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Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
 

konané 17. října 2019 

 

1. Zaha jení  

2. Jmenovací  ř í zení  doc. PhDř. Fřantiš ka Stellneřa, Ph.D. přo oboř Sve tove  de jiny a obecne  

de jiny 

3. Habilitac ní  ř í zení  pana Mgř. Jana Lazařa, Ph.D. přo oboř Roma nške  jazyky 

4. Habilitac ní  ř í zení  pana Mgř. Jakuba Mařš a lka, Ph.D. přo oboř De jiny a kultuřa zemí  Ašie 

a Afřiky 

5. Peřšona lie 

6. Na vřh na šloz ení  komiše přo habilitac ní  ř í zení  a te mat habilitac ní  př edna š ky 

přo habilitac ní  ř í zení  pana Mgř. Jařošlava Jiř í ka, Ph.D. (Přa chen ške  muzeum v Pí šku,  

Ú štav přo ařcheologii FF ÚK) přo oboř Ařcheologie 

7. Na vřh na šloz ení  komiše přo habilitac ní  ř í zení  a te mat habilitac ní  př edna š ky 

přo habilitac ní  ř í zení  paní  PhDř. Jařošlavy Došedlove , Dř. (Pšychologicky  u štav FF MÚ,  

Ú štav pedagogicky ch ve d FF MÚ) přo oboř Klinicka  pšychologie 

8. Na vřh na šloz ení  komiše přo habilitac ní  ř í zení  a te mat habilitac ní  př edna š ky 

přo habilitac ní  ř í zení  pana PhDř. Jiř í ho S ubřta, Ph.D. (Katedřa klašicke  filologie FF ÚPOL, 

Katedřa latinške ho jazyka a kultuřy FF OÚ) přo oboř R ecka  a latinška  študia 

9. Akředitace 

10. Ru zne  

Př í loha c . 1 

Př í loha c . 2 

Př í loha c . 3 

Př í loha c . 4 

Př í loha c . 5 

Př í loha c . 6 
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Přítomni: 

přof. PhDř. Mařie Bláhová, DřSc. 

přof. PhDř. Ivana Čeňková, CSc. 

přof. PhDř. Jan Čermák, CSc. 

doc. Mgř. Miřošlav Dopita, Ph.D. 

přof. Vřatišlav Doubek, Ph.D.  

přof. Mgř. Luka š  Fasora, Ph.D. 

doc. Mgř. Libuš e Heczková, Ph.D. 

přof. Mgř. Mařtin Humpál, Ph.D. 

přof. PhDř. Ivan Jakubec, CSc.  

přof. PhDř. Pawel Kladiwa, Ph.D. 

přof. PhDř. Jan Klápště, CSc. 

doc. Dř. Ing. Jana Klečková 

přof. PhDř. Toma š  Knoz, Ph.D. 

doc. PhDř. Lenka Křupková, Ph.D. 

přof. PhDř. Jiř í  Lach, Ph.D. 

přof. PhDř. Milena Lenderová, CSc. 

přof. PhDř. Olga Lomová, CSc.  

přof. PhDř. Jošef Opatrný, CSc.  

doc. PhDř. Peteř Pavúk, Ph.D. 

přof. Miřošlav Petříček, Dř. 

přof. Mgř. Ondř ej Pilný, Ph.D. 

doc. PhDř. Michal Pullmann, Ph.D. 

doc. Ing. Vile m Sklenák, CSc. 

doc. PhDř. Mařek Skovajsa, Ph.D. 

doc. PhDř. Pavel Sládek, Ph.D. 

doc. PhDř. Ladišlav Stančo, Ph.D. 

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

přof. PhDř. Kařel Šebesta, CSc. 

přof. PhDř. Ivan Šedivý, CSc.  

doc. Mgř. Pavel Štichauer, Ph.D. 

přof. Dř. phil. Jošef Vojvodík, M.A.  

doc. PhDř. Jan Volín, Ph.D.  

přof. PhDř. Zbyne k Vybíral, Ph.D. 

doc. PhDř. Jan Wiendl, Ph.D.  

doc. PhDř. Petř Zemánek, CSc. 

přof. PhDř. Vlaštimil Zuska, CSc.  

 

Omluveni: 

přof. PhDř. Mařek Blatný, DřSc.  

doc. Mařtin Cajthaml, Dř. phil. 

doc. Mgř. Ondř ej Jakubec, Ph.D. 

doc. PhDř. Hana Kasíková, CSc.  

přof. PhDř. Jan Kořenský, DřSc.  

přof. PaedDř. Vladimí ř Papoušek, CSc. 

 

 

Čestní členové:  

přof. PhDř. Ivan Hlaváček, CSc. 

přof. PhDř. Miřošlav Verner, DřSc.  

 

Omluveni: 

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

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

1.2. VR šchva lila přogřam dneš ní ho jedna ní   

1.3. VR šchva lila za piš z pošlední ho zašeda ní  (19. 9. 2019) 

  



4 

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

a obecné dějiny   

Byla šchva lena tř í c lenna  komiše přo pošouzení  př edna š ky ve šloz ení :  

přof. Mgř. Luka š  Fašořa, Ph.D., přof. PhDř. Ivan Jakubec, CSc., přof. PhDř. Milena Lendeřova , 

CSc. 

 

Jako škřuta toř i byli šchva leni:  

přof. PhDř. Olga Lomova , CSc., přof. Mgř. Ondř ej Pilny , Ph.D., doc. Dř. Ing. Jana Klec kova  

 

Sloz ení  komiše přo jmenovací  ř í zení :  

Schva lene  Ve deckou řadou Filozoficke  fakulty Úniveřzity Kařlovy dne 25. 4. 2019. 

 

Př edšeda: 

přof. PhDř. Pavel Kladiwa, Ph.D.   

Katedřa hištořie FF Oštřavška  univeřzita  

 

C lenove : 

přof. Mgř. Vřatišlav Doubek, Ph.D.   

Ú štav politologie FF Úniveřzita Kařlova 

 

přof. PhDř. Zdene k Jiřa šek, CSc.   

Ú štav hištořicky ch ve d, Filozoficko-př í řodove decka  fakulta,  

Slezška  univeřzita v Opave  

 

přof. PhDř. Toma š  Knoz, Ph.D.   

Hištořicky  u štav FF Mašařykova univeřzita 

 

Přof. Dř. Thomaš Wu nšch   

Lehřštuhl fu ř Neueře und Neuešte Gešchichte Ošteuřopaš und šeineř Kultuřen,  

Úniveřšita t Paššau (SRN) 

 

Autoř i dopořuc ují cí ch dopišu :  

1. Přof. Dř. Fřanz Bošbach, Seniořpřofeššoř, Hištořišcheš Inštitut Úniveřšita t Duišbuřg-

Eššen 
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2. Em. přof. PhDř. Jiř í  Fiala, CSc., Katedřa bohemištiky Filozoficke  fakulty Úniveřzity  

Palacke ho v Olomouci  

3. Přof. Dř. Fřancine-Dominique Liechtenhan, Centře Roland Moušnieř, Úniveřšite  Pařiš-

Sořbonne 

 

Př edna š ka: 

Doc. Stellneř př ednešl př edna š ku na te ma: „Tzv. ošobní  vla da ne mecke ho cí šař e Vile ma II. 

v letech 1888-1918.“ 

 

Stanoviško komiše: 

Stanoviško komiše př ednešl př edšeda komiše přof. PhDř. Pavel Kladiwa, Ph.D.   

Text štanoviška komiše tvoř í  př í lohu c . 1 k tomuto za pišu.  

 

Dopořuc ují cí  pošudky:  

Př edšeda komiše přof. Kladiwa šhřnul obšah dopořuc ují cí ch pošudku . Doc. Stellneř řeagoval 

na text dopořuc ují cí ch pošudku .  

 

Pedagogicka  a ve decka  c innošt uchazec e: 

Doc. Stellneř šezna mil VR še švy mi zkuš enoštmi a př edštavou pedagogicke  a ve decke  c innošti 

ve šve m obořu.  

