
1 

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

16. ledna 2020  

1. Zahájení 

1.1. Schvá lení  prográmu jedná ní   

1.2. Schvá lení  zá pisu ze zásedá ní  dne 12. 12. 2019 

2. Habilitační řízení pana PhDr. Filipa Coppense, Ph.D. pro obor Egyptologie 

3. Personálie  

Na vědomí: 

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

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Etnologie obhá jilá 

Mgr. Micháelá Dávidová , Ph.D. dne 3. 12. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Č eske  

konvertitky k islá mu. 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 Etnologie obhá jilá 

PhDr. Veroniká Pospí s ilová  dne 3. 12. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Projevy 

ánimismu u Khmeru  v Kámbodz i á v jiz ní m Vietnámu. 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 Tránslátologie obhá jil Andrew Philip 

Fisher, M.A. dne 6. 12. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Agency ánd Empowerment 

in Tránslátion: The Influence of Josef Winiwárter ánd his 1866 English Tránslátion of the 

Austrián Čivil Čode. 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 jilá Mgr. Veroniká Abbásová  dne 16. 12. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Te má homosexuálity v dí lech jáponsky ch modernistu . 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. Ekáteriná Rychevá, Ph.D. dne 19. 12. 2019 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: 

Фразеологизмы в политическом дискурсе(на материале публичных выступлении  

политиков в России и Чехии). 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 Germá nske  jázyky á literátury 

obhá jilá Mgr. Kristy ná Krá lová  dne 9. 1. 2020 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Fást Goes 

the Fleeting Time: The Miscelláneous Čoncepts of Time in Different Old Norse Genres 

ánd their Čáuses. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 
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3.2. Ozná mení  o ukonc ení  c lenství  v komisi pro SDZK á obhájoby disertác ní ch prácí  

pro studijní  prográm Filologie, obor Slovánske  filologie z du vodu u mrtí :  

prof. dr. Jir í  Márván, Ph.D. 

PhDr. Zdenká Ribárová 

PhDr. Emilie Blá hová , ČSc.  

 

 

Ke schválení:  

3.3. Ná vrh Ú stávu germá nsky ch studií  ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK 

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

prof. dr. Yves T’Sjoen 

Mgr. Mártiná Voká c ová  – pouze pro BZK 

Twán Zegers, MA  

 

Zdu vodne ní  Ú GS: Twán Zegers, MA je lektor – rodily  mluvc í  á ná odde lení  nederlándistiky 

je zodpove dny  zá jázykove  pr edme ty v bákálá r ske m i mágisterske m studiu. Ú BZK/SZZK 

má  ná stárosti jázykovou c á st á posouzení  pí semne  eseje. 

 

3.4. Ná vrh Ú stávu sve tovy ch de jin ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK, SZZK 

á SRZK pro studijní  prográm Historicke  ve dy (obory: Historie, Historie – evropská  

studiá, Historie – obecne  de jiny): 

PhDr. Márcelá Hennlichová , Ph.D. 

Mgr. Ondr ej Dániel, Ph.D.  

 

3.5. 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 Slovánske  filologie:  

Kátjá Bránkác kec (Bránkátschk), Ph.D. 

Mgr. Boz áná Nis evá, Ph.D. 

PhDr. Mgr. Vá cláv Velc ovsky , Ph.D. 
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4. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení pana PhDr. Bronislava Ostřanského, Ph.D. (Orientální ústav 
AV ČR, Katedra Blízkého východu FF UK) pro obor Dějiny a kultura zemí Asie 
a Afriky: 

Habilitační práce:  
OSTR ANSKY  Bronisláv. The Jihádist Preáchers of the End Times: ISIS Apocályptic 
Propágándá. 1. vyd. Edinburgh: Edinburgh Úniversity Press, 2019. ISBN 9781474439237. 
320 s. 
 
