sve dectví m o nápojení  ná kontinentá lní  i ná mor ní  
ve tev hedvá bne  stezky. Je to sámotne  hedvá bí , ktere  zná me z ne koliká hrobu  pr í slus ní ku  
str edoevropske  nobility. Dáls í mi exoticky mi pr edme ty jsou mus le závinutce s pu vodem 
v Rude m mor i, nos ene  jáko ámulety, dá le slonovinove  pixidy, pr edme ty zdobene  indicky mi 
álmándiny, á táke , ják ná s informuje Priskos, krá l kor ení   - c erny  pepr , nebo dátle. Ne kdy 
v tomto období  se vs ák v Č echá ch zác í ná  zí ská vát protihodnotá te chto komodit  - c eske  
gráná ty, uz í váne  s perkár i nájednou vedle c i mí sto indicky ch álmándinu . Pr edná s ká bude 
pr edstávení m te chto nádregioná lní ch kontáktu  á obchodní ch trás. 

 

 

2. Otázky proměny struktury osídlení starší fáze doby stěhování národů 
v Čechách ve světle migračních vln, změn pohřebního ritu a prostorových 
souvislostí. 

V dobe  kolem roku 400 n. l. dochá zí  v cele m str edoevropske m prostoru k drásticky m 
zme ná m, vyvolány m másovy mi migrácemi zdejs í ho obyvátelstvá, tedy Sve bu , Vándálu  
á Alánu  ná Zá pád. Ne ktere  z te chto migrántu  zává l osud áz  ná konec tehdy zná me ho sve tá 
do Hispá nie á do severní  Afriky. Tento jev je dobr e árcheologicky popsá n v rá mci 
przeworske  kultury v Polsku, dá le v oblásti str ední ho á jihozá pádní ho Slovenská, 
máďárske ho Potisí , ále táke  oblásti jiz ní  á str ední  Morávy. Je pátrne  ironií  osudu, 
z e zdrojem te to (z pohledu zá pádor í mske  ádministrátivy nelegá lní ) migráce bylá teritoriá 
dnes ní ch stá tu  visegrá dske ho uskupení . 

Otá zkou zu stá vá , do jáke  mí ry se tyto jevy projevily tákte z  ná u zemí  Č ech. Zdáli se nás emu 
teritoriu tyto nebláhe  jevy zcelá vyhnuly, pr í pádne  zdá bylá c eske  kotliná pouze tránzitní m 
u zemí m, podobne  jáko soudobe  Pomohání  á vlástne  celá  oblást jiz ní ho Ne mecká. 
Nebo náopák i zdejs í  obyvátelstvo se migráce ná Zá pád áktivne  u c ástnilo. Ná zá kláde  
vy pove di árcheologicky ch prámenu  mu z eme konstátovát, z e i osí dlení  teritoriá c eske  
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kotliny doználo pome rne  vy známne  zme ny. Jsou opous te ny ne ktere  velke  z á rove  
nekropole, v sí dlis tní  árcheologii se c áste ji setká vá me se zá nikovy m horizontem 
konkre tní ch objektu  c i segmentu  sí dlis ť. Jes te  tedy v pre-vinár icke m období  se setká vá me 
se zá rodkem strukturá lní ch zme n, ktere  posle ze od zhrubá 20. let 5. století  vrcholí  
záklá dá ní m novy ch kostrovy ch pohr ebis ť. V jejich pr í páde  se budeme ve novát 
prostorovy m vztáhu m mezi jednotlivy mi lokálitámi, jejich vztáhu k sámotny m sí dlis tí m 
á proble mu vymezení  sí delní ch áreá lu . 

 

 

3. Jihočeské pozdně gotické kachle z tzv. podunajského okruhu rytířských kamen 
ve světle chronologie, ikonografie a jejích inspiračních vzorů. Příklady z hradu 
Landštejna, Zvíkova a měšťanských domů z Českých Budějovic a Českého 
Krumlova. 