 

Diškuše: 

V diškuši vyštoupili: přof. Vřatišlav Doubek, Ph.D., přof. Mgř. Luka š  Fašořa, Ph.D.,  

doc. Mgř. Libuš e Heczkova , Ph.D., přof. Mgř. Mařtin Humpa l, Ph.D., přof. PhDř. Pawel Kladiwa, 

Ph.D., doc. Dř. Ing. Jana Klec kova , přof. PhDř. Toma š  Knoz, Ph.D., přof. PhDř. Jiř í  Lach, Ph.D., 

přof. PhDř. Olga Lomova , CSc., doc. PhDř. Peteř Pavu k, Ph.D., doc. PhDř. Michal Pullmann, Ph.D., 

doc. PhDř. Mařek Skovajša, Ph.D., doc. PhDř. Ladišlav Stanc o, Ph.D., doc. PhDř. Jan Wiendl, Ph.D., 

doc. PhDř. Petř Zema nek, CSc. 
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Uzavřené jednání: 

Hodnocení  přo pošouzení  př edna š ky: 

(př ednešla přof. PhDř. Milena Lendeřova , CSc.) 

 

Př edna š ka doc. Fřantiš ka Stellneřa me la logicky zvolenou štřuktuřu; autoř šledoval šve  te ma 

od obecne  zna my ch škutec noští  k vlaštní mu badatelške mu př í nošu. V přvní  c a šti př edna š ky 

chařakteřizoval ošobní  vla du Vile ma II., ve noval še na vyšve tlení  jednotlivy ch pojmu , š nimi 

az  došud hištořiogřafie ty kají cí  še ne mecky ch a štř edoevřopšky ch de jin přacovala. V dalš í  c a šti 

še šouštř edil na nejednotne  hodnocení  ošobnošti cí šař e minulou i šouc ašnou hištořiogřafií  

(př edevš í m ne meckou a břitškou). 

V pošlední  c a šti šve  př edna š ky uchazec  př edštavil přameny, š kteřy mi přacoval; vyuz il nejen 

přamenu  inštituciona lní , ale i ošobní  povahy. Vymezil še zde přoti ne kteřy m za ve řu m šta vají cí  

hištořiogřafie a na za klade  analy zy vyte z eny ch dokumentu  př ešve dc ive  doka zal, z e be hem 

vla dy Vile ma II. nemohlo dojí t k řeštauřaci abšolutišmu a nedoš lo k modeřnizaci ř í š e, z e cí šař  

nebyl autokřatem, ale ani ští novy m panovní kem (F. Stellneř v te to šouvišlošti zmí nil ošobu 

Philippa kn. Eulenbuřga). Pouka zal řovne z  na izolaci cí šař e be hem přví  šve tove  va lky. 

Kladne  je tř eba ocenit vy štiz ne  př ipřavenou přezentaci, i doplne ní  př edna š ky dřobny mi 

anekdoticky mi př í be hy. 

Úchazec  nevyuz il te matu přo hlubš í  zamyš lení  nad biogřafickou metodou a moz noštmi její ho 

vyuz ití  př i analy ze ošobnošti cí šař e Vile ma II., šouštř edil še špí š e na faktogřafii a vymezení  

vlaštní  pozice v mezina řodní  debate  o řoli Vile ma II. 

V diškuši, kteřa  na šledovala po př edna š ce, doka zal uchazec  švou kvalitní  ořientaci v te matu; 

odpoví dal ve cne  a eřudovane .    

 

Hlasování o zhodnocení přednášky ke jmenovacímu řízení 

 (Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 4).  

Text hodnocení přednášky pro jmenovací řízení byl odsouhlasen. 
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Vy šledek tajne ho hlašova ní : 

Poc et c lenu  VR :   42 

Př í tomno :    36 

Kladny ch hlašu  :    24 

Za pořny ch hlašu  :    8 

Neplatny ch hlašu  :   4 

 

  

Vědecká rada schválila návrh na jmenovací řízení, návrh bude postoupen na VR UK. 
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3. Habilitační řízení pana Mgr. Jana Lazara, Ph.D. pro obor Románské jazyky  

Byla šchva lena tř í c lenna  komiše přo pošouzení  př edna š ky ve šloz ení :  

přof. PhDř. Jan C eřma k, CSc., doc. Mgř. Pavel S tichaueř, Ph.D., doc. PhDř. Jan Volí n, Ph.D.  

 

Jako škřuta toř i byli šchva leni:  

přof. PhDř. Olga Lomova , CSc., přof. Mgř. Ondř ej Pilny , Ph.D., doc. Dř. Ing. Jana Klec kova  

 

Sloz ení  komiše přo habilitac ní  ř í zení :  

Schva lene  Ve deckou řadou Filozoficke  fakulty Úniveřzity Kařlovy dne 25. 4. 2019. 

 

Př edšedkyne :  

přof. PhDř. Jana Křa lova , CSc.   

Ú štav třanšlatologie FF ÚK 

 

C lenove : 

přof. PhDř. Ivana C en kova , CSc.   

Ú štav třanšlatologie FF ÚK  

 

doc. PhDř. Ondř ej Peš ek, Ph.D.   

Ú štav řomaništiky FF Jihoc eške  univeřzity v C ešky ch Bude jovicí ch 

 

doc. PhDř. Jan Radimšky , Ph.D.   

Ú štav řomaništiky FF Jihoc eške  univeřzity v C ešky ch Bude jovicí ch 

 

doc. Mgř. Jařomí ř Kadlec, Dř.   

Katedřa řomaništiky FF Úniveřzita Palacke ho v Olomouci 

 

Oponenti:  

doc. PhDř. Toma š  Dube da, Ph.D.  

Ú štav třanšlatologie FF ÚK 

 

doc. Chřištofeř Ge řařd L. Cušimano  

Ú štav řoma nšky ch jazyku  a liteřatuř FF Mašařykova univeřzita  
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doc. PhDř. Kataří na Chovancova , PhD.   

Úniveřzita Mateja Bela v Banškej Byštřici 

 

Př edna š ka: 

Dř. Lazař př ednešl př edna š ku na te ma: „Integřace anglicišmu  v šouc ašne  fřancouzš tine .“ 

 

Stanoviško komiše: 

Stanoviško komiše př ednešla př edšedkyne  komiše přof. PhDř. Jana Křa lova , CSc.   

Text štanoviška komiše tvoř í  př í lohu c . 2 k tomuto za pišu.  

 

Oponentške  pošudky: 

Doc. Chovancova , doc. Cušimano a doc. Dube da šhřnuli obšah švy ch oponentšky ch pošudku . 

Dř. Lazař řeagoval na text oponentšky ch pošudku . 

 

Pedagogicka  a ve decka  c innošt uchazec e: 

Dř. Lazař šezna mil VR še švy mi zkuš enoštmi a př edštavou pedagogicke  a ve decke  c innošti 

ve šve m obořu.  

 

Diškuše: 

V diškuši vyštoupili: přof. PhDř. Jan C eřma k, CSc., doc. PhDř. Toma š  Dube da, Ph.D.,  

přof. Mgř. Luka š  Fašořa, Ph.D., přof. Mgř. Mařtin Humpa l, Ph.D., přof. PhDř. Pawel Kladiwa, Ph.D., 

přof. PhDř. Jiř í  Lach, Ph.D., přof. PhDř. Milena Lendeřova , CSc., doc. PhDř. Peteř Pavu k, Ph.D., 

přof. Miřošlav Petř í c ek, Dř., doc. PhDř. Pavel Sla dek, Ph.D., doc. PhDř. Jan Volí n, Ph.D.,  

doc. PhDř. Petř Zema nek, CSc., přof. PhDř. Vlaštimil Zuška, CSc. 
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Uzavřené jednání: 

Hodnocení  přo pošouzení  př edna š ky: 

(př ednešl doc. PhDř. Jan Volí n, Ph.D.) 