Návrh komise: 
Předseda: 
Prof. Pável Hos ek, ThD.    Evángelická  teologická  fákultá ÚK 
 

Členové: 
Prof. Dávid Čook     Rice Úniversity, ÚSA 
Doc. Mgr. Attilá Ková cs, Ph.D.  Komenske ho univerzitá v Brátisláve  
Doc. PhDr. Jitká Málec ková , ČSc.   FF ÚK 
Doc. PhDr. Mirosláv S edivy , Ph.D.  Zá pádoc eská  univerzitá v Plzni 
 

Návrh přednášek (dle preference uchazeče): 
1. Moderní  árábske  islá mske  ápokálypticke  pí semnictví  
2. Koncept "dokonále ho c love ká" (al-insán al-kámil) v uc ení  Muhjiddí ná ibn Arábí ho 
3. Str edove ká  árábská  oneirokritiká - zá kládní  vy chodiská á principy 

 

5. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení pana PaedDr. Luboše Merhauta, CSc. (Ústav české literatury 
a komparatistiky FF UK) pro obor Dějiny české literatury a teorie literatury:  

Habilitační práce:  
MERHAÚT Lubos . Česty polemiky: Prome ny z á nru polemiky v c eske  literátur e ná pr elomu 
devátená cte ho á dvácá te ho století .  

Návrh komise: 
Předseda: 
Prof. Dr. Phil. Josef Vojvodí k, M.A. Ú stáv c eske  literátury á kompárátistiky,  

Filozofická  fákultá ÚK Práhá 
Členové: 
Prof. Dr. Annálisá Čosentino   Úniversitá  Lá Sápienzá, R í m 
Prof. Dr. Tomá s  Glánc    Úniversitá t Zu rich 
Prof. PhDr. Tomá s  Kubí c ek, Ph.D.  Morávská  zemská  knihovná,  

Pedágogická  fákultá ÚK  
Prof. Mgr. Ján Málurá, Ph.D.   Filozofická  fákultá Ostrávske  univerzity 
 

Návrh přednášek (dle preference uchazeče): 
1. Obráz Hás ková S vejká v kritice 
2. S áldovo hledá ní  v devádesá ty ch letech 
3. T. G. Másáryk á literáturá 
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6. 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:  
DOSEDLOVA  Jároslává. Optimismus á jeho role v kontextu zdráví . 1. vyd. Brno: Spisy 
Filozoficke  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.  KPS FF ÚK 
 

Členové: 
prof. PhDr. Tomá s  Sollá r, Ph.D.  Fákultá sociá lnych vied á zdrávotní ctvá,  

Úniverzitá Kons tántí ná Filozofá v Nitre 
prof. PhDr. Márgitá Mesá ros ová , ČSc.  KPS FF ÚPJS  
doc. PhDr. Rádko Obereigneru , Ph.D.  KPS FF ÚPOL 
prof. PhDr. Kárel Páulí k, ČSc.   KPS FF OSÚ 
 

Návrh přednášek (dle preference kolegia): 
1. Tánec jáko ná stroj sociá lne  psychologicke ho á terápeuticke ho pu sobení   
2. Intimitá v pártnersky ch vztází ch á rodinne m syste mu  
3. Z ivotní  spokojenost ve vztáhu k hodnotovy m orientácí m 
 

 

7. Akreditace 

Ke schválení: 

Návrhy bákálářských á návázujících mágisterských studijních prográmů projednálá 

a doporučilá Studijní komise ná svém zásedání dne 25. 10. 2019, 22. 11. 2019 á 13. 12. 2019. 

Akádemický senát projednál á doporučil máteriály ná svém zásedání dne 9. 1. 2020. 

7.1. Návrhy akreditací studijních programů 

o návrh bakalářského studijního programu Filmová studia (prezenc ní  formá studiá, 

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

o návrh bakalářského studijního programu Klasická archeologie (prezenc ní  formá 

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

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Filmová studia 

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

Studijní  komise. 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Klasická archeologie 

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

Studijní  komise. 
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o návrh navazujícího magisterského studijního programu Komparatistika 

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

Studijní  komise. 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Středoevropská studia 

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

Studijní  komise. 

