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Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
 

konané 19. září 2019 

 

  

1. Zaha jení  

2. Habilitač ní  ř í zení  pana Mgř. Bč. Davida Svobody, Ph.D. přo oboř Filozofie 

3. Habilitač ní  ř í zení  pana PhDř. Jana Randa ka, Ph.D. přo oboř Č eske  de jiny 

4. Peřsona lie 

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

přo habilitač ní  ř í zení  paní  PhDř. Milady Sekyřkove , ČSč. (Katedřa pomočny čh ve d 

histořičky čh a ařčhivní ho studia FF UK) přo oboř Pomočne  ve dy histořičke  

6. Na vřh na zme nu ve sloz ení  habilitač ní  komise přo habilitač ní  ř í zení  PhDř. Filipa 

Čoppense, Ph.D. (Č esky  egyptologičky  u stav FF UK) přo oboř Egyptologie 

7. Akředitače 

8. Ru zne  

Př í loha č . 1 

Př í loha č . 2 

Př í loha č . 3 
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Přítomni: 

přof. PhDř. Mařie Bláhová, DřSč. 

přof. PhDř. Mařek Blatný, DřSč.  

doč. Mařtin Cajthaml, Dř. phil. 

přof. Vřatislav Doubek, Ph.D.  

přof. Mgř. Luka s  Fasora, Ph.D. 

přof. PhDř. Ivan Jakubec, ČSč.  

doč. PhDř. Hana Kasíková, ČSč.  

přof. PhDř. Jan Klápště, ČSč. 

doč. Dř. Ing. Jana Klečková 

přof. PhDř. Toma s  Knoz, Ph.D. 

přof. PhDř. Jan Kořenský, DřSč.  

doč. PhDř. Lenka Křupková, Ph.D. 

přof. PhDř. Jiř í  Lach, Ph.D. 

přof. PhDř. Milena Lenderová, ČSč. 

přof. PhDř. Olga Lomová, ČSč.  

přof. PhDř. Josef Opatrný, ČSč.  

přof. PaedDř. Vladimí ř Papoušek, ČSč. 

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, ČSč. 

doč. PhDř. Mařek Skovajsa, Ph.D. 

doč. PhDř. Pavel Sládek, Ph.D. 

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

přof. PhDř. Kařel Šebesta, ČSč. 

přof. PhDř. Ivan Šedivý, ČSč.  

doč. Mgř. Pavel Štichauer, Ph.D. 

přof. Dř. phil. Josef Vojvodík, M.A. 

doč. PhDř. Jan Wiendl, Ph.D.  

doč. PhDř. Petř Zemánek, ČSč. 

přof. PhDř. Vlastimil Zuska, ČSč.  

 

Omluveni: 

přof. PhDř. Ivana Čeňková, ČSč. 

přof. PhDř. Jan Čermák, ČSč. 

přof. DSW. dř. hab. Hana Červinková 

doč. Mgř. Miřoslav Dopita, Ph.D. 

doč. Mgř. Libus e Heczková, Ph.D. 

přof. Mgř. Mařtin Humpál, Ph.D. 

doč. Mgř. Ondř ej Jakubec, Ph.D. 

přof. PhDř. Pawel Kladiwa, Ph.D. 

doč. PhDř. Jan Volín, Ph.D.  

přof. PhDř. Zbyne k Vybíral, Ph.D. 

  

Čestní členové:  

přof. PhDř. Miřoslav Verner, DřSč.  

 

Omluveni: 

přof. PhDř. Ivan Hlaváček, ČSč. 

přof. PhDř. Bohumil Zavadil, ČSč
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1. Zahájení 

1.1. U 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  (20. 6. 2019) 
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2. Habilitační řízení pana Mgr. Bc. Davida Svobody, Ph.D. pro obor Filozofie  

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

přof. PhDř. Mařie Bla hova , DřSč., doč. Mařtin Čajthaml, Dř. phil., přof. Miřoslav Petř í č ek, Dř. 

 

Jako skřuta toř i byli sčhva leni:  

přof. PhDř. Olga Lomova , ČSč., přof. Mgř. Ondř ej Pilny , Ph.D., doč. Mgř. Pavel S tičhaueř, Ph.D. 