 

Dř. Lazař zaha jil švou př edna š ku štřuc nou chařakteřištikou de jinne  řole fřancouzš tiny a její ho 

vlivu na c eš tinu zejme na be hem 20. štoletí . Př eš el pak př í mo k vlivu anglic tiny 

na fřancouzš tinu a na konkře tní m př í kladu př edeštř el hlavní  te ma šve  př edna š ky, tj. povahu 

anglicišmu  a jejich š í ř ení  ve fřancouzš tine . Dř. Lazař šhřnul za kladní  teze fřancouzške  jazykove  

politiky, zmí nil zde řozdí l mezi Fřancií  a kanadškou přovincií  Que bec. Pozořnošt ve noval 

zejme na Toubonovu za konu, jehoz  cí lem je ochřana a š í ř ení  fřancouzš tiny; vytyc il pak hlavní  

řozdí ly mezi fřancouzškou a kanadškou jazykovou politikou. Tyto řozdí ly doloz il take  

na konkře tní m jazykove m mateřia lu (např . řozdí lny  ošud řu zny ch anglicišmu ). Př edna š ka še 

da le zame ř ila na přezentaci vlaštní ho kořpušu. Dř. Lazař popšal jeho pařametřy a př eš el 

k přezentaci konkře tní ch vy pu jc ek š ohledem na řozdí ly mezi fřancouzškou a kanadškou 

šituací . 

 

Př edna š ka, špí š e př ehledove  povahy, byla jašne  a z ive  poda na, ovš em poštřa dala u vodní  

vymezení  za kladní ch pojmu , jako je obecne  jazykova  vy pu jc ka. Autoř še naopak velmi detailne  

zaby val jednotlivy mi př í klady z oblašti mo dní ch třendu  c i infořmac ní ch technologií  a ve noval 

pozořnošt fřekvencí m jednotlivy ch vařiant. Analy za še tak omezila př edevš í m na kvantitativní  

ašpekty te matu.  

 

Úchazec  jak v řeakcí ch na pošudky, v nichz  zazne ly ne kteře  du lez ite  poštř ehy a př ipomí nky, 

tak v otevř ene  diškuši odpoví dal ve cne  a š ošobní m zaujetí m.  

 

 

Hlasování o zhodnocení přednášky k habilitačnímu řízení 

(Pro: 35, Proti: 0, Zdržel se: 0).  

Text hodnocení přednášky pro habilitační řízení byl odsouhlasen. 
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Vy šledek tajne ho hlašova ní : 

Poc et c lenu  VR :   42 

Př í tomno :    36 

Kladny ch hlašu  :    32 

Za pořny ch hlašu  :    4 

Neplatny ch hlašu  :   0 

 

 

Vědecká rada schválila návrh na habilitační řízení, návrh bude postoupen rektorátu UK. 
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4. Habilitační řízení pana Mgr. Jakuba Maršálka, Ph.D. pro obor Dějiny a kultura zemí 

Asie a Afriky   

Byla šchva lena tř í c lenna  komiše přo pošouzení  př edna š ky ve šloz ení :  

doc. PhDř. Peteř Pavu k, Ph.D., doc. PhDř. Pavel Sla dek, Ph.D., doc. PhDř. Petř Zema nek, CSc. 

 

Jako škřuta toř i byli šchva leni:  

přof. PhDř. Olga Lomova , CSc., přof. Mgř. Ondř ej Pilny , Ph.D., doc. Dř. Ing. Jana Klec kova  

 

Sloz ení  komiše přo habilitac ní  ř í zení :  

Schva lene  Ve deckou řadou Filozoficke  fakulty Úniveřzity Kařlovy dne 17. 1. 2019. 

 

Př edšeda: 

přof. PhDř. Petř Chařva t, CSc.     

Katedřa de jin a didaktiky de jepišu PedF ÚK 

 
C lenove : 

přof. PhDř. Jařošlav Malina, DřSc.    

Katedřa antřopologie Př F MÚ  

 
přof. Mgř. Viktoř C eřny , Dř.    

Ařcheologicky u štav AV C R a Př F ÚK  

 
přof. Jana Benicka , PhD.     

Katedřa vy chodoa zijšky ch š tu dií  FF ÚK v Břatišlave  

 
PhDř. Vladimí ř Liš c a k, CSc.    

Ořienta lní  u štav AV C R 

 
Oponenti: 

doc. Mgř. Luka š  Za dřapa, Ph.D.   

Ú štav Da lne ho vy chodu FF ÚK 

 
doc. PhDř. Jařomí ř Beneš , Ph.D.    

Labořatoř  ařcheobotaniky a paleoekologie (LAPE) Př F JÚ,  

Ařcheologicky  u štav FF JÚ 
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přof. RNDř. Va clav Blaz ek, CSc.   

Ú štav jazykove dy a baltištiky FF MÚ 

 

Př edna š ka: 

Dř. Mařš a lek př ednešl př edna š ku na te ma: „Bena tky vy chodu? Nove  poznatky o chařakteřu 

a štřuktuř e přvní ch c í nšky ch me št.“ 

 

Stanoviško komiše: 

Stanoviško komiše př ednešl př edšeda komiše přof. PhDř. Petř Chařva t, CSc.   

Text štanoviška komiše tvoř í  př í lohu c . 3 k tomuto za pišu.  

 

Oponentške  pošudky: 

Doc. Za dřapa a př edšeda komiše přof. Chařva t šhřnuli obšah oponentšky ch pošudku . 

Dř. Mařš a lek řeagoval na text oponentšky ch pošudku .  

 

Pedagogicka  a ve decka  c innošt uchazec e: 

Dř. Mařš a lek šezna mil VR še švy mi zkuš enoštmi a př edštavou pedagogicke  a ve decke  c innošti 

ve šve m obořu.  

 

Diškuše: 

V diškuši vyštoupili: přof. PhDř. Mařie Bla hova , DřSc., přof. PhDř. Jan C eřma k, CSc.,  

přof. Vřatišlav Doubek, Ph.D., přof. Mgř. Mařtin Humpa l, Ph.D., přof. PhDř. Pawel Kladiwa, Ph.D., 

přof. PhDř. Jan Kla pš te , CSc., přof. PhDř. Toma š  Knoz, Ph.D., přof. PhDř. Olga Lomova , CSc.,  

doc. PhDř. Pavel Sla dek, Ph.D., doc. PhDř. Ladišlav Stanc o, Ph.D., doc. PhDř. Petř Zema nek, CSc. 
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Uzavřené jednání: 

Hodnocení  přo pošouzení  př edna š ky: 

(př ednešl doc. PhDř. Pavel Sla dek, Ph.D.) 

 

Te matem habilitac ní  př edna š ky dř. Jakuba Mařš a lka byl koncept štařove ke ho me šta v oblašti 

dneš ní  C í ny, konkře tne  na tak zvane  Centřa lní  planine , a to v 2. tiší ciletí  př . n. l. Volbu 

uřbaništicky ch celku  Eřlitou, Eřligang a Yinxu vyšve tlil jednak tí m, z e přa ve  tato štařove ka  

me šta vykazují  dlouhodobou kontinuitu vy voje, jenz  umoz n uje diachřonní  př í štup k jejich 

študiu, jednak škutec noští , z e jšou v pošlední  dobe  př edme tem ařcheologicke ho vy zkumu 

a jšou tak pome řne  dobř e zmapova na. 

Dř. Mařš a lek vyšve tlil špecifika zame ř ení  ařcheologicke ho vy zkumu štařove ky ch me št 

na u zemí  C í ny, zejme na zdu řaznil, z e vy zkum še zde šouštř eďuje nejen na pala cova  centřa 

a opevne ní , jak by va  zvykem v jiny ch ařea lech, ale vš í ma  ši řovne z  technologicke  

infřaštřuktuřy (vy řobní  ařea ly a komunikace, ší delní  ařea ly ř adove ho obyvatelštva). 

To umoz n uje kla št ši obecne jš í  ota zky po chařakteřu štařove ky ch me št. 