Hrád Lánds tejn pr edstávuje v pozdní m str edove ku nepochybne  vy spu jihoc eske ho 
teritoriá sme rem do Podunájí . Prá ve  kontákty do Podunájí  á ná Morávu byly pátrne  du lez ite  
pro s í r ení  typu otopny ch te les, jez  r ádí me do skupiny s káchli podunájske ho okruhu 
rytí r sky ch kámen. Táto pome rne  velká  skupiná kámná r sky ch vy robku  je zná má  v s iroke m 
pá su od Máďárská po S vy cársko. V Č echá ch á pr edevs í m jiz ní ch Č echá ch bylá táto luxusní  
kámná r ská  produkce donedá vná nepr í lis  poznány m fenome nem.  Lánds tejnske  káchle byly 
zí ská ny jiz  v 70. letech 20. století . Z el dnes je jich dostupná  z pu vodní ho souboru pátrne  
jen málá  c á st, jez  bylá nálezená v pozu stálosti ne kdejs í ho sprá vce hrádní ho objektu. Zbyle  
exemplá r e jsou v souc ásne  dobe  pátrne  ztrácene  á pá trá ní  po nich je jednou velkou 
detektivkou. Ná lánds tejnsky ch káchlí ch se opákují  jiz  dr í ve zná má  te mátá: Kláne ní  tr í  
mudrcu  s práporec ní ky á zbrojnos i, álegorická  turnájová  sce ná mezi pr í slus ní ky dvou 
rodovy ch áliáncí  Kuns tá tu  á Čimburku  ná stráne  jedne  á S ternberku  á Lichtenburku  ná 
stráne  druhe . Dá le zde má me „lvá mezi stromy“, gryfá á r ádu dáls í ch motivu . Zátí mco vs ák 
originá lní  se rie „podunájsky ch“ káchlu  jsou zprávidlá glázováne , v pr í páde  Lánds tejná se 
setká vá me s áplikácí  efektní  slí dove  engoby. Tí mto provedení m tyto exemplá r e odpoví dájí  
kámnovy m káchlu m, nálezeny m v opátství  klá s terá v dolnorákouske m Altenburgu, ktere  
svy m provedení m ovs em stojí  o r á d ní z e (druhotne  otisky á imitáce) v porovná ní  s te mi 
lánds tejnsky mi.  

Vedle tohoto souboru pr edstávuje máteriá l z dáls í ch jihoc esky ch lokálit pouze doplne k. 
Soubor z domu c p. 35 ná c eskobude jovicke m ná me stí  pr ekvápí  podí lem glázovány ch 
káchlu , soubor z me s ťánske ho domu v Č eske m Krumlove  je zájí mávy  vzhledem ke hr e 
s formou káchlu  s efektem ná celkovy  vy tvárny  dojem otopne ho te lesá á nákonec glázováne  
exemplá r e ze Zví ková jsou du lez ite  z hlediská chronologicke ho.  

Inspirác ní  vzory pro jednotlive  motivy lze hledát v konkre tní ch pr í pádech kodexu , z áltá r u  
c i tzv. knih hodinek, veskrze zá pádoevropske  provenience. 
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Příloha č. 2:  
Anotace přednášek k habilitaci dr. Dosedlové (v pořadí dle uchazečky, liší se 
od pořadí, které určilo kolegium): 

1. Tanec jako nástroj sociálně psychologického a terapeutického působení  

V pr edná s ce se áutorká záme r uje pr edevs í m ná sociálizác ní  roli tánce á ukázuje, z e tánec 
pátr í  od nejstárs í ch dob k rozs í r eny m formá m vy rázu konfrontáce c love ká s bytí m. 
Reflektuje spolec ensky  vy znám tánce od práve ku áz  do novove ku á zámy s lí  se nád jeho 
souc ásnou pozicí  nejen v be z ne m z ivote , ále i v oblásti seberozvoje á psychoterápie. 
Odlis uje á vymezuje cvic ení , tánec, terápeuticky  tánec á tánec ní  psychoterápii. Ná zá kláde  
relevántní ch vy zkumu  se ve nuje u c inny m terápeuticky m fáktoru m tánce i vy zkumne  
ove r ene mu pozitivní mu efektu terápeuticke ho tánce á tánec ní  psychoterápie. Struc ne  
pr edstávuje souc ásne  tánec ne  terápeuticke  pr í stupy s du rázem ná ty, ktere  je moz ne  
vyuz í vát v kurzech osobnostní ho rozvoje á sociá lne  psychologicke m vy cviku, 
tedy v neklinicke m kontextu. Autorká c erpá  z vlástní  mnohálete  boháte  práxe, 
její z  dokládem je i monográfie Terápie táncem (Dosedlová , 2012).  

 

2. Životní spokojenost ve vztahu k hodnotovým orientacím 

Autorká si kláde otá zku, zdá urc ity  typ hodnotove  orientáce vede k vys s í  mí r e z ivotní  
spokojenosti. Lze predikovát u roven  z ivotní  spokojenosti ná zá kláde  preference urc ity ch 
hodnot? Pr edná s ká vychá zí  z áktuá lní ch teorií  osobní  pohody á ve nuje se subjektivní m 
á objektivní m fáktoru m, ktere  mí ru osobní  pohody ovlivn ují . Shrnuje zá ve ry relevántní ch 
vy zkumu  ve nují cí ch se vztáhu subjektivní  pohody á preference urc ity ch hodnot. Vy stupy 
záhránic ní ch vy zkumu  porovná  s tuzemsky mi vy sledky ná zá kláde  vlástní ho vy zkumu 
(Dosedlová , Klimusová , Jelí nek, & Blátny , 2003, 2007), jehoz  cí lem bylo zmápovát 
hodnotove  orientáce souc ásny ch ádolescentu  á ove r it te snost vztáhu mezi typem 
vyzná váne  hodnotove  orientáce á mí rou jejich z ivotní  spokojenosti. Vy zkumny  soubor  
(N = 841) tvor ili z á ci 2. á 3. roc ní ku  vs ech typu  str ední ch s kol ná jiz ní  Moráve . 