 

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

Název SP Typ SP 

Standardní 

doba 

studia 

Jazyk 

výuky 
Návrh na jmenování garanta SP 

Filmová studia Bc. 3 cs prof. PhDr. Iván Klimes , Ph.D. 

Klasická archeologie Bc. 3 cs doc. PhDr. Ládisláv Stánčo, Ph.D. 

Filmová studia NMgr. 2 cs 
Doc. PhDr. Káteřiná Svátoňová, 

Ph.D. 

Klasická archeologie NMgr. 2 cs doc. PhDr. Peter Pávúk, Ph.D. 

Komparatistika NMgr. 2 cs Prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. 

Středoevropská studia    NMgr.  2 cs doc. Simoná Kolmánová, Ph.D. 

 

 

8. Různé 

8.1.  Sebeeváluác ní  zprá vá pro vnitr ní  hodnocení  tvu rc í  c innosti ná ÚK 

K dispozici ná intránetu VR FF ÚK.  

 

8.2. Informáce k cene  Donátio Úniversitátis Čárolináe  

Dle OR c . 30/2016 (https://cuni.cz/ÚK-7660.html).  

 

  

https://cuni.cz/UK-7660.html
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Přílohy: 
 
Příloha č. 1: 
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Příloha č. 2: 
 

1. Obraz Haškova Švejka v kritice 

Čí lem pr edná s ky je sledovát, ják se mezivá lec ná  kritiká (i literá rní  historie) postupne , 

obtí z ne  á rozporuplne  vyrovná válá s neobvykly mi, v mnohe m „neliterá rní mi“ rysy psání  

Jároslává Hás ká, s jeho romá nem Osudy dobre ho vojá ká S vejká zá sve tove  vá lky 

á s nejednoznác ností  jeho u str ední  postávy, ják v souvislostech s prome námi dobove  

spolec enske  á literá rní  situáce c ásto dochá zelo k ztotoz n ová ní  obrázu á reálity, ják se 

objevil fenome n tzv. s vejkovství , ják byl náopák objevová n nádc ásovy  vy známovy  potenciá l 

tohoto dí lá.  

 

2. Šaldovo hledání v devadesátých letech 

V osmdesá ty ch letech 19. století  vstoupil F. X. S áldá do c eske  literátury jáko bá sní k 

á prozáik, v devádesá ty ch letech se profilovál jáko kritik á pr ední  pr edstávitel nástupují cí  

modernisticke  generáce. Pr edná s ká se záme r í  ná jeho „vnitr ní “ vy voj á formová ní  v tomto 

období  pr echodu, resp. ná hledá ní  nove ho typu tvorby á kritiky. Ná chárákteristicky ch 

momentech á vztází ch vyznác í  S áldovu prome n ují cí  se drá hu v dobove m c eske m 

literá rní m poli. 

 

3. T. G. Masaryk a literatura 

Literáturá á ume ní  pr edstávovály pro Másáryká pr edevs í m fenome ny sociá lní , projevy 

z ivotá v s iroke m slová smyslu. Literá rní  dí lá z jeho pohledu zprostr edková vájí  jedinec ne  

pozná vá ní  proble mu  moderní ho c love ká, osobní  estetická  zkus enost je prová zá ná se 

(sebe)vy chovou, s áspekty á funkcemi spolec ensky mi, s prákticky m, resp. politicky m 

zácí lení m c i dopádem. Pr edná s ká se záme r í  ná podstátne  rysy Másáryková pojetí  literátury 

á jeho prome ny á konstánty, ná jeho sve bytnost v dobovy ch souvislostech, á to u ve domí  

jeho komplexnosti á u silí  o synte zu. 

 

 

 

Příloha č. 3: 
 

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).  
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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. 

 
 
 
 
 

 