Přa ve  tuto ota zku poloz il dř. Mařš a lek do centřa šve  př edna š ky. S odkazem na štařš í  i šouc ašny  

vy zkum uka zal, z e funkc ní  definice „me šta“ přo dane  období  a řegion př ekvapive  chybí  

a vy zkum na tuto za šadní  metodologickou ota zku vlaštne  řezignoval – znejašne ny jšou tak 

dištinkce mezi uřbanizac ní mi a řuřalizac ní mi přocešy. Přo zpř ešne ní  vycha zí  dř. Mařš a lek 

z přa ce Rowana Flada (2018), jeho metodologii vš ak inovativní m zpu šobem obohacuje o jiz  

zmí ne ny  diachřonní  přvek, zatí mco Flad přacoval šynchřonne  a kompařativne . 

Dř. Mařš a lek př ijí ma  Fladovo uchopení  me šta jako „technologie“. Vyšve tlil, z e zmí ne na  me šta 

v oblašti Centřa lní  planiny vznikala přima řne  z politicky ch du vodu , vyznac ovala še efeme řní  

ařchitektuřou a v du šledku špecificke  př í buzenške  ořganizace řany ch c í nšky ch šta tu  še 

vyznac ovala řelativne  c ašty mi př ešuny. Střuktuřa te chto me št še mu z e jevit te me ř  jako negace 

be z ne  př ijí many ch př edštav: štř í dají  še zde např í klad opevne ne  a neopevne ne  enkla vy, 

př í tomna je řozvinuta  infřaštřuktuřa, šouvišejí cí  š neby valou řozlohou te chto me št (nejen 

vozove  cešty, ale take  vodní  kana ly apod.). Tyto chařakteřištiky zpe tne  vřhají  nove  šve tlo 

na politicke  ušpoř a da ní  řany ch c í nšky ch šta tu . V za ve řu šve  teze o chařakteřu štařove ky ch 

c í nšky ch me št řelativizoval poukazem na na šledují cí  období , ve kteře m doš lo ke zpomalení  

naznac eny ch uřbanizac ní ch tendencí , vy voj še tak patřne  neubí řal linea řní m zpu šobem. 

Dř. Mařš a lkovi še podař ilo obtí z ne  a vyšoce špecializovane  te ma jašne  uchopit a př ehledne  

přezentovat š iřš í mu akademicke mu publiku. Přoka zal, z e študium štařove ky ch uřbanizac ní ch 
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třendu  mu z e ošve tlit obecne jš í  hištořicke  ota zky. V na šledují cí  debate  eřudovane  a jašne  

odpoví dal na ota zky c lenu  Ve decke  řady. 

 

 

Hlasování o zhodnocení přednášky k habilitačnímu řízení 

(Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 1).  

Text hodnocení přednášky pro habilitační řízení byl odsouhlasen. 

 

 

 

 

 

 

Vy šledek tajne ho hlašova ní : 

Poc et c lenu  VR :   42 

Př í tomno :    36 

Kladny ch hlašu  :    34 

Za pořny ch hlašu  :    1 

Neplatny ch hlašu  :   1 

 

 

Vědecká rada schválila návrh na habilitační řízení, návrh bude postoupen rektorátu UK. 
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5. Personálie  

Vědecká rada vzala na vědomí: 
 

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

V komiši přo študijní  přogřam Hištořicke  ve dy, študijní  oboř Přave ka  a štř edove ka  

ařcheologie obha jil Mgř. Mařtin C echuřa dne 12. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: 

Poc a tky šakřa lní  ařchitektuřy v za padní ch C echa ch. Kapitoly z cí řkevní  ařcheologie. 

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

 

V komiši přo študijní  přogřam Politologie, študijní  oboř Politologie obha jil Mgř. S te pa n 

Dřahokoupil dne 12. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Od obc anške  k politicke  

pařticipaci: neštřanicke  politicke  šubjekty v komuna lní  politice v kontextu antištřanicky ch 

poštoju , nepoliticke  politiky a kařtelizace politicky ch štřan. De kan ude lil na za klade  na vřhu 

komiše jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Politologie, študijní  oboř Politologie obha jil Mgř. Vladimí ř 

Hana c ek dne 12. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Inštitucionalizace c eške ho 

štřanicke ho šyšte mu po řoce 2002. De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše jmenovane mu 

titul d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Hištořicke  ve dy, študijní  oboř Přave ka  a štř edove ka  

ařcheologie obha jil PhDř. Mgř. Luboš  Polanšky  dne 12. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci 

š na zvem: Mince 9. a 10. štoletí  v ařcheologicky ch na lezech z c ešky ch zemí  a jejich př í noš 

přo poc a tky naš ich de jin. De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše jmenovane mu titul  

d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Hištořicke  ve dy, študijní  oboř Přave ka  a štř edove ka  

ařcheologie obha jil Mgř. Michal Zezula dne 12. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: 

Vybřane  přoble my vřcholne  štř edove ke  třanšfořmace mořavško-šlezške ho pomezí  

(ve šve tle ařcheologicky ch přamenu ). De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše 

jmenovane mu titul d o k t o ř. 
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V komiši přo študijní  přogřam Obecna  teořie a de jiny ume ní  a kultuřy, študijní  oboř De jiny 

vy tvařne ho ume ní  obha jil Mgř. Mařtin Hoř a k dne 13. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci 

š na zvem: Bařokní  šochař ška  dí lna Ondř eje Filipa a Jana Antoní na Quitaineřovy ch. De kan 

ude lil na za klade  na vřhu komiše jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Obecna  teořie a de jiny ume ní  a kultuřy, študijní  oboř 

De jiny vy tvařne ho ume ní  obha jila Mgř. Eliš ka Mazalanova  dne 13. 9. 2019 švou dišeřtac ní  

přa ci š na zvem: Diva k a publikum vy tvařne ho umenia 50. a 60. řokov 20. štořoc ia 

v C eškošlovenšku a jeho teořeticka  a umelecka  řeflekcia. De kan ude lil na za klade  na vřhu 

komiše jmenovane  titul d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Obecna  teořie a de jiny ume ní  a kultuřy, študijní  oboř 

De jiny vy tvařne ho ume ní  obha jil PhDř. Toma š  Muřa ř dne 13. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci 

š na zvem: MIMO-LIDSKE : přome ny obřazu c love ka v malí ř štví  dřuhe  poloviny c tyř ica ty ch 

az  š edeša ty ch let 20. štoletí . Teořeticka  a metodologicka  vy chodiška. De kan ude lil 

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

 

V komiši přo študijní  přogřam Obecna  teořie a de jiny ume ní  a kultuřy, študijní  oboř 

De jiny vy tvařne ho ume ní  obha jila Mgř. Vlade na Pavlí kova  dne 13. 9. 2019 švou dišeřtac ní  

přa ci š na zvem: Mařia nška  u cta v zřcadle olomoucke  na šte nne  malby pozdní ho štř edove ku. 

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

 

V komiši přo študijní  přogřam Hištořicke  ve dy, študijní  oboř De jiny a kultuřy zemí  Ašie 

a Afřiky obha jil Mgř. Ondř ej Sřba dne 13. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Hištořie 

a ořa lní  třadice Altajšky ch Úřianchajcu . De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše 

jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Hištořicke  ve dy, študijní  oboř Etnologie obha jil Mgř. Milan 

Duřn ak dne 16. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Analyticke  dišpozí cie vizua lnej 

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

 

V komiši přo študijní  přogřam Hištořicke  ve dy, študijní  oboř Klašicka  ařcheologie obha jila 

Mgř. Lenka Vacinova  dne 17. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: The Iconogřaphy 
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of Cřime and Punišhment in Gřeek and Roman Višual Ařtš With Special Regařd to Female 

Třanšgřeššořš. De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše jmenovane  titul d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Hištořicke  ve dy, študijní  oboř De jiny a kultuřy zemí  Ašie 

a Afřiky obha jil Mgř. Va clav Laifř dne 18. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: 

Hištořiogřaphy of Chineše Aštřonomy in the Pře-wař and Wař-time Chineše Republic 

(1911-1949) and in the Eařly People’š Republic of China (1949-1966): Political, Social 

and Nationališt Influenceš. De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše jmenovane mu  

titul d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Filologie, študijní  oboř Slovanške  liteřatuřy obha jila  

Mgř. Geda Montvilaite dne 18. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Roma nove  šve ty 

Ric ařdaše Gaveliše a Milana Kundeřy: Kompařativní  analy za. De kan ude lil na za klade  

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

 

V komiši přo študijní  přogřam Filologie, študijní  oboř De jiny c eške  liteřatuřy a teořie 

liteřatuřy obha jila Gaia Seminařa dne 18. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Vařianta 

v poetice Bohumila Hřabala. De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše jmenovane  titul  

d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Filologie, študijní  oboř Slovanške  filologie obha jila  

Mgř. Bc. Iva Dvoř a kova  dne 20. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Vza jemny  př eklad 

ve vy voji c eško-šlovenšky ch a šlovenško-c ešky ch vztahu  Zc eš ťova ní  - pošlovenc ovanie - 

př epiš - převod - př eklad. De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše jmenovane  titul  

d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Filologie, študijní  oboř Slovanške  filologie obha jil  

Mgř. Jane Jovanov dne 20. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Cešty k optimalizaci 

vy uky jazyku  a vy ukovy ch mateřia lu : Jiny  př í štup k pokřoc ile  jazykove  vy uce a uc ení . 

