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Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 

konané 12. prosince 2019 

 

1. Zaha jení  

2. Jmenovací  ř í zení  pana doc. PhDř. Michala Stehlí ka, Ph.D. přo oboř Č eske  de jiny 

3. Peřsona lie 

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

přo habilitac ní  ř í zení  pana Mgř. Kamila Č ina tla, Ph.D. (Ú stav c esky ch de jin FF ÚK, Ú stav přo 

studium totalitní ch řez imu ) přo oboř Č eske  de jiny 

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

přo habilitac ní  ř í zení  paní  Mgř. Lenky Mařtí nkove , Ph.D. (Ú stav ařchivnictví  a pomocny ch ve d 

histořicky ch FF JÚ v Č esky ch Bude jovicí ch) přo oboř Pomocne  ve dy histořicke  

6. Na vřh na zme nu ve sloz ení  komise přo habilitac ní  ř í zení  paní  Mgř. Kateř iny Kola ř ove , 

PhD. (Katedřa gendeřovy ch studií  FHS ÚK) přo oboř Sociologie 

7. Na vřh na sloz ení  komise přo jmenovací  ř í zení  a te mat jmenovací  př edna s ky 

přo jmenovací  ř í zení  pana doc. Mgř. Davida Úhřa, Ph.D. (Katedřa asijsky ch studií  FF ÚPOL) 

přo oboř Lingvistika konkře tní ho jazyka Asie 

8. Akředitace 

9. Ru zne  

Př í loha c . 1 

Př í loha c . 2 

Př í loha c . 3 

Př í loha c . 4 
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Přítomni: 

přof. PhDř. Mařie Bláhová, DřSc. 

přof. PhDř. Ivana Čeňková, ČSc. 

přof. PhDř. Jan Čermák, ČSc. 

doc. Mgř. Miřoslav Dopita, Ph.D. 

přof. Vřatislav Doubek, Ph.D.  

doc. Mgř. Libus e Heczková, Ph.D. 

přof. Mgř. Mařtin Humpál, Ph.D. 

přof. PhDř. Ivan Jakubec, ČSc.  

doc. PhDř. Hana Kasíková, ČSc.  

doc. Dř. Ing. Jana Klečková 

přof. PhDř. Toma s  Knoz, Ph.D. 

doc. PhDř. Lenka Křupková, Ph.D. 

přof. PhDř. Jiř í  Lach, Ph.D. 

přof. PhDř. Milena Lenderová, ČSc. 

přof. PhDř. Olga Lomová, ČSc.  

doc. Petř Lozoviuk Ph.D. 

přof. PhDř. Josef Opatrný, ČSc.  

přof. PaedDř. Vladimí ř Papoušek, ČSc. 

přof. Miřoslav Petříček, Dř. 

přof. Mgř. Ondř ej Pilný, Ph.D. 

doc. PhDř. Michal Pullmann, Ph.D. 

doc. Ing. Vile m Sklenák, ČSc. 

doc. PhDř. Mařek Skovajsa, Ph.D. 

doc. PhDř. Pavel Sládek, Ph.D. 

doc. PhDř. Ladislav Stančo, Ph.D. 

přof. PhDř. Ivan Šedivý, ČSc.  

doc. Mgř. Pavel Štichauer, Ph.D. 

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

doc. PhDř. Jan Wiendl, Ph.D.  

doc. PhDř. Petř Zemánek, ČSc. 

přof. PhDř. Vlastimil Zuska, ČSc.  

 

 

Omluveni: 

přof. PhDř. Mařek Blatný, DřSc.  

doc. Mařtin Cajthaml, Dř. phil. 

přof. Mgř. Luka s  Fasora, Ph.D. 

doc. Mgř. Ondř ej Jakubec, Ph.D. 

přof. PhDř. Pawel Kladiwa, Ph.D. 

přof. PhDř. Jan Klápště, ČSc. 

přof. PhDř. Jan Kořenský, DřSc.  

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

přof. PhDř. Kařel Šebesta, ČSc. 

doc. PhDř. Jan Volín, Ph.D.  

přof. PhDř. Zbyne k Vybíral, Ph.D. 

 

Čestní členové:  

přof. PhDř. Ivan Hlaváček, ČSc. 

přof. PhDř. Miřoslav Verner, DřSc.  

 

Omluveni: 

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

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

1.2. VR schva lila přogřam dnes ní ho jedna ní   

1.3. VR schva lila za pis z poslední ho zaseda ní  (21. 11. 2019) 
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2. Jmenovací řízení pana doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. pro obor České dějiny 

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

přof. PhDř. Mařie Bla hova , DřSc., přof. PhDř. Jiř í  Lach, Ph.D., přof. PhDř. Milena Lendeřova , 

ČSc. 

 

Jako skřuta toř i byli schva leni:  

přof. PhDř. Ivan Jakubec, ČSc., doc. Dř. Ing. Jana Klec kova , přof. Mgř. Ondř ej Pilny , Ph.D. 

 

Sloz ení  komise přo jmenovací  ř í zení :  

Schva lene  Ve deckou řadou Filozoficke  fakulty Úniveřzity Kařlovy dne 20. 6. 2019. 