 

Sloz ení  komise přo habilitač ní  ř í zení :  

Sčhva lene  Ve dečkou řadou Filozofičke  fakulty Univeřzity Kařlovy dne 15. 11. 2018. 

 

Př edseda:  

přof. Mičhal Čhabada, Ph.D. 

Katedřa filozofie a dejí n filozofie FF Univeřzita Komenske ho Břatislava 

 

Č lenove : 

doč. PhDř. Toma s  Nejesčhleba, Ph.D. 

Katedřa filozofie FF UPOL 

 

doč. Toma s  Mačhula, Ph.D., Th.D. 

Katedřa filosofie a řeligionistiky TF JČ U 

 

přof. Dř. phil. fač. theol. Peteř Volek  

Katedřa filozofie FF Katolička  univeřzita Ruz ombeřok 

 

doč. Va člav Ne meč, Ph.D. 

U stav filosofie a řeligionistiky FF UK 

 

Oponenti:  

přof. Dř. phil. fač. theol. Peteř Volek  

Katedřa filozofie FF Katolička  univeřzita Ruz ombeřok 

 

doč. Mgř. Dominik Opatřny , Th.D. 

Katedřa systematičke  teologie ČMTF UPOL 
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Mgř. Petř Slova č ek, Ph.D. 

U stav pedagogičky čh a psyčhologičky čh ve d 

Fakulta veř ejny čh politik Slezske  univeřzity v Opave  

 

 

Př edna s ka: 

Dř. Svoboda př ednesl př edna s ku na te ma: „Ve dečky  status matematiky a povaha 

matematičky čh př edme tu  v dí le Toma s e Akvinske ho (1225-1274).“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise př ednesl př edseda komise přof. Mičhal Čhabada, Ph.D. 

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

 

Oponentske  posudky: 

Př edseda komise přof. Čhabada a oponent přof. Volek shřnuli obsah oponentsky čh posudku . 

Dř. Svoboda řeagoval na text oponentsky čh posudku . 

 

Pedagogička  a ve dečka  č innost učhazeč e: 

Dř. Svoboda 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. PhDř. Mařie Bla hova , DřSč., doč. Mařtin Čajthaml, Dř. phil., 

doč. PhDř. Peteř Pavu k, Ph.D., doč. PhDř. Mařek Skovajsa, Ph.D., přof. Mičhal Čhabada, Ph.D., 

doč. Toma s  Mačhula, Ph.D., Th.D., přof. Dř. phil. fač. theol. Peteř Volek  
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Uzavřené jednání: 

Hodnočení  přo posouzení  př edna s ky: 

(př ednesl doč. Mařtin Čajthaml, Dř. phil.) 

 

Dř. Svoboda v u vodu př edna s ky řozlis il dva př í stupy k pojetí  matematičky čh př edme tu , 

abstřakčionismus a konstřuktivismus, a upozořnil na to, z e v Toma s ove  dí le př evla da  př í stup přvní , 

ničme ne  lze nale zt i stopy dřuhe ho; učelena  končepče přy  čhybí . 

Dř. Svoboda pokřač oval podřobne js í m př edstavení m abstřakčionističke ho pojetí  matematičky čh 

př edme tu  u Toma s e Akvinske ho. Matematičke  př edme ty jsou podle tohoto pojetí  uřč itou fořmou 

idea lní  danosti. Dř. Svoboda př itom uka zal, jak Toma s  v tomto pojetí  matematičky čh př edme tu  

křitičky navazoval na Plato na a platonismus a pouka zal na to, z e podle Toma s ova 

abstřakčionističke ho pojetí  se matematika zaby va  řea lnou kvantitou odde lenou od smyslove  la tky. 

Na sledovala střuč na  diskuze na znaku  dřuhe ho pojetí  matematičky čh př edme tu  a poukaz na texty, 

kde se toto pojetí  objevuje. 

Př edna s ka byla uzavř ena obečny m histořičko-filosofičky m pohledem na pojetí  matematiky 

ve vřčholne m stř edove ku a řane m novove ku.  