 

3. Intimita v partnerských vztazích a rodinném systému 

V Č eske  republice dosá hlá v roce 2016 u hrnná  rozvodovost 45,2 %. (Č esky  státisticky  u r ád, 
ttp://www.czso.cz/csu/redákce.nsf/i/rozvodovost). Je to sice me ne  nez  rekordní  50% 
rozvodovost v r. 2010, pr esto mu z eme pr edpoklá dát, z e te me r  poloviná mánz elsky ch pá ru  
záz ije v mánz elství  tákovy  pokles spokojenosti, z e se rozhodnou vztáh ukonc it rozvodem. 
Čo se de je s mánz elskou spokojeností  v pru be hu ne kolikálete ho souz ití ? V pr edná s ce 
áutorká pr edstávuje zá kládní  dimenze kválity pártnerske ho vztáhu v integrátivní ch 
teoreticky ch pr í stupech á podrobne ji se ve nuje jednomu z hlávní ch determinántu  
pártnerske /mánz elske  spokojenosti – intimite . Prochá zí  teoreticke  konstrukty, 
ktere  intimitu definují  sámu o sobe  nebo jáko podr í zenou komponentu konstruktu lá sky. 
V zá ve ru nábí zí  osm typu  intimity c i osm zpu sobu  interákce, ktere  lze vyuz í t pro podporu 
pá rove , rodinne  c i pr á telske  blí zkosti ve vztáhu. 
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Příloha č. 3:  
Anotace přednášek k habilitaci dr. Šubrta (v pořadí dle uchazeče, liší se od pořadí, 
které určilo kolegium): 

1. Vitrum flexile. Historka o nerozbitném skle v Petroniově románu Satyricon. 

Pr edná s ká se záby vá  historkou o nerozbitne m skle (vitrum flexile) á její  funkcí  v Hostine  
u Trimálchioná, nejzáchoválejs í  c á sti Petroniová romá nu Sátyricon. Táto kurio zní  
ánekdotá, zná má  i od jiny ch ánticky ch áutoru ,  plní  v dáne  epizode  specifickou funkci 
á slouz í  pr edevs í m k chárákterizáci sámotne ho hostitele, propus te nce Trimálchioná, jenz  
sice vystupuje jáko nevzde lány  ignoránt, v ekonomicky ch otá zká ch má  ále nád svy mi hosty 
návrch á projevuje se jáko protr ely  á bezskrupulo zní  obchodní k. 

 

2. Meretrix speciosa aneb tortura ženou. Sexuální motivy v Jeronýmově Vita Pauli. 

Pr edná s ká se ve nuje podivne  pásá z í  v u vodu Jerony movy legendy o zákládáteli 
poustevnicke ho hnutí , Pávlu z The b, v ní z  je s pr ekvápivou explicitností  popisová no 
kurio zní  muc ení  mláde ho kr esťánske ho muc ední ká, jenz  je pr ipoutá n ná lu z ko á pr ed zráky 
divá ku  vystáven svá de ní  slic ne  prostitutky (meretrix speciosá). Ve snáze pr ekonát sexuá lní  
vzrus ení  si nákonec sá m ukousne jázyk á krutá  bolest ho záchrá ní  pr ed pokus ení m. 
V pr edná s ce se záby vá m literá rní mi kor eny te to epizody á snáz í m se uká zát, z e neobvyklá  
formá tortury má  symbolicky  vy znám á slouz í  jáko jáke si pr edznámená ní  ásketicke  drá hy 
emblemáticke ho eremity.  

 

3. Circumcelliones a raně křesťanský náboženský terorismus. 

Pr edná s ká pr edstávuje ráne  kr esťánskou skupinu tzv. circumcelliones, která  ve jme nu ví ry 
terorizoválá Severní  Afriku á slouz ilá jáko u derná  jednotká proti pr edstávitelu m kátolicke  
cí rkve be hem tzv. donátisticke ho schizmátu. Záby vá  se chárákterem tohoto rádiká lní ho 
hnutí , jez  podle kátolicky ch áutoru  nárus oválo dány  sociá lní  r á d, á jeho vztáhem 
k donátisticke  cí rkvi, která  se od ne j sice návenek distáncoválá, nevá hálá ho ále vyuz í t 
v boji se svy mi kátolicky mi oponenty. 