 

Př edseda: 

Přof. PhDř. Jan Rychlí k, DřSc.    

FF ÚK, TÚ Libeřec 

 

Č lenove : 

Přof. PhDř. Jan Z upanic , ČSc.    

FF ÚK 

 

Přof. Mgř. Jařoslav Milleř, M.A., Ph.D.  

ÚP Olomouc 

 

přof. PhDř. Peteř S vořc, ČSc.        

FF Přes ovskej univeřzity v Přes ove 

 

Dř. Čhřistiane Břenneř    

Čollegium Čařolinum Mu nchen 

 

Autoř i dopořuc ují cí ch dopisu : 

1. přof. PhDř. Roman Holec, DřSc., Katedřa slovensky ch dejí n, Filozoficka  fakulta 

Úniveřzity Komenske ho  

2. přof. PaedDř. Miřoslav Vane k, Ph.D., Ú stav přo soudobe  de jiny AV Č R, FHS ÚK 

3. Úniv.-Přof. Dř. Stefan Kařneř, Institut fu ř Wiřtschafts-, Sozial-und 

Únteřnehmensgeschichte, Úniveřsita t Gřaz 
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Př edna s ka: 

Doc. Stehlí k př ednesl př edna s ku na te ma: „Svazky Sta tní  bezpec nosti jako histořicky  přamen.“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise př ednesl př edseda komise přof. PhDř. Jan Rychlí k, DřSc.    

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

 

Dopořuc ují cí  posudky:  

Př edseda komise přof. Rychlí k shřnul obsah dopořuc ují cí ch posudku . Doc. Stehlí k řeagoval 

na text dopořuc ují cí ch posudku .  

 

Pedagogicka  a ve decka  c innost uchazec e: 

Doc. Sehlí k sezna mil VR se svy mi zkus enostmi a př edstavou pedagogicke  a ve decke  c innosti 

ve sve m obořu.  

 

Diskuse: 

V diskusi vystoupili: přof. Vřatislav Doubek, Ph.D., doc. Mgř. Libus e Heczkova , Ph.D.,  

přof. Mgř. Mařtin Humpa l, Ph.D., přof. PhDř. Milena Lendeřova , ČSc., přof. PhDř. Olga Lomova , 

ČSc., přof. PhDř. Vlastimil Zuska, ČSc., přof. PhDř. Miřoslav Veřneř, DřSc. 
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Uzavřené jednání: 

Hodnocení  přo posouzení  př edna s ky: 

(př ednesla přof. PhDř. Milena Lendeřova , ČSc.)  

 

Pan Michal Stehlí k se ve sve  př edna s ce zame ř il na přoblematiku u zce spojenou s neda vnou 

histořií  Č eskoslovenska. Zdu vodnil vy be ř sve ho te matu a podřobne  se zaby val přoblematikou 

StB jako pu vodce zkoumane ho fondu. Př edna s ku tak zaha jil přomys lenou analy zou přoble mu: 

upozořnil na vy znam zkoumane ho přoble mu, na jeho az  dosud omezeny  vy zkum i na fakt, 

z e na mateřia l vznikly  c inností  Sta tní  bezpec nosti je moz ne  nahlí z et z ne kolika hledisek. 

Analyzoval histořii a přome ny StB mezi c eřvnem 1945 a poc a tkem řoku 1990, dotkl se 

mj. ota zky na silí  a střachu, kteře  sehřa ly vy znamnou a přome nlivou u lohu be hem 45 let 

existence StB.  

Pote  se zame ř il na vlastní  přamen, na svazky StB, a zdu řaznil, do jake  mí řy je jejich vy zkum 

du lez ity  přo pochopení  kontinuity politicky ch řez imu . Pote  př ikřoc il k chařakteřistice svazku , 

upozořnil na jejich s iřoky  za be ř a na zvla s tní  postavení  Slovenska. Zmí nil řelevantnost 

zkoumane ho přamene přo pochopení  řez imu, i řizika přa ce s ní m. Úpozořnil na nezbytnost 

křitiky svazku  i na řozlic nou motivaci badatelu .  

Dotkl se dosud zu z ene ho pohledu na svazky, kteřy  se soustř edil př edevs í m na řepřesivní  

sloz ku c innosti StB, aniz  by byl studova n vztah mezi ní  a politicky mi s pic kami.  

V te to souvislosti pouz il vy stiz ny  teřmí n „zmřzac ene  dokumenty“, kteřy  ma  ve vztahu 

ke zkoumane mu přameni zají mavou konotaci. 

Dotkl se ota zky zpř í stupne ní  svazku  a skařtace, k nimz  dos lo hned v přosinci 1989. Z pohledu 

histořika i ařchiva ř e analyzoval instituciona lní  za zemí  přa ce se svazky a politizaci te to 

přoblematiky, kteřa  dala vzniknout mj. ÚSTR. 

Př esve dc ive  uka zal, do jake  mí řy za kon c . 181/2007 př ispe l k politicke  konstřukci de jinnosti 

a zmí nil diskřepanci mezi oc eka va ní m vy sledku  vy zkumu a jeho řea lny mi vy sledky. 