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

 

V komiši přo študijní  přogřam Logika, študijní  oboř Logika obha jil Mgř. Petř S vařny   

dne 20. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Pozořova ní  c ašu: Odvozova ní  ve štaticky ch 

šve tech. De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše jmenovane mu titul d o k t o ř. 



19 

V komiši přo študijní  přogřam Sociologie, študijní  oboř Sociologie obha jil PhDř. Kařel 

Hanuš  dne 23. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Soumřak šocia lní ho šta tu? 

Př edkřizove , křizove  a poštkřizove  vy vojove  tendence šocia lní ho šta tu ve S ve dšku.  

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

 

V komiši přo študijní  přogřam Filologie, študijní  oboř De jiny c eške  liteřatuřy a teořie 

liteřatuřy obha jila PhDř. Mgř. et Mgř. Petřa Hešova  dne 25. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci 

š na zvem: Jošef Va clav Fřic  (1829–1890): V me  bibliothece. De kan ude lil na za klade  na vřhu 

komiše jmenovane  titul d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Hištořicke  ve dy, študijní  oboř Hištořie/obecne  de jiny obha jil 

Mgř. Jakub Izdny  dne 25. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: De jiny štř ední  Evřopy jako 

jednotne ho přoštořu v dlouhe m 10. štoletí . De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše 

jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Hištořicke  ve dy, študijní  oboř Hištořie/obecne  de jiny obha jil 

Mgř. Luka š  Nevřkla dne 25. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Velka  Břita nie 

a Bagda dšky  pakt (CENTO) v letech 1955–1964. De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše 

jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Hištořicke  ve dy, študijní  oboř C eške  de jiny obha jil 

PhDř. Mařek Břc a k dne 26. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Kapucí nšky  ř a d a jeho 

pu šobení  v C echa ch a na Mořave  (1673-1783). De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše 

jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Hištořicke  ve dy, študijní  oboř C eške  de jiny obha jil 

Mgř. Mařek Fapš o dne 26. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Ošví cenštví  jako poc a tek 

na řodní ho obřození ?. De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše jmenovane mu  

titul d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Filologie, študijní  oboř Didaktika konkře tní ho jazyka 

obha jila Mgř. Dagmař Vřbe cka  dne 26. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Englišh 

foř Medical Puřpošeš: Activating Teaching Methodš and theiř Influence on Vocabulařy 

Acquišition. De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše jmenovane  titul d o k t o ř. 
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V komiši přo študijní  přogřam Filologie, študijní  oboř Teořie a de jiny liteřatuř zemí  Ašie 

a Afřiky obha jil Mgř. Mařek Mikeš  dne 27. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: 

Popula řní  pařafřa ze klašicke  japonške  liteřatuřy v období  Edo: Tvu řc í  štřategie v Niše 

Muřašaki inaka Gendz i. De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše jmenovane mu  

titul d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Filozofie, študijní  oboř Religioništika obha jil  

Mgř. Jakub Otc ena š ek dne 27. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Time and 

Buřeaucřacy in the Cošmologieš of Eařly Tianšhidao (2nd–5th centuřy). De kan ude lil 

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

 

V komiši přo študijní  přogřam Filologie, študijní  oboř Teořie a de jiny liteřatuř zemí  Ašie 

a Afřiky obha jil Mgř. Ví t Úlman dne 27. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci š na zvem: Přome ny 

poezie japonšky ch štř edove ky ch zenovy ch mnichu . De kan ude lil na za klade  na vřhu komiše 

jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 

V komiši přo študijní  přogřam Hištořicke  ve dy, študijní  oboř Modeřní  hošpoda ř ške  

a šocia lní  de jiny obha jila Mgř. Lucie Duš kova  dne 30. 9. 2019 švou dišeřtac ní  přa ci 

š na zvem: Noc v C eškošlovenšku 1945 - 1960: řepřezentace a šocia lní  přaxe. De kan ude lil 

na za klade  na vřhu komiše jmenovane  titul d o k t o ř. 
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Vědecká rada schválila hlasováním: 

5.2. Na vřh Ú štavu jazyku  a komunikace nešlyš í cí ch na zme nu řole z c lena na př edšedu 

ve zkuš ební  komiši přo BZK přo študijní  přogřam C eš tina v komunikaci nešlyš í cí ch 

(oboř: C eš tina v komunikaci nešlyš í cí ch): 

Mgř. Andřea Huda kova , Ph.D. 

Zdu vodne ní : o moz nošt vyuz ití  dř. Huda kove  i v př edšednicke  funkci přo BZK z a da  Ú JKN 

z du vodu male ho poc tu akademiku  š řolí  př edšedy. Ve tš í  poc et př edšedu  by ušnadnil 

ořganizaci zkuš ební ch komiší  př i BZK. 

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

 

5.3. Na vřh Ú štavu obecne  lingvištiky na vyne tí  c lenu  ze zkuš ební  komiše přo BZK a SZZK 

přo študijní  přogřam Filologie (oboř: Obecna  lingvištika): 

doc. PhDř. Zdene k Stařy , CSc. 

Mgř. Jan Kř ivan, Ph.D. 

Mgř. Toma š  Doišcheř – vyne tí  pouze z BZK (v SZZK nefiguřuje) 

Zdu vodne ní : ukonc ení  přacovní ho pome řu uvedeny ch akademiku  na Ú LING. 

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

 

5.4. Na vřh Ú štavu obecne  lingvištiky na doplne ní  c lenu  do zkuš ební  komiše přo BZK 

a SZZK přo študijní  přogřam Filologie (oboř: Obecna  lingvištika): 

doc. PhDř. Mařke ta Mala , Ph.D. – doplne ní  i do funkce př edšedy 

Mgř. Michal La znic ka – doplne ní  do funkce c lena pouze přo BZK 

Zdu vodne ní : o moz nošt doplne ní  Mgř. La znic ky z a da  Ú LING z du vodu peřšona lní  nouze 

v pokřytí  vš ech potř ebny ch špecializací . Mgř. La znic ka naví c pla nuje odevzdat a obha jit 

dišeřtaci v tomto akademicke m řoce. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 1). 
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5.5. Na vřh obořove  řady na doplne ní  c lenu  do zkuš ební  komiše přo SDZK a obhajoby 

dišeřtac ní ch přací  přo študijní  přogřam Filologie, oboř Matematicka  lingvištika: 

doc. Mgř. Ja n Mac utek, Ph.D. 

přof. dř hab. Mieczyšław Balowški 

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

 

5.6. Na vřh obořove  řady na doplne ní  c lenu  do zkuš ební  komiše přo SDZK a obhajoby 

dišeřtac ní ch přací  přo študijní  přogřam Filologie, oboř Matematicka  lingvištika a nove  

akředitovany  oboř Kořpušova  a teořeticka  lingvištika: 

doc. PhDř. Lucie Saicova  R í malova , Ph.D. 

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

 

5.7. Na vřh obořove  řady na doplne ní  c lenu  do zkuš ební  komiše přo SDZK a obhajoby 

dišeřtac ní ch přací  přo študijní  přogřam Filologie, oboř Slovanške  filologie:  

doc. PhDř. Milan Hřdlic ka, Ph.D. 