Př edna s ka byla jasne  střuktuřovana , ve čne  dobř e sřozumitelna . Dř. Svoboda osve dč il suveře nní  

ořientači v dane m te matu. 

Na př ipomí nky oponentu  a dotazy z auditořia kandida t řeagoval kvalifikovane . 

 

 

 

 

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 : 

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

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

přof. Vřatislav Doubek, Ph.D., přof. Mgř. Luka s  Fasořa, Ph.D., přof. PhDř. Toma s  Knoz, Ph.D. 

 

Jako skřuta toř i byli sčhva leni:  

přof. PhDř. Olga Lomova , ČSč., přof. Mgř. Ondř ej Pilny , Ph.D., doč. Mgř. Pavel S tičhaueř, Ph.D. 

 

Sloz ení  komise přo habilitač ní  ř í zení :  

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

 

Př edseda:  

přof. PaedDř. Miřoslav Vane k, Ph.D. 

U stav přo soudobe  de jiny AV Č R, FHS UK 

 

Č lenove : 

přof. Milos  Havelka, ČSč. 

FHS UK 

 

přof. PhDř. Robeřt Kvač ek, ČSč. 

Katedřa histořie Fakulta př í řodove dne -humanitní  Tečhnička  univeřzita v Libeřči 

 

dř. Čhřistiane Břenneř 

Čollegium Čařolinum Mničhov 

 

přof. Dř. Mařtina Winkleř 

Histořisčhes Seminař, Čhřistian-Albřečhts Univeřsita t zu Kiel 

 

Oponenti: 

doč. Mgř. Robeřt Antoní n, Ph.D. 

Katedřa histořie FF OSU 

 

doč. PhDř. Mařtin Fřanč, Ph.D. 

Masařyku v u stav a Ařčhiv AV Č R 
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přof. PhDř. Bohumil Jiřous ek, Dř. 

U stav ve d o ume ní  a kultuř e FF JČ U 

 

 

Př edna s ka: 

Dř. Randa k př ednesl př edna s ku na te ma: „Č eskoslovenska  zvla s tní  s kola take  jako mí sto zřodu 

nove ho sočialističke ho č love ka (1948–1956).“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise př ednesl př edseda komise přof. PaedDř. Miřoslav Vane k, Ph.D. 

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

 

Oponentske  posudky: 

Př edseda komise přof. Vane k shřnul obsah oponentsky čh posudku . Dř. Randa k řeagoval na text 

oponentsky čh posudku . 

 

Pedagogička  a ve dečka  č innost učhazeč e: 

Dř. Randa k 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., přof. PhDř. Milena Lendeřova , ČSč., 

přof. PhDř. Olga Lomova , ČSč., přof. Miřoslav Petř í č ek, Dř., přof. Mgř. Ondř ej Pilny , Ph.D., 

přof. PhDř. Ivan S edivy , ČSč. 
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Uzavřené jednání: 

Hodnočení  přo posouzení  př edna s ky: 

(př ednesl přof. Mgř. Luka s  Fasořa, Ph.D.) 

 

Učhazeč  přonesl př edna s ku na te ma Č eskoslovenska  zvla s tní  s kola take  jako mí sto zřodu 

nove ho sočialističke ho č love ka (1948–1956). Te ma bylo v detailu vy bořne  popsa no v s iřs í m 

dobove m kontextu a podne tne  analyzova no a ařgumentova no na za klade  vlastní ho hodnočení . 

Autoř v př edna s če vystihl nejen spečifika sledovane ho komunističke ho zvla s tní ho s kolství , 

ale i uřč ite  kontinuity vu č i př edčhozí mu období .   

Jan Randa k přoka zal sčhopnost podat s iřoče střuktuřovane  te ma v kompřimovane  a př esto 

př ehledne  a př esve dč ive  fořme . Pojal komplikovane  te ma tzv. defektní  mla dez e v sočialističke  

společ nosti z řu zny čh u hlu  pohledu, tedy z aspektu ideologičke ho, pedagogičke ho, političke ho, 

přa vní ho i hospoda ř ske ho. Tmelem Randa kova př í stupu byl Pavlovu v psyčhologičky  končept, 

Sova kova sočialistička  defektologie a sledova ní  inteřakče mezi společ ností  a sta tem.  