Pořovnal vy zkum de jin komunisticky ch bezpec nostní ch sloz ek v by valy ch komunisticky ch 

sta tech Evřopy, i zde přojevil mimoř a dne  kvalitní  ořientaci v s iřoke m kontextu sve ho vy zkumu.  

Doc. Stehlí k uzavř el svou dobř e střuktuřovanou př edna s ku vysve tlení m du vodu , přoc  je tř eba 

se třvale zamy s let nad řolí  svazku  StB, shřnul dosavadní  př í stup a řizika, zdu řaznil vy znam 

metody a du lez itost du sledne  křiticke ho př í stupu k tomuto du lez ite mu přameni. 
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Po sezna mení  ve decke  řady s hodnocení m komise a obsahem dopořuc ují cí ch dopisu  vysve tlil 

doc. Stehlí k zame ř ení  sve  budoucí  badatelske  a pedagogicke  c innosti. 

 

V na sledují cí  diskusi Michal Stehlí k př esve dc ive  odpove de l na dotazy ty kají cí  se ne kteřy ch 

aspektu  př edna s ky, její  s iřs í  přoblematiky i svy ch dals í ch pla nu .  

Nejen ve sve  př edna s ce, ale i v na sledne  diskusi přojevil uchazec  mimoř a dne  dobřou ořientaci 

ve vs ech aspektech zkoumane ho přoble mu a jeho s iřs í m kontextu. 

 

 

Hlasování o zhodnocení přednášky ke jmenovacímu řízení 

 (Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0).  

Text hodnocení přednášky pro jmenovací řízení byl odsouhlasen. 

 

 

 

 

Vy sledek tajne ho hlasova ní : 

Poc et c lenu  VR :   42 

Př í tomno :    31 

Kladny ch hlasu  :    27 

Za pořny ch hlasu  :    2 

Neplatny ch hlasu  :   2 

  

Vědecká rada schválila návrh na jmenovací řízení, návrh bude postoupen rektorátu UK. 
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3. Personálie  

Vědecká rada vzala na vědomí: 

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

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

Mgř. Mařtina Vaní kova  dne 19. 11. 2019 svou diseřtac ní  přa ci s na zvem: Přefix ex- 

u latinsky ch sloves a jeho aspektova  funkce. 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 Matematicka  lingvistika obha jil  

Mgř. Petř Plecha c , Ph.D. dne 21. 11. 2019 svou diseřtac ní  přa ci s na zvem: Atřibuce autořství  

ba snicky ch textu . 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 Obecna  a sřovna vací  liteřatuřa 

(kompařatistika) obha jila Mgř. Kla řa Soukupova  dne 21. 11. 2019 svou diseřtac ní  přa ci 

s na zvem: Autobiogřafie v kontextu teořie pozicionality. 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 Matematicka  lingvistika obha jil  

Mgř. Bc. Adřian Jan Zasina dne 26. 11. 2019 svou diseřtac ní  přa ci s na zvem: 

Kořpusovy  př í stup ve vy uce c es tiny jako cizí ho jazyka. De kan ude lil na za klade  na vřhu 

komise jmenovane mu titul d o k t o ř. 

V komisi přo studijní  přogřam Politologie, studijní  oboř Politologie obha jil  

Mgř. Michal Třc ka dne 2. 12. 2019 svou diseřtac ní  přa ci s na zvem: Fenome n 

deteřitořializace: Vysí la ní  přacovní ku  do Č eske  řepubliky. De kan ude lil na za klade  na vřhu 

komise jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

3.2. Na vřh Ú stavu etnologie na ude lení  c estne  ve decke  hodnosti doktoř honořis causa přof. 

Thomasu H. Eřiksenovi (za za sadní  sve tovy  př í nos v oblasti teořie etnicity a vy zkumu 

kolektivní ch identit): 

Laudatio př ednesl doc. PhDř. Mařek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D., ř editel Ú stavu etnologie 

FF ÚK.  
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Zdu vodne ní :  

Přofesoř Thomas Hylland Eřiksen je jednou z klí c ovy ch osobností  souc asne  sve tove  

antřopologie/etnologie. Je autořem jedne  z nejzna me js í ch přací  ve novany ch přoblematice 

etnicity a nacionalismu (Ethnicity and Nationalism 3řd ed. 2010; c esky 2011), př ic emz  

přoblematice nacionalismu, multikultuřalismu a globalizace v s iřoke m za be řu se 

systematicky ve nuje i ve veř ejne  diskusi. Zde řovne z  pu sobí  jako vy znamny  populařiza toř 

spolec ensky ch ve d, kteřy  z peřspektivy antřopologie/etnologie komentuje přoble my 

souc asne ho sve ta od migřace a mens inove  přoblematiky az  po ota zky ekologicky ch vy zev 

souc asnosti. Je te z  autořem jedne  z nejpouz í vane js í ch a nejpř ekla dane js í ch publikací  

uva de jí cí ch do dane  disciplí ny (Small Places – Large Issues 4th ed. 2014; c esky 2008; 

pod na zvem Sociální a kulturní antropologie). Do c es tiny byly křome  jeho odbořny ch textu  

a knih (Antropologie multikulturních společností. Rozumět identitě 2006; Sociální a kulturní 

antropologie 2008; Etnicita a nacionalismus 2011) př eloz eny take  jeho knihy 

populařizac ní , se za be řem na s iřs í  veř ejnost (Tyranie okamžiku 2006, 2012, 2018; Syndrom 

velkého vlka 2010; Odpady 2015). V letech 2015-2017 byl přezidentem Evřopske  asociace 

socia lní ch antřopologu  (EASA), v letech 2017-2019 pak její m vicepřezidentem. 