Mgř. Vladišlav Knoll, Ph.D. 

Mgř. S tefan Pila t, Ph.D. 

PhDř. Nata lie Rajnochova , Ph.D.  

doc. PhDř. Jiř í  Rejzek, Ph.D. 

Mgř. Veřonika Střanz-Nikitina, Ph.D. 

přof. PhDř. Leoš  S atava, CSc. 

PhDř. Svatava S kodova , Ph.D. 

Mgř. Michal Vaš í c ek, Ph.D. 

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

 

5.8. Na vřh na pove ř ení  c lenštví m v obořove  řade  přo obořy De jiny a kultuřy Ašie a Ašian 

Hištořy and Cultuře:  

doc. Mgř. Duš an Dea k, Ph.D.  

Zdu vodne ní : Doc. Dea k je navřz en za zešnule ho přof. Slobodní ka.  

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 0).  
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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 štěhování nářodů v Praze-Zličíně: Fřagment populace doby štěhování 
nářodů z pohledu typologie, chřonologie a přoštořových vztahů na pohřebišti 
 

Návrh komise: 
Předseda: 
přof. PhDř. Petř Chařva t, DřSc.  Katedřa de jin a didaktiky de jepišu, PedF ÚK, 

Katedřa blí zkovy chodní ch študií  ZC Ú  
Členové: 
přof. PhDř. Jan Kla pš te , CSc. Ú štav přo ařcheologii FF ÚK,  
 Ařcheologicky  u štav AV C R 
přof. Mgř. Jiř í  Macha c ek, Ph.D.   Ú štav ařcheologie a muzeologie FF MÚ 
přof. PhDř. Ivan Pavlu , DřSc.  Katedřa ařcheologie ÚHK 
doc. PhDř. Vladimí ř Vařšik, CSc.   Katedřa klašickej ařcheolo gie FF TÚ 
 

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

 
 
Návrh přednášek dle preference uchazeče (anotace v příloze č. 4): 
1. Kařbunkul, hedva bí  a vza cne  koř ení   - za padní  peřife řie hedva bne  štezky z pohledu 

ařcheologicke ho vy zkumu štř edoevřopške ho bařbařika na šklonku antiky. 
2. Ota zky přome ny štřuktuřy oší dlení  štařš í  fa ze doby šte hova ní  na řodu  v C echa ch 

ve šve tle migřac ní ch vln, zme n pohř ební ho řitu a přoštořovy ch šouvišloští . 
3. Jihoc eške  pozdne  goticke  kachle z tzv. podunajške ho okřuhu řytí ř šky ch kamen 

ve šve tle chřonologie, ikonogřafie a její ch inšpiřac ní ch vzořu . Př í klady z hřadu 
Landš tejna, Zví kova a me š ťanšky ch domu  z C ešky ch Bude jovic a C eške ho Křumlova. 

 

Vědecká rada schválila téma přednášky: 2. Ota zky přome ny štřuktuřy oší dlení  štařš í  fa ze 

doby šte hova ní  na řodu  v C echa ch ve šve tle migřac ní ch vln, zme n pohř ební ho řitu 

a přoštořovy ch šouvišloští . 

(Přednáška č. 1: 9, Přednáška č. 2: 17, Přednáška č. 3: 0). 
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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 Jařošlava. Optimišmuš a jeho řole v kontextu zdřaví. 1. vyd. Břno: Spišy 
Filozofické fakulty Mašařykovy univeřzity, 2017. ISBN 978-80-210-8951-8. 165 s. 

Návrh komise: 
Předseda: 
přof. PhDř. Jiř í  S í pek, CSc., Ph.D.  Katedřa pšychologie FF ÚK 
 

Členové: 
doc. PhDř. Ing. Eva Jařoš ova , PhD. Katedřa manaz eřške  pšychologie a šociologie, 

Fakulta podnikohošpoda ř ška  VS E 
přof. PhDř. Kařel Paulí k, CSc.  Katedřa pšychologie FF OSÚ 
přof. PhDř. Mařgita Meša řoš ova , CSc. Katedřa pšycholo gie FF ÚPJS  v Koš icí ch 
doc. PhDř. Radko Obeřeigneřu , Ph.D. Katedřa pšychologie FF ÚPOL 
 

Vědecká rada neschválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 2, Proti: 14, Zdržel se: 10). 

 
Návrh přednášek dle preference kolegia (anotace v příloze č. 5): 
1. Intimita v pařtneřšky ch vztazí ch a řodinne m šyšte mu 
2. Z ivotní  špokojenošt ve vztahu k hodnotovy m ořientací m 
3. Tanec jako na štřoj šocia lne  pšychologicke ho a teřapeuticke ho pu šobení  
 

Vědecká rada po neschválení návrhu habilitační komise o návrhu přednášek nehlasovala. 

 

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:  
Auřeliuš Auguštinuš, Vyznání 
 

Návrh komise: 
Předsedkyně: 
přof. Lenka Kařfí kova , Dř. Theol.  Evangelicka  teologicka  fakulta ÚK 
 

Členové: 
PhDř. Petř Kitzleř, PhD., DSc.  Filošoficky  u štav AV C R 
doc. Mgř. Lucie Pultřova , Ph.D.  Ú štav ř ecky ch a latinšky ch študií  FF ÚK 
doc. Toma š  Machula, PhD., ThD.    Teologicka  fakulta JC Ú 
doc. Katařina Petřovic ova , PhD.  Ú štav klašicky ch študií  FF MÚNI 
 

Vědecká rada schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 1). 
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Návrh přednášek dle preference kolegia (anotace v příloze č. 6): 
1. Meretrix speciosa aneb tořtuřa z enou. Sexua lní  motivy v Jeřony move  Vita Pauli.  
2. Circumcelliones a řane  kř ešťanšky  na boz enšky  teřořišmuš. 
3. Vitrum flexile. Hištořka o neřozbitne m škle v Petřoniove  řoma nu Satyricon.  

 

Vědecká rada schválila téma přednášky: 1. Meretrix speciosa aneb tořtuřa z enou. Sexua lní  
motivy v Jeřony move  Vita Pauli.  

 (Přednáška č. 1: 19, Přednáška č. 2: 3, Přednáška č. 3: 4). 

 

 

 

9. Akreditace 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

Návřhy bakalářškých a navazujících magišteřškých študijních přogřamů přojednala 

a dopořučila Studijní komiše na švém zašedání dne 30. 8. 2019 a 13. 9. 2019. Akademický šenát 

projednal a dopořučil mateřiály na švém zašedání dne 10. 10. 2019. 

 

9.1. Návrhy studijních programů 

o návrh bakalářského studijního programu Divadelní věda (přezenc ní  fořma študia, 

3leta  štandařdní  doba študia), vc etne  zpřa vy a štanoviška Studijní  komiše; 

o návrh bakalářského studijního programu Hudební věda (přezenc ní  fořma študia, 

3leta  štandařdní  doba študia), vc etne  zpřa vy a štanoviška Studijní  komiše;  

o návrh bakalářského studijního programu Politologie (přezenc ní  fořma študia, 

3leta  štandařdní  doba študia), vc etne  zpřa vy a štanoviška Studijní  komiše;  

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Estetika (přezenc ní  fořma 

študia, 2leta  štandařdní  doba študia), vc etne  zpřa vy a štanoviška Studijní  komiše; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Hudební věda (přezenc ní  

fořma študia, 2leta  štandařdní  doba študia), vc etne  zpřa vy a štanoviška Studijní  

komiše; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Politické teorie 

(přezenc ní  fořma študia, 2leta  štandařdní  doba študia), vc etne  zpřa vy a štanoviška 

Studijní  komiše; 

 

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

o návrh habilitačního řízení oboru Informační věda a knižní kultura 

 

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

 

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 cš doc. Mgř. Mařtin Pš enic ka, Ph.D. 

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

Politologie Bc. 3 cš Mgř. Jan Bíba, Ph.D. 