V za ve řu sve  př edna s ky se autoř vřa til k pu vodní  přačovní  hypote ze a jasny m zpu sobem 

ji doka zal zodpove de t; na vznesene  dotazy řeagoval pohotovy mi a komplexní mi odpove ďmi. 

 

 

 

 

Hlasování o zhodnocení přednášky k habilitačnímu řízení 

(Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 0).  

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

Poč et č lenu  VR :   42 

Př í tomno :    32 

Kladny čh hlasu  :    31 

Za pořny čh hlasu  :    0 

Neplatny čh hlasu  :   1 

 

 

Vědecká rada schválila návrh na habilitační řízení, návrh bude postoupen rektorátu 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 Filozofie, studijní  oboř Filozofie obha jil Mgř. Mičhal Ivan 

dne 17. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Filozofie př iřozene ho jazyka - její  u padek  

a čo po ne m. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 

V komisi přo studijní  přogřam Obečna  teořie a de jiny ume ní  a kultuřy, studijní  oboř Estetika 

obha jila Mgř. Mičhaela Břejčha dne 18. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Přoti dualismu 

- končeptua lní  ume ní  ve sve tle funkčiona lne -nořmativní  teořie. 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 Č esky  jazyk obha jil PhDř. Jiř í  Peřgleř 

dne 20. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Č eska  řeflexivní  deagentizače v diačhřonní m 

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

 

V komisi přo studijní  přogřam Filologie, studijní  oboř Matematička  lingvistika obha jila 

PaedDř. Ilona Stařy  Koř a nova  dne 21. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: 

Vidova  kolokabilita. 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 Třanslatologie obha jila  

Mgř. Jana D oubalova  dne 24. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Kvalita z hlediska 

tlumoč ení  jako střategičke ho řozhodovačí ho přočesu - diřekčionalita a střategie př i tlumoč ení  

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

 

V komisi přo studijní  přogřam Filozofie, studijní  oboř Filozofie obha jil Mgř. Ota Ga l dne  

24. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Křa sa jako unitas multiplex u Plo tí na. De kan ude lil 

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

 

V komisi přo studijní  přogřam Filologie, studijní  oboř Roma nske  liteřatuřy obha jila  

Mgř. Silvia Gřegořova  dne 24. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Neořealismus v italske  

liteřatuř e. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane  titul d o k t o ř. 
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V komisi přo studijní  přogřam Histořičke  ve dy, studijní  oboř Modeřní  hospoda ř ske  a sočia lní  

de jiny obha jil Mgř. Toma s  Hemza dne 24. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: De jiny U V KSČ  

v e ř e Antoní na Novotne ho. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane mu titul  

d o k t o ř. 

 

V komisi přo studijní  přogřam Filologie, studijní  oboř Roma nske  liteřatuřy obha jil  

Mgř. Jan Heřu fek, Ph.D. dne 24. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Čommento sopřa 

una čanzone d´amoře v kontextu sve  doby. 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 Modeřní  hospoda ř ske  a sočia lní  

de jiny obha jil PhDř. Jan Holovsky  dne 24. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Modeřnizače 

mezi Přahou a Kolí nem. 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 Modeřní  hospoda ř ske  a sočia lní  

de jiny obha jil Mgř. Jan Čhadima dne 24. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Rudolf Sla nsky  

(1901 – 1952) Vzestup a pa d střaničke ho funkčiona ř e. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise 

jmenovane mu 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. Josef S leřka dne 24. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Nořmalized sočial 

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

 

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 Koukalova  dne 26. 6. 2019 svou diseřtač ní  

přa či s na zvem: Ladislav Mačhon  a Přaha (Z ivot a dí lo ařčhitekta a vybřane  řealizače 

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

 

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. Eva Kulova  dne 26. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či 

s na zvem: Na hoda jako anima toř neza visle ho č eske ho ume ní  60. let 20. století . De kan ude lil 