Přof. Eřiksen je v souc asne  dobe  jední m z nejvlivne js í ch př edstavitelu  obořu 

etnologie/kultuřní  antřopologie nejen v evřopske m, ale take  v celosve tove m kontextu. 

Svy mi teře nní mi vy zkumy, publikacemi a veř ejny m pu sobení m př ispí va  k teořeticke mu 

řozvoji disciplí ny, meziobořove  diskusi i řozvoji veř ejne  debaty o z havy ch te matech 

souc asne  spolec nosti, jako je migřace, globalizace c i kultuřní  řozmanitost.  

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 29, Proti: 1, Zdržel se: 0). 

 

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

diseřtac ní ch přací  přo studijní  přogřam Slovanske  liteřatuřy, oboř Slovanske  liteřatuřy:  

doc. PhDř. Hanus  Nykl, Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

3.4. Na vřh na odvola ní  c lenky obořove  řady přo oboř Latinska  medievistika: 

doc. PhDř. Eva Kuťa kova , ČSc.  

Zdu vodne ní : Na vlastní  z a dost doc. Kuťa kove . 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0). 
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3.5. Na vřh na pove ř ení  c lenství m v obořove  řade  přo oboř Latinska  medievistika:  

doc. Mgř. Anna Pumpřova , Ph.D. (FF Ostřavska  univeřzita) 

Zdu vodne ní : Docentka Kuťa kova  odstupuje z du vodu odchodu do du chodu. Doc. Pumpřovou 

obořova  řada vybřala, přotoz e je vy znamnou odbořnicí  v oblasti latinske  medievistiky a take  

přoto, abychom posí lili spolupřa ci s ostřavskou univeřzitou (kteřa   nema  vlastní  doktořsky  

přogřam v te to oblasti).  

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

4. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 

pro habilitační řízení pana Mgr. Kamila Činátla, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK, 

Ústav pro studium totalitních režimů) pro obor České dějiny: 

Habilitační práce:  

Č INA TL Kamil. Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme. Přaha: NLN, 2014. ISBN 978-80-

7422-291-7. 363 s. 

 

Návrh komise: 

Předseda: 

přof. Milan Hlavac ka, ČSc.  Ú stav c esky ch de jin FF ÚK,  

Histořicky  u stav AV Č R 

Členové: 

přof. PhDř. Zdene k Benes , ČSc. Ú stav c esky ch de jin FF ÚK, Katedřa cí řkevní ch 

de jin a liteřa řní  histořie KTF ÚK 

doc. Mgř. Jařoslav S ebek, PhD.  Histořicky  u stav AV Č R 

Mgř. Denisa Nec asova , Ph.D.  Histořicky  u stav FF MÚ 

přof. PhDř. Milena Bařtlova  ČSc.  Vysoka  s kola ume leckopřu myslova  v Přaze 

 

Návrh přednášek dle preference kolegia (anotace v příloze č. 2): 

1. S kolní  de jepis v 21. století  

2. Nořmalizace: souc asne  př í stupy k vy zkumu a vzde la va ní  

3. Histořik ve veř ejne m přostořu 

 

Vědecká rada na základě diskuse ke složení komise o návrhu č. 4 nehlasovala.  
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5. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 

pro habilitační řízení paní Mgr. Lenky Martínkové, Ph.D. (Ústav archivnictví 

a pomocných věd historických FF JU v Českých Budějovicích) pro obor Pomocné 

vědy historické: 

Habilitační práce:  

MARTI NKOVA  Lenka. Reverendissimum officium: Biskupska  konzistoř  v Č esky ch 

Bude jovicí ch na ceste  od josefinismu k řevoluci (1785–1850). 1. vyd. Přaha: Vys ehřad, 

2017. ISBN 978-80-7429-886-6. 246 s. 

 

Návrh komise: 

Předsedkyně: 

přof. PhDř. Hana Pa tkova , Ph.D.  Katedřa pomocny ch ve d histořicky ch a ařchivní ho 

studia FF ÚK 

Členové: 

přof. PhDř. Jiř í  Mikulec, ČSc.  Histořicky  u stav Akademie ve d Č eske  řepubliky 

přof. Janusz Łosowski    Katedřa ařchiwistyki i nauk pomocniczych histořii 

Instytutu Histořii Úniweřsytetu Mařii Čuřie-

Skłodowskiej w Lublinie 

doc. PhDř. Pavel Mařek, Ph.D.  Ú stav histořicky ch ve d Fakulty filozoficke  

Úniveřzity Pařdubice 

doc. PhDř. Zbyne k Svita k, ČSc.  Ú stav pomocny ch ve d histořicky ch a ařchivnictví  

Filozoficke  fakulty Masařykovy univeřzity 

 

Vědecká rada schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

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

1. Tzv. Fuchsu v uřba ř  z řoku 1760 jako přamen o  hospoda ř ske m zajis te ní  fařností  

a kostelu  na patřona tu křa lovske ho me sta Pelhř imova. 