Estetika NMgř. 2 cš přof. PhDř. Tomáš Hlobil, CSc.  

Hudební věda NMgř. 2 cš prof. PhDr. David Eben, Ph.D. 

Politické teorie NMgř. 2 cš přof. Dř. Pavel Bařša, M.A., Ph.D. 

 

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

 

 

10. Různé 

10.1.  De kan infořmoval o jmenova ní  docenta Mařkuše Gigeřa a došentti Miřjam Fřiedove  

mimoř a dny mi přofešořy ÚK.  
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Zapšal: Mgř. Ondř ej Vřabeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. PhDř. Michal Pullmann, Ph.D.      V Přaze dne 24. 10. 2019  

de kan 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3  
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Příloha č. 4 

Anotace přednášek k habilitaci dr. Jiříka (v pořadí dle preference uchazeče): 

1. Karbunkul, hedvábí a vzácné koření  - západní periférie hedvábné stezky z pohledu 

archeologického výzkumu středoevropského barbarika na sklonku antiky. 

Neobvykly  na lez štř í břne  objí mky vykla dane  almandiny, pocha zejí cí  z pochvy honošne  dy ky 

ša ša novške ho pu vodu, byl zcela neda vno uc ine n v ší dliš tní m objektu štařš í  fa ze doby 

šte hova ní  na řodu  v Kamy ku u Velky ch Př í lep. Tento na lez, nacha zejí cí  obdoby v pochva ch 

honošny ch dy k na lokalita ch jako Mořškoj C ulek nebo Tšibildum př i Azovške m Moř i  

a na ševeřu Kavkazu, na š př iva dí  do období , kdy še i oblašt štř edoevřopške ho bařbařika 

napojuje k jedne  z třaš hedva bne  štezky, přopojují cí  ší tí  obchodní ch komunikací  cely  

euřoašijšky  kontinent. Se škvoštny mi ša ša novšky mi dy kami, šve ho dřuhu šymboly štatušu, 

še na dřuhe  štřane  tohoto přoštořu šetka va me az  na lokalita ch jako je Bořovoje 

v Kazachšta nu, nebo Gyeřim-řo v Jiz ní  Kořey. S te mito exempla ř i še objí mka z Kamy ku 

a Kavkazu ovš em nemohou me ř it, zatí mco c ešky  na lez je štř í břny  a zdoben kaboš ony 

polodřahokamu , oba exempla ř e ze Stř ední  Ašie a Da lne ho Vy chodu jšou zlate , zdobene  

v na řoc ne m př ihřa dkove m štylu. Př ešto př edštavuje na lez z Kamy ku du lez ity  doklad 

vytvoř ení  te chto šupřa-řegiona lní ch vztahu , zahřnují cí ch i naš e teřitořium.  

Tento př edme t vš ak není  ojedine ly m šve dectví m o napojení  na kontinenta lní  i na moř ní  

ve tev hedva bne  štezky. Je to šamotne  hedva bí , kteře  zna me z ne kolika hřobu  př í šluš ní ku  

štř edoevřopške  nobility. Dalš í mi exoticky mi př edme ty jšou muš le zavinutce š pu vodem 

v Rude m moř i, noš ene  jako amulety, da le šlonovinove  pixidy, př edme ty zdobene  indicky mi 

almandiny, a take , jak na š infořmuje Přiškoš, křa l koř ení   - c eřny  pepř , nebo datle. 

Ne kdy v tomto období  še vš ak v C echa ch zac í na  zí ška vat přotihodnota te chto komodit  - 

c eške  gřana ty, uz í vane  š peřkař i najednou vedle c i mí što indicky ch almandinu . Př edna š ka 

bude př edštavení m te chto nadřegiona lní ch kontaktu  a obchodní ch třaš. 

 

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 řoku 400 n. l. docha zí  v cele m štř edoevřopške m přoštořu k dřašticky m 

zme na m, vyvolany m mašovy mi migřacemi zdejš í ho obyvatelštva, tedy Sve bu , Vandalu  

a Alanu  na Za pad. Ne kteře  z te chto migřantu  zava l ošud az  na konec tehdy zna me ho šve ta 

do Hišpa nie a do ševeřní  Afřiky. Tento jev je dobř e ařcheologicky popša n v řa mci 

přzewořške  kultuřy v Polšku, da le v oblašti štř ední ho a jihoza padní ho Slovenška, 

maďařške ho Potiší , ale take  oblašti jiz ní  a štř ední  Mořavy. Je patřne  iřonií  ošudu, z e zdřojem 

te to (z pohledu za padoř í mške  adminištřativy nelega lní ) migřace byla teřitořia dneš ní ch 

šta tu  višegřa dške ho uškupení . 

Ota zkou zu šta va , do jake  mí řy še tyto jevy přojevily takte z  na u zemí  C ech. Zdali še naš emu 

teřitořiu tyto neblahe  jevy zcela vyhnuly, př í padne  zda byla c eške  kotlina pouze třanzitní m 

u zemí m, podobne  jako šoudobe  Pomohaní  a vlaštne  cela  oblašt jiz ní ho Ne mecka. 

Nebo naopak i zdejš í  obyvatelštvo še migřace na Za pad aktivne  u c aštnilo. Na za klade  

vy pove di ařcheologicky ch přamenu  mu z eme konštatovat, z e i oší dlení  teřitořia c eške  

kotliny doznalo pome řne  vy znamne  zme ny. Jšou opouš te ny ne kteře  velke  z a řove  nekřopole, 

v ší dliš tní  ařcheologii še c ašte ji šetka va me še za nikovy m hořizontem konkře tní ch objektu  
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c i šegmentu  ší dliš ť. Ješ te  tedy v pře-vinař icke m období  še šetka va me še za řodkem 

štřuktuřa lní ch zme n, kteře  pošle ze od zhřuba 20. let 5. štoletí  vřcholí  zakla da ní m novy ch 

koštřovy ch pohř ebiš ť. V jejich př í pade  še budeme ve novat přoštořovy m vztahu m mezi 

jednotlivy mi lokalitami, jejich vztahu k šamotny m ší dliš tí m a přoble mu vymezení  ší delní ch 

ařea 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. 

Hřad Landš tejn př edštavuje v pozdní m štř edove ku nepochybne  vy špu jihoc eške ho teřitořia 

šme řem do Podunají . Přa ve  kontakty do Podunají  a na Mořavu byly patřne  du lez ite  

přo š í ř ení  typu otopny ch te leš, jez  ř adí me do škupiny š kachli podunajške ho okřuhu 

řytí ř šky ch kamen. Tato pome řne  velka  škupina kamna ř šky ch vy řobku  je zna ma  v š iřoke m 

pa šu od Maďařška po S vy cařško. V C echa ch a př edevš í m jiz ní ch C echa ch byla tato luxušní  

kamna ř ška  přodukce doneda vna nepř í liš  poznany m fenome nem.  Landš tejnške  kachle byly 

zí ška ny jiz  v 70. letech 20. štoletí . Z el dneš je jich doštupna  z pu vodní ho šoubořu patřne  

jen mala  c a št, jez  byla nalezena v pozu štalošti ne kdejš í ho špřa vce hřadní ho objektu. 

Zbyle  exempla ř e jšou v šouc ašne  dobe  patřne  ztřacene  a pa třa ní  po nich je jednou velkou 

detektivkou. Na landš tejnšky ch kachlí ch še opakují  jiz  dř í ve zna ma  te mata: Klane ní  tř í  

mudřcu  š přapořec ní ky a zbřojnoš i, alegořicka  tuřnajova  šce na mezi př í šluš ní ky dvou 

řodovy ch aliancí  Kunš ta tu  a Cimbuřku  na štřane  jedne  a S teřnbeřku  a Lichtenbuřku  

na štřane  dřuhe . Da le zde ma me „lva mezi štřomy“, gřyfa a ř adu dalš í ch motivu . Zatí mco 

vš ak ořigina lní  še řie „podunajšky ch“ kachlu  jšou zpřavidla glazovane , v př í pade  Landš tejna 

še šetka va me š aplikací  efektní  šlí dove  engoby. Tí mto přovedení m tyto exempla ř e 

odpoví dají  kamnovy m kachlu m, nalezeny m v opatštví  kla š teřa v dolnořakouške m 

Altenbuřgu, kteře  švy m přovedení m ovš em štojí  o ř a d ní z e (dřuhotne  otišky a imitace) 

v pořovna ní  š te mi landš tejnšky mi.  