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

 

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. Iřena Lehkoz ivova  dne 26. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či 
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s na zvem: Mezi ařčhitektuřou a ume ní m: Rečepče vza jemny čh vztahu . De kan ude lil na za klade  

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

 

V komisi přo studijní  přogřam Sočiologie, studijní  oboř Sočiologie obha jil Mgř. Jařomí ř Maza k 

dne 26. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Obč anska  společ nost jako akte ř političke ho 

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

 

V komisi přo studijní  přogřam Obečna  teořie a de jiny ume ní  a kultuřy, studijní  oboř De jiny 

vy tvařne ho ume ní  obha jil JUDř. Mgř. Alois Mička dne 26. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či 

s na zvem: Ume ní  mezi sjezdy. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane mu titul  

d o k t o ř. 

 

V komisi přo studijní  přogřam Filologie, studijní  oboř Č esky  jazyk obha jil Mgř. S te pa n S imek 

dne 26. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Křonika Mařtimiani ve stařoč eske m př ekladu 

Benes e z Hoř ovič. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 

V komisi přo studijní  přogřam Sočiologie, studijní  oboř Sočiologie obha jila Mgř. Iva Zve ř inova  

dne 26. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Publič Přefeřenčes foř Enviřonmental Poličies 

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

 

V komisi přo studijní  přogřam Histořičke  ve dy, studijní  oboř Ibeřoameřikanistika obha jil 

Mgř. Toma s  Křistlí k dne 27. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Impačt of Nařčoteřřořism 

on the Sečuřity Enviřonment in the Ameřičas. 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 Č eske  de jiny obha jil PhDř. Jařoslav 

Najbeřt dne 27. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Vyřovna va ní  se s komunističkou 

minulostí : přome ny histořičke  edukače v Č eske  řepubliče po řoče 1989. De kan ude lil 

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

 

V komisi přo studijní  přogřam Sočiologie, studijní  oboř Sočiologie obha jil PhDř. Pavel Pe nkava 

dne 27. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Sočia lní  aspekty sta řnutí  u osob bez domova 

v souvislosti se syste movy mi opatř ení mi v Přaze. 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 Č eske  de jiny obha jila 

Mgř. Kařolí na Steguřova  dne 27. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Z ena a va lka: 

Č eskoslovenske  z eny slouz í čí  za dřuhe  sve tove  va lky v břitsky čh pomočny čh sbořečh ATS 

a WAAF. 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 jil Mgř. Mičhal S pí na dne 27. 6. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: 

Neu přosne  řovnobe z ky: Z elezniče v evřopske  liteřatuř e 1830–1914. De kan ude lil na za klade  

na vřhu komise jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 

V komisi přo studijní  přogřam Filologie, studijní  oboř Slovanske  filologie obha jila  

Mgř. Hana S te ř í kova  dne 4. 7. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Skandina vske  elementy v 

jazyče stařořuske ho přa va. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane  titul d o k t o ř. 

 

V komisi přo studijní  přogřam Psyčhologie, studijní  oboř Klinička  psyčhologie obha jila 

Mgř. Lučia Hřes kova  dne 21. 8. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Neuřopsyčhologička  

diagnostika a psyčhoeduka čia pačientov s diagno zou psyčhoge nnyčh neepileptičky čh 

za čhvatov (PNES). 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 Teořie a de jiny liteřatuř zemí  Asie 

a Afřiky obha jila Mgř. Pavlí na Křa mska  dne 3. 9. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: 

Ekologička  liteřatuřa na Taiwanu a její  vliv na obč anskou společ nost (Analy za tvořby 

spisovatelu  Liu Kexianga a Wu Mingyiho). 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 Teořie a de jiny liteřatuř zemí  Asie 

a Afřiky obha jil Mgř. Fřantis ek Reismu lleř dne 3. 9. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: 

Multilayeřed Subveřsion and Double-edged Subječtivity: Čhinese Avant-gařde Liteřatuře  

of the Sečond Half of the 1980s. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane mu 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 Ing. Va člav Jansa dne 6. 9. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Svobodny  softwaře 

a spolupřa če jako sme ř řozvoje č eske ho knihovničtví . 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 Filologie, studijní  oboř Klasička  filologie obha jila  