2. Jak v 50. az  70. letech 19. století  vznikala modeřní  majetkova  evidence: vyvazovací  

spisy o vy kupu z poddanství  a zakla dací  spisy pozemkovy ch knih z fondu  okřesní ch 

soudu .  

3. Kdy se v př edhusitske  dobe  v Pelhř imove  zac aly ve st me stske  knihy? 
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Vědecká rada schválila téma přednášky: 2. Jak v 50. az  70. letech 19. století  vznikala modeřní  

majetkova  evidence: vyvazovací  spisy o vy kupu z poddanství  a zakla dací  spisy 

pozemkovy ch knih z fondu  okřesní ch soudu . 

 

6. Návrh na změnu ve složení komise pro habilitační řízení paní Mgr. Kateřiny 

Kolářové, PhD. (Katedra genderových studií FHS UK) pro obor Sociologie:  

Habilitační práce:  

KOLA R OVA  Kateř ina. Rehabilitative Postsocialism: Disability, Race, Gender and Sexuality 

and the Limits of National Belonging. 

Složení komise schválené na VR FF UK 21. 11. 2019: 

Předseda: 

přof. dř. Milos  Havelka, ČSc.  FHS ÚK 
 

Členové: 

přof. dř. Ve řa Majeřova , ČSc.  Katedřa humanitní ch ve d PEF Č ZÚ 

doc. dř. Dana Sy kořova , Ph.D.  Katedřa sociologie, andřagogiky a kultuřní  

antřopologie FF ÚPOL 

doc. dř. Jiř í  Buřia nek, ČSc.   FF ÚK 

doc. dř. Čsaba Szalo, Ph.D.   Katedřa sociologie FSS MÚNI 

 

Předseda: 

přof. dř. Milos  Havelka, ČSc.   FHS ÚK 
 

Členové: 

přof. dř. Ve řa Majeřova , ČSc.   Katedřa humanitní ch ve d PEF Č ZÚ 

doc. dř. Dana Sy kořova , PhD.  Katedřa sociologie, andřagogiky a kultuřní  

antřopologie FF ÚPOL 

doc. dř. Jiř í  Buřia nek, ČSc.    FF ÚK 

doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.   FSS MUNI 

 

Vědecká rada schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0). 
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7. Návrh na složení komise pro jmenovací řízení a témat jmenovací přednášky 

pro jmenovací řízení pana doc. Mgr. Davida Uhra, Ph.D. (Katedra asijských studií 

FF UPOL) pro obor Lingvistika konkrétního jazyka Asie: 

Předsedkyně: 

Přof. PhDř. Olga Lomova , ČSc.     FF ÚK 
 

Členové: 

Přof. Henning Klo teř     Humboldt Úniveřsita t, Beřlin 

Přof. Čhřistoph Hařbsmeieř, emeřitus   Úniveřstitetet i Oslo 

doc. Luka s  Za dřapa, Ph.D.    FF ÚK 

přof. Tiziana Lippiello     Ča´Foscaři, Bena tky 

 

Vědecká rada schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 26, Proti: 1, Zdržel se: 2). 

 

Návrh přednášek dle preference uchazeče (anotace v příloze č. 4): 

1. Zobřazují cí  a zobřazovane : Xu Shenovo pojetí  piktogřamu 

2. „Netvoř í m, pouze vysve tluji:“ genealogie s koly staře ho textu 

3. Sřovna ní  songske ho a qingske ho modelu poř adí  deteřminativu  ve Výkladu sinogramů 

 

Vědecká rada schválila téma přednášky: 2. „Netvoř í m, pouze vysve tluji:“ genealogie s koly 

staře ho textu. 

 

8. Akreditace 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

Na vřhy bakala ř sky ch a navazují cí ch magisteřsky ch studijní ch přogřamu  přojednala 

a dopořuc ila Studijní  komise na sve m zaseda ní  dne 25. ř í jna 2019 a na vřhy doktořsky ch 

studijní ch přogřamu  přojednala a dopořuc ila Komise přo ve du na sve m zaseda ní  

15. listopadu. Akademicky  sena t přojedna  mateřia ly na sve m zaseda ní  dne 12. přosince 

2019. 
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8.1. Návrhy akreditací studijních programů 

- na vřh bakala ř ske ho studijní ho přogřamu Anglistika-amerikanistika (přezenc ní  

fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia), vc etne  zpřa vy a stanoviska Studijní  

komise; 

- na vřh bakala ř ske ho studijní ho přogřamu Srovnávací jazykověda (přezenc ní  fořma 

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

- na vřh navazují cí ho magisteřske ho studijní ho přogřamu Germánská 

a severoevropská studia (přezenc ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia), 

vc etne  zpřa vy a stanoviska Studijní  komise; 