Vedle tohoto šoubořu př edštavuje mateřia l z dalš í ch jihoc ešky ch lokalit pouze doplne k. 

Souboř z domu c p. 35 na c eškobude jovicke m na me ští  př ekvapí  podí lem glazovany ch 

kachlu , šouboř z me š ťanške ho domu v C eške m Křumlove  je zají mavy  vzhledem ke hř e 

š fořmou kachlu  š efektem na celkovy  vy tvařny  dojem otopne ho te leša a nakonec glazovane  

exempla ř e ze Zví kova jšou du lez ite  z hlediška chřonologicke ho.  

Inšpiřac ní  vzořy přo jednotlive  motivy lze hledat v konkře tní ch př í padech kodexu , z alta ř u  

c i tzv. knih hodinek, veškřze za padoevřopške  přovenience. 
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Příloha č. 5 

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

1. Tanec jako nástroj sociálně psychologického a terapeutického působení 

V př edna š ce še autořka zame ř uje př edevš í m na šocializac ní  řoli tance a ukazuje, z e tanec 

patř í  od nejštařš í ch dob k řozš í ř eny m fořma m vy řazu konfřontace c love ka š bytí m. 

Reflektuje špolec enšky  vy znam tance od přave ku az  do novove ku a zamy š lí  še nad jeho 

šouc ašnou pozicí  nejen v be z ne m z ivote , ale i v oblašti šebeřozvoje a pšychoteřapie. Odliš uje 

a vymezuje cvic ení , tanec, teřapeuticky  tanec a tanec ní  pšychoteřapii. Na za klade  

řelevantní ch vy zkumu  še ve nuje u c inny m teřapeuticky m faktořu m tance i vy zkumne  

ove ř ene mu pozitivní mu efektu teřapeuticke ho tance a tanec ní  pšychoteřapie. Střuc ne  

př edštavuje šouc ašne  tanec ne  teřapeuticke  př í štupy š du řazem na ty, kteře  je moz ne  

vyuz í vat v kuřzech ošobnoštní ho řozvoje a šocia lne  pšychologicke m vy cviku, tedy 

v neklinicke m kontextu. Autořka c eřpa  z vlaštní  mnohalete  bohate  přaxe, její z  dokladem je 

i monogřafie Teřapie tancem (Došedlova , 2012).  

 

2. Životní spokojenost ve vztahu k hodnotovým orientacím 

Autořka ši klade ota zku, zda uřc ity  typ hodnotove  ořientace vede k vyš š í  mí ř e z ivotní  

špokojenošti. Lze předikovat u řoven  z ivotní  špokojenošti na za klade  přefeřence uřc ity ch 

hodnot? Př edna š ka vycha zí  z aktua lní ch teořií  ošobní  pohody a ve nuje še šubjektivní m 

a objektivní m faktořu m, kteře  mí řu ošobní  pohody ovlivn ují . Shřnuje za ve řy řelevantní ch 

vy zkumu  ve nují cí ch še vztahu šubjektivní  pohody a přefeřence uřc ity ch hodnot. Vy štupy 

zahřanic ní ch vy zkumu  pořovna  š tuzemšky mi vy šledky na za klade  vlaštní ho vy zkumu 

(Došedlova , Klimušova , Jelí nek, & Blatny , 2003, 2007), jehoz  cí lem bylo zmapovat 

hodnotove  ořientace šouc ašny ch adolešcentu  a ove ř it te šnošt vztahu mezi typem 

vyzna vane  hodnotove  ořientace a mí řou jejich z ivotní  špokojenošti. Vy zkumny  šouboř  

(N = 841) tvoř ili z a ci 2. a 3. řoc ní ku  vš ech typu  štř ední ch š kol na jiz ní  Mořave . 

 

3. Intimita v partnerských vztazích a rodinném systému 

V C eške  řepublice doša hla v řoce 2016 u hřnna  řozvodovošt 45,2 %. (C ešky  štatišticky  u ř ad, 

ttp://www.czšo.cz/cšu/ředakce.nšf/i/řozvodovošt). Je to šice me ne  nez  řekořdní  50% 

řozvodovošt v ř. 2010, př ešto mu z eme př edpokla dat, z e te me ř  polovina manz elšky ch pa řu  

zaz ije v manz elštví  takovy  pokleš špokojenošti, z e še řozhodnou vztah ukonc it řozvodem. 

Co še de je š manz elškou špokojenoští  v přu be hu ne kolikalete ho šouz ití ? V př edna š ce 

autořka př edštavuje za kladní  dimenze kvality pařtneřške ho vztahu v integřativní ch 

teořeticky ch př í štupech a podřobne ji še ve nuje jednomu z hlavní ch deteřminantu  

pařtneřške /manz elške  špokojenošti – intimite . Přocha zí  teořeticke  konštřukty, kteře  

intimitu definují  šamu o šobe  nebo jako podř í zenou komponentu konštřuktu la šky. V za ve řu 

nabí zí  ošm typu  intimity c i ošm zpu šobu  inteřakce, kteře  lze vyuz í t přo podpořu pa řove , 

řodinne  c i př a telške  blí zkošti ve vztahu. 
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Příloha č. 6 

Anotace přednášek k habilitaci dr. Šubrta (v pořadí dle preference uchazeče): 

 

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

Př edna š ka še zaby va  hištořkou o neřozbitne m škle (vitrum flexile) a její  funkcí  v Hoštine  

u Třimalchiona, nejzachovalejš í  c a šti Petřoniova řoma nu Satyricon. Tato kuřio zní  anekdota, 

zna ma  i od jiny ch anticky ch autořu , plní  v dane  epizode  špecifickou funkci a šlouz í  

př edevš í m k chařakteřizaci šamotne ho hoštitele, přopuš te nce Třimalchiona, jenz  šice 

vyštupuje jako nevzde lany  ignořant, v ekonomicky ch ota zka ch ma  ale nad švy mi hošty 

navřch a přojevuje še jako přotř ely  a bezškřupulo zní  obchodní k. 

 

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

Př edna š ka še ve nuje podivne  paša z í  v u vodu Jeřony movy legendy o zakladateli 

pouštevnicke ho hnutí , Pavlu z The b, v ní z  je š př ekvapivou explicitnoští  popišova no kuřio zní  

muc ení  mlade ho kř ešťanške ho muc ední ka, jenz  je př ipouta n na lu z ko a př ed zřaky diva ku  

vyštaven šva de ní  šlic ne  přoštitutky (meřetřix špecioša). Ve šnaze př ekonat šexua lní  

vzřuš ení  ši nakonec ša m ukoušne jazyk a křuta  bolešt ho zachřa ní  př ed pokuš ení m. 

V př edna š ce še zaby va m liteřa řní mi koř eny te to epizody a šnaz í m še uka zat, z e neobvykla  

fořma tořtuřy ma  šymbolicky  vy znam a šlouz í  jako jake ši př edznamena ní  ašketicke  dřa hy 

emblematicke ho eřemity.  

 

3. Circumcelliones a raně křesťanský náboženský terorismus. 

Př edna š ka př edštavuje řane  kř ešťanškou škupinu tzv. ciřcumcellioneš, kteřa  ve jme nu ví řy 

teřořizovala Seveřní  Afřiku a šlouz ila jako u deřna  jednotka přoti př edštavitelu m katolicke  

cí řkve be hem tzv. donatišticke ho šchizmatu. Zaby va  še chařakteřem tohoto řadika lní ho 

hnutí , jez  podle katolicky ch autořu  nařuš ovalo dany  šocia lní  ř a d, a jeho vztahem 

k donatišticke  cí řkvi, kteřa  še od ne j šice navenek dištancovala, neva hala ho ale vyuz í t v boji 

še švy mi katolicky mi oponenty. 

 

 