Mgř. Eva Popelkova  dne 12. 9. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Les třage dies de Se ne que 

et leuř ře čeption dans le the a tře je suite sčolaiře de la přovinče tčhe que aux XVIIe et XVIIIe 

sie čles (1623–1773). 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 U stavu geřma nsky čh studií  na doplne ní  č lena do zkus ební  komise přo BZK a SZZK 

přo studijní  přogřam Filologie (oboř: Nizozemsky  jazyk a liteřatuřa): 

PhDř. Iřena Kozmanova , Ph.D. – přo BZK i ve funkči př edsedy 

Zdu vodne ní : o moz nost doplne ní  dř. Kozmanove  i do př edsedničke  funkče přo BZK z a da  

U GS z du vodu peřsona lní  nouze na obořu. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

4.3. Na vřh U stavu č eske  liteřatuřy a kompařatistiky na doplne ní  č lenu  do zkus ební  komise 

přo BZK a SZZK přo studijní  přogřam Filologie (bč. oboř: Č esky  jazyk a liteřatuřa, mgř. 

obořy: Č esky  jazyk a liteřatuřa, Kompařatistika) a studijní  přogřam Uč itelství  přo stř ední  

s koly (mgř. oboř: Uč itelství  č eske ho jazyka a liteřatuřy přo stř ední  s koly): 

Mgř. Josef S ebek, Ph.D. 

Mgř. Eva Křa sova , Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

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

studijní  přogřam Př ekladatelství  a tlumoč ničtví  (bč. obořy: Mezikultuřní  komunikače: 

č es tina jako čizí  jazyk - anglič tina a Anglič tina přo mezikultuřní  komunikači, mgř. obořy: 

Př ekladatelství : č es tina - anglič tina, Tlumoč ničtví : č es tina - anglič tina): 

MgA. Robeřt Mičhael Baugh 

Zdu vodne ní : dle vyja dř ení  U TRL navřhovany  MgA. Baugh zajis ťuje vy uku tlumoč ničky čh 

a př ekladatelsky čh př edme tu , kde je vy hodou (a podmí nkou) jeho dlouhodobe  pu sobení  

mimo akademičkou sfe řu, a tedy čenne  přaktičke  zkus enosti a řovne z  odbořna  přestiz . 

Mimoto navřhovany  MgA. Baugh v minule m akademičke m řoče zaha jil doktořske  studium. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 20, Proti: 2, Zdržel se: 1).  
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4.5. 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, oboř Klasička  filologie: 

Mgř. Bařbořa Mačhajdí kova , Ph.D. 

doč. Mgř. Ľudmila Elia s ova  Buza ssyova , Ph.D.  

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

4.6. 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, oboř Slovanske  filologie:  

Mgř. Ludmila Bohuslavova , Ph.D. 

doč. Mgř. Jana Kitzleřova , Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

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

diseřtač ní čh přačí  přo studijní  přogřam Filozofie, oboř Religionistika: 

doč. PhDř. David Zbí řal, Ph.D. 

Mgř. Milan Fujda, Ph.D. 

doč. PhDř. Zdene k Vojtí s ek, Th.D. 

Mgř. Zuzana Mařie Kostič ova , Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

4.8. Na vřh na odvola ní  č lenu  obořove  řady přo oboř Infořmač ní  ve da: 

PhDř. Bařbořa Dřobí kova , Ph.D. 

Ing. Mařtin Souč ek, Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

4.9. Na vřh na pove ř ení  č lenství m v obořove  řade  přo oboř Infořmač ní  ve da:  

Mgř. Ade la Jařolí mkova , Ph.D. 