- na vřh navazují cí ho magisteřske ho studijní ho přogřamu Historie – české dějiny 

v evropském kontextu (přezenc ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia), 

vc etne  zpřa vy a stanoviska Studijní  komise; 

- na vřh doktořske ho studijní ho přogřamu EJD MOVES – European Joint Doctorate 

Migration and Modernity: Historical and Cultural Challengesoreign Language 

Teaching Research (přezenc ní  a kombinovana  fořma studia, 3leta  standařdní  doba 

studia, s vy ukou v anglicke m jazyce), vc etne  zpřa vy a stanoviska Komise přo ve du; 

- na vřh doktořske ho studijní ho přogřamu Židovská studia (přezenc ní  a kombinovana  

fořma studia, 4leta  standařdní  doba studia), vc etne  zpřa vy a stanoviska Komise 

přo ve du; 

- na vřh doktořske ho studijní ho přogřamu Jewish Studies (přezenc ní  a kombinovana  

fořma studia, 4leta  standařdní  doba studia, s vy ukou v anglicke m jazyce), vc etne  

zpřa vy a stanoviska Komise přo ve du; 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

8.2. 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 

Anglistika-amerikanistika Bc 3 cs PhDř. Pavlí na S aldova , Ph.D. 

Srovnávací jazykověda Bc 3 cs Mgř. Jan Bičovský, Ph.D. 

Germánská a severoevropská 

studia 
NMgř 2 cs Prof. Dr. Manfred Weinberg 
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Historie – české dějiny 

v evropském kontextu 
NMgř 2 cs Doc. PhDř. Jana Čechuřová, Ph.D. 

EJD MOVES – European Joint 

Doctorate Migration and 

Modernity: Historical and 

Cultural Challengesoreign 

Language Teaching Research 

PhD 3 en 
Přof. PhDř. Mařtin Přocházka, 

CSc. 

Židovská studia PhD 4 cs Doc. PhDř. Pavel Sládek, Ph.D. 

Jewish Studies PhD 4 en Doc. PhDř. Pavel Sládek, Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 28, Proti: 1, Zdržel se: 0). 

 

8.3. Návrh na změnu garanta (mimo akreditace): 

Název SP Typ SP 
Standardní 

doba studia 

Jazyk 

výuky 

Návrh na odvolání 

garanta SP 

Návrh na jmenování 

garanta SP 

Historie – evropská 

studia 
Bc 3 cs 

Doc. PhDř. Václav 

Dřška, Ph.D. 

Přof. PhDř. Jan Županič, 

Ph.D. 

Učitelství historie 

pro střední školy 
NMgr 2 cs 

Doc. PhDř. Václav 

Dřška, Ph.D. 

Doc. PhDr. Dana 

Picková, ČSc. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 28, Proti: 1, Zdržel se: 0). 

 

9. Různé  



16 

 

 

Zapsal: Mgř. Ondř ej Vřabeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. PhDř. Michal Pullmann, Ph.D.      V Přaze dne 18. 12. 2019  

de kan 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

1. Školní dějepis v 21. století 

Nove  století  př ineslo ř adu zme n, kteře  ovlivnily podobu histořicke ho vzde la va ní  na s kola ch. 

Přobe hla kuřikula řní  řefořma, řozs í ř il se plos ne  inteřnet a dals í  modeřní  technologie, zme nily se 

socia lní  vztahy ve s kole, př edstavy o minulosti vy řazne ji fořmuje popkultuřa. Jak v te to nove  situaci 

funguje s kolní  de jepis? 

Př edna s ka nac řtne moz ne  dopady te chto zme n na histořicke  vzde la va ní . Zmapuje aktua lní  stav 

s kolní  vy uky de jepisu v nape tí  mezi nořmativní mi dokumenty, obořove  didaktickou teořií  

a pedagogickou přaxí . K přu hledu do řea lne  vy uky budou vyuz ita empiřicka  data z přovozu 

digita lní  aplikace přo přa ci s přameny HistořyLab.cz (www.histořylab.cz), na její mz  vy voji se 

př edna s ejí cí  podí lí . Vy stupy z te to aplikace umoz n ují  analyzovat chova ní  a mys lení  z a ku  

př i inteřakci s přameny. Př edna s ka na vazne  shřne, jak na novou situaci řeaguje souc asna  

didakticka  teořie. Budou př edstaveny klí c ove  př í stupy souc asne  didaktiky, kteře  v řu zny ch 

vařianta ch kladou du řaz na kompetenc ne  zame ř enou edukaci (podpořa histořicke  gřamotnosti, 

řozvoj histořicke ho mys lení ) a tvoř ivou přa ci s přameny. Nava z e střuc na  řeflexe klí c ovy ch 

přoble mu  a diskuzí  spojeny ch s implementací  te chto př í stupu  do s kolní  přaxe, př ic emz  budou 

zohledne na specifika c eske ho vzde la vací ho syste mu a zkus enosti z přovozu aplikace HistořyLab.cz 

(testovací  přovoz přobí ha  od řoku 2016). V za ve řu př edna s ky zazní  shřnutí  hlavní ch vy zev 

a přoble mu  histořicke ho vzde la va ní  v Č R. 

 

2. Historik ve veřejném prostoru 

Minulost není  jen te matem odbořní ku  - histořiku , ařchiva ř u , muzejní ku  c i pedagogu . Ve nuje se jí  

cela  ř ada dals í ch přofesí  od spisovatelu , filmař u , př es dals í  ume lce, obc anske  aktivisty, politiky az  

po řu zne  nads ence přo „living histořy“ c i „řeenactement“. Jak na dynamicke  přome ny uz í va ní  

minulosti ve veř ejne m přostořu řeaguje histořicka  ve da? Jakou řoli by me l ve veř ejne m přostořu 

plnit histořik c i histořic ka? 

Př edna s ka se pokusí  zachytit, jak se v poslední ch desetiletí ch me nila řole de jin ve veř ejne m 

přostořu. Soustř edí  se na vazne  na třendy, kteře  přome n ují  dynamiku vzpomí nkove  přaxe 

a př ispí vají  k tomu, z e př í tomnost de jin ve veř ejne m přostořu nařu sta  (komodifikace histořie, 

modeřní  technologie, histořicka  popkultuřa, politika de jin). Obecne js í  teze o fořma ch vzpomí nkove  

přaxe budou křa tce ilustřova ny konkře tní mi př í pady. Na diagno zu aktua lní  „histořicke  situace“ 

(F. Hařtog) nava z e řeflexe řole histořika ve veř ejne m přostořu. Př edna s ejí cí  př edstaví  moz ne  

př í stupy akademicke  histořiogřafie k dynamicke  přodukci řepřezentací  de jin ve veř ejne m 

přostořu. Zohlední  inspiřace z oblasti souc asne  muzeologie, pame ťovy ch studií  a zejme na „public 
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histořy“. Př ihle dne k specifika m situace v Č R a pokusí  se navřhnout moz ne  posuny v pojetí  

spolec enske  řole histořika c i histořic ky. 

 

3. Normalizace: současné přístupy k výzkumu a vzdělávání 

Nořmalizace patř í  k fřekventovany m te matu m nejen histořiogřaficke ho vy zkumu. Př edstavuje z ive  

mí sto pame ti, jemuz  se ve nuje velka  pozořnost i v s iřs í m řa mci souc asne  histořicke  kultuřy. Jake  

vy sledky př inesl tř icetilety  vy zkum tohoto období  v podmí nka ch demokřaticke  spolec nosti a jak 

se jeho vy stupy dař í  aplikovat v kontextu populařizace ve dy a histořicke ho vzde la va ní ? 

Př edna s ka se pokusí  zachytit řu znořode  př í stupy k vy zkumu nořmalizace s du řazem na diveřzitu 

vy zkumny ch ota zek a metodologicky ch př í stupu . Bude zohledne no s iřs í  inteřdisciplina řní  pole 

zkouma ní  nořmalizace s du řazem na řeflexi př í nosu histořiogřafie. Př edna s ejí cí  zasadí  c eske  

př í stupy k vy zkumu nořmalizace do nadna řodní ch souvislostí , pořovna  je s vy zkumem pozdní ho 

socialismu v zahřanic í . Histořiogřaficke  př í stupy k vy zkumu c eskoslovensky ch de jin 70. a 80. let 

budou na vazne  vztaz eny k oblasti fořma lní ho i nefořma lní ho vzde la va ní  o nořmalizaci v Č R.  

Tato sonda do oblasti s kolní ho de jepisu a populařizace soudoby ch de jin poslouz í  k obecne js í  u vaze 

o vztazí ch akademicke  histořiogřafie, populařizace ve dy a vzde la va ní  o histořii. 

 

 

Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 

1. Zobrazující a zobrazované: Xu Shenovo pojetí piktogramu 

V řoce 121 n. l. byla zveř ejne na kolosa lní  gřammatologicka  monogřafie Výklad významu obrysových 

a rozbor struktury odvozených znaků hanske ho (206 př . n. l. – 220 n. l.) jazykove dce Xu Shena  

(?54–?125). Jí  bylo otevř eno v nas í  souc asnosti jiz  bezma la dve  mile nia třvají cí  období  seřio zní ho 

vy zkumu ve dy o pí smu v c í nske m jazykove m kontextu, kteřy  mj. vy znamny m zpu sobem napomohl 

deko dova ní  nejstařs í ch dochovany ch c í nsky ch pí semny ch pama tek na zví ř ecí ch „kostech“ a o ne jz  

se dnes v kombinaci s evřoameřickou lingvistikou ostatne  opí řa  i modeřní  c í nska  gřammatologie. 

Klí c ovy mi pojmy, jimiz  tato disciplí na spustila akademickou diskusi, jsou: s est kategořií  mens í ho 

pí sma, deteřminativ a řeplikant. Ac koliv kategořií  definuje Xu Shen ve sve m dí le celkem s est, 

jeho analy za jasne  ukazuje pouze na tř i z nich, tj. piktogřamy, ideogřamy a fonogřamy. 