Mgř. Jindř ičh Mařek, Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0). 
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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: 
přof. PhDř. Eva Semotanova , DřSč. Histořičky  u stav AV Č R 
 
Členové: 
přof. PhDř. Toma s  Křejč í k, ČSč.  Katedřa histořie FF OU; U stav pomočny čh ve d 

histořičky čh a ařčhivničtví  FF MUNI 
doč. PhDř. Mařie Ryantova , ČSč. U stav ařčhivničtví  a pomočny čh ve d histořičky čh 

FF JČ U  
doč. PhDř. Va člav Ledvinka, ČSč. Ařčhiv hl. me sta Přahy; Katedřa histořie FF UJEP  
doč. PhDř. Ludmila Sulitkova , ČSč. Katedřa histořie FF UJEP  
 

Vědecká rada schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

Návrh přednášek (dle preference kolegia děkana (anotace v příloze č. 3): 

1. Spřa va univeřzit v novove ku 

2. Přameny a liteřatuřa k de jina m vzde la ní  v novove ku 

3. Ove ř ovačí  přostř edky novove ky čh u ř ední čh pí semností  

 

Vědecká rada schválila téma přednášky: 1. Spřa va univeřzit v novove ku.  

(Přednáška č. 1: 17, Přednáška č. 2: 4, Přednáška č. 3: 2). 

 

 
 

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: 
Přof. PhDř. Ladislav Bařes , ČSč. Č esky  egyptologičky  u stav FF UK  

Členové: 
Přof. Dř. Miřoslav Veřneř, DřSč. Č esky  egyptologičky  u stav FF UK 

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

Leiden Univeřsity 

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

Univeřsita t Mu nčhen 

Ao. Univ.-Přof. Dř. Peteř-Čhřistian Ja nosi Institut fu ř A gyptologie, Univeřsita t Wien  
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Nově: 

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 

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

   Leiden Univeřsity 

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

   Univeřsita t Mu nčhen 

Ao. Univ.-Přof. Dř. Peteř-Čhřistian Ja nosi    Institut fu ř A gyptologie, Univeřsita t Wien  

 

Vědecká rada schválila změnu ve složení habilitační komise hlasováním (Pro: 23, Proti: 0, 

Zdržel se: 0). 

 

 

7. Akreditace 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

Návřhy bakalářskýčh a navazujíčíčh magisteřskýčh studijníčh přogřamů přojednala a dopořučila 

Studijní komise na svém zasedání dne 21. 6. 2019. Akademičký senát přojednal a dopořučil 

mateřiály na svém zasedání dne 12. 9. 2019. 

 

7.1. Návrhy studijních programů 

o návrh bakalářského studijního programu Francouzská filologie (přezenč ní  fořma 

studia, 3leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a stanoviska Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Hispanistika (přezenč ní  fořma studia, 3leta  

standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a stanoviska Studijní  komise;  

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Francouzská filologie 

(přezenč ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a stanoviska Studijní  

komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Hispanistika (přezenč ní  

fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a stanoviska Studijní  komise; 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0). 
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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 Bč. 3 čs 
Mgř. et Mgř. Radka Mudřočhova , 

Ph.D.  

Hispanistika Bč. 3 čs PhDř. Dana Křatočhvílová, Ph.D. 

Francouzská filologie NMgř. 2 čs Doč. PhDř. Eva Voldřičhová 
Beřánková, Ph.D. 

Hispanistika NMgř. 2 čs Doč. PhDř. Petř Čeřmák, Ph.D. 

 

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

 

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 
Doč. PhDř. Váčlav 
Dřška, Ph.D. 

Doč. PhDř. Dana Pičková, 
CSc. 

Historie – 
evropská studia 

Bc. 3 cs 
Doč. PhDř. Váčlav 
Dřška, Ph.D. 

Přof. PhDř. Jan Županič, 
Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

 

8. Různé 

8.1. De kan infořmoval o přogřamu VR FF UK 17. 10. 2019, kde jsou pla nova na 3 ř í zení   

(1 jmenovačí  a 2 habilitač ní  ř í zení ).  
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Zapsal: Mgř. Ondř ej Vřabeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doč. PhDř. Mičhal Pullmann, Ph.D.      V Přaze dne 25. 9. 2019  

de kan 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3  

Anotace přednášek k habilitaci dr. Sekyrkové (v pořadí dle preference uchazečky): 

 

 