Tento př í spe vek se ve nuje nejme ne  přoduktivní  z te chto kategořií , kdyz  řozebí řa  pouze 264 

z celkem 10.516 sinogřamu . Přotoz e se ale jedna  souc asne  o kategořii nejstařs í , velice u zce 

spojenou s tzv. př edstupni pí sma, její  pochopení  vy znamne  př ispí va  k objasne ní  geneze c í nske ho 

znakove ho pí sma jako takove ho. Přoto i vztah mezi zobřazovany m („signifie “) a zobřazují cí m 

(„signifiant“) je hodny  nas í  pozořnosti, kdyz  je vy znamny m př í spe vkem k obecne  diskusi o povaze 

jazykove ho znaku. Klíčová slova: Xu Shen (?54–?125), Výklad sinogramů, s est kategořií  mens í ho 

pí sma, piktogřam, ařbitřa řnost jazykove ho znaku  

 

2. „Netvořím, pouze vysvětluji:“ genealogie školy starého textu 

Rekonstřukce textu konfucia nske ho Kánonu na konci 3. století  př . n. l. vyu stila v ustavení  

konfucianismu jako sta tní  ideologie zhřuba o padesa t let pozde ji. „Znovuobjevení “ jeho pu vodní  

veřze a dispřopořce mezi obe ma texty pak za konite  řozpoutaly „spoř o řukopisy,“ kteřy  kulminoval 

v soupeř ení  dvou vzde lanecky ch skupin u dvořa – s koly nove ho a staře ho textu – v podstate  

po celou dobu vla dy dynastie Han (206 př . n. l. – 220 n. l.). Ac koliv s kola staře ho textu př edkla dala 

v uc enecke  diskusi silne js í  ařgumenty nez  její  na zořoví  oponenti, ve vy kladu Kánonu př esto ví te zila 

s kola nove ho textu. Tento vzde lanecky  diskuřs, kteřy  ovla dal z ivot inteligence ve staře  Č í ne  

bezma la po c tyř i století , zaha jil Kong Anguo, kdyz  svy m Komentářem ke Knize dokumentů s kolu 

staře ho textu ustavil. Po ne m jeho u silí  na sledovala cela  ř ada dals í ch badatelu , jeho př í my ch 

i nepř í my ch z a ku , poc í naje mistřem Letopisů Zheng Zhongem (?–83), mistřem Knihy dokumentů 

a Letopisů Jia Kuiem (30–101), gřammatologem Xu Shenem (?54–?125), mistřem Knihy dokumentů 

Wei Hongem (data nezna ma), mistřem Letopisů Fu Qianem (data nezna ma), Ma Rongongem  

(79–116) a mistřem Knihy obřadů Zheng Xuanem (127–200) zdaleka nekonc e. Vazby mezi nimi 

poma hají  odkřy t de jiny hanske  jazykove dy, na ní z  nava zaly v jazykove dne m vy zkumu dals í  

dynastie. Neme ne  pozořuhodne  je vyu ste ní  „křize“ v synkřezi, kteře  tak př edstavuje aspekt, jenz  je 
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c í nske  vzde lanecke  spolec nosti vlastní  do souc asnosti. Klíčová slova: hansky  (206 př . n. l. – 220 

n. l.) konfucianismus, Kánon, „spoř o řukopisy,“ s kola staře ho textu, hanska  jazykove da   

 

3. Srovnání songského a qingského modelu pořadí determinativů ve Výkladu sinogramů 

Kdyz  na poc a tku 2. století  hansky  jazykove dec Xu Shen (?54–?125) ustavil svy m Výkladem významu 

obrysových znaků a rozborem struktury složených znaků (da le jen Výklad sinogramů) mj. i syste m 

540 deteřminativu , nevytvoř il tí m pouze jeden ze stř es ní ch konstřuktu  c í nske  gřammatologie, 

ale jejich poř adí m přezentoval souc asne  i jisty  jazykove dny  na zoř, kteřy  vs ak ve sve  přa ci jasne  

nevyloz il. Tí m otevř el přostoř vzde lanecky m debata m, v nichz  se uc enci pokous eli za me ř 

„otce c í nske  gřammatologie“ vysve tlit. Nejvlivne js í mi z te chto pokusu , soude  podle toho,  

z e se dochovaly az  do nas í  souc asnosti, jsou modely songske ho (960–1279) jazykove dce Xu Kaie 

(920–974), přvní ho zna me ho komenta tořa Výkladu sinogramů, a lingvisty Wang Yuna (1784–

1854), jednoho ze c tyř  mistřu  Výkladu sinogramů doby Qing (1616–1911). Zatí mco Wang Yunu v 

model je ve ts inove  gřammatologicky , Xu Kaiu v je vesme s se manticky : sinogřamy, kteře  sdí lejí  

tenty z  deteřminativ, se navza jem de lí  nejen o stejnou gřafickou jednotku, ale jsou v uřc ite m smyslu 

synonymy. Kompařací  te chto dvou modelu  sleduji nejen za me ř př edstavit uřc ity  syste m nazí řa ní  

na sktřuktuřu jazykove  řeality, ale pokous í m se souc asne  hledat odpove di i na ota zky souvisejí cí  

s povahou c í nske ho znakove ho pí sma jako syste mu. Klíčová slova: c í nska  gřammatologie, Xu Shen 

(?54–?125), deteřminativ, Xu Kai (920–974), Wang Yun (1784–1854) 


