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Program zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
dne 21. května 2020  

 
1. Zahájení 

1.1. Schvá lení  prográmu jedná ní   
1.2. Schvá lení  zá pisu ze zásedá ní  dne 16. 1. 2020 
1.3. Orgánizác ní  informáce 
1.4. Informáce o termí nech zásedá ní  VR v ákádemicke m roce 2020-2021 
1.5. Slávnostní  ude lení  diplomu emeritní ho profesorá Univerzity Kárlovy pánu 

prof. PhDr. Pávlu Koubovi 
 

2. Habilitační řízení pana Mgr. Jaroslava Jiříka, Ph.D. pro obor Archeologie 

(zá kládní  informáce v pr í loze c . 1) 
 

3. Habilitační řízení paní Mgr. Sylvy Fischerové, Ph.D. pro obor Řecká a latinská studia 

(zá kládní  informáce v pr í loze c . 2) 
 

4. Personália  

Na vědomí: 

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

V komisi pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Pomocne  ve dy historicke  
obhá jilá PhDr. Zlátá Gersdorfová  dne 9. 1. 2020 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Pá ni erbu 
zelene  ru z e ná str í brne m poli. O pu vodu, rozrodu, pec etí ch á sí dlech pá nu  z Krumlová. 
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 Moderní  hospodá r ske  
á sociá lní  de jiny obhá jilá Mgr. Anná Zá drápová  dne 16. 1. 2020 svou disertác ní  prá ci 
s ná zvem: Járosláv Pru s ek á c eskoslovenská  sinologie. Mezi politikou, ve dou á fáscinácí . 
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 Č esky  jázyk obhá jilá Mgr. Mártiná 
Ptá c ní ková  dne 6. 2. 2020 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Práz ská  honorifikác ní  
urbánonymá v období  1945–1989 á jejich podí l ná formová ní  identity sociálisticke ho 
velkome stá. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

V komisi pro studijní  prográm Sociologie, studijní  obor Sociologie obhá jil Mgr. Tomá s  
Diviá k dne 20. 2. 2020 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Čriminál networks: áctors, 
mechánisms, ánd structures. 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 Anglická  á ámerická  literáturá 
obhá jilá Mgr. Petrá Joháná Poncárová  dne 20. 2. 2020 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: The 
Politicál Poetry of Derick Thomson. 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 Č eske  de jiny obhá jilá 
Mgr. Jáná Mezerová  dne 13. 3. 2020 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Identitá c esky ch 
Ne mcu  ve vlástive dá ch horní ho Ponisí . 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 Č eske  de jiny obhá jil 
Mgr. Vá cláv Rámes  dne 13. 3. 2020 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Spory o podobu 
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vlástnicke  tránsformáce v Č eskoslovensku v 90. letech. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu 
komise jmenováne mu titul d o k t o r. 

V komisi pro studijní  prográm Filozofie, studijní  obor Filozofie obhá jilá Mgr. Lucie 
S árkádyová  dne 12. 5. 2020 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Okámz ik á áutorství  ve 
fotográfii. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne  titul d o k t o r. 

 
Ke schválení:  

4.2. Ná vrh U stávu ánglofonní ch literátur á kultur ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise 
pro SZZK á SRZK pro studijní  prográm Filologie (obor: Anglofonní  literátury 
á kultury): 

Stephán Delbos, M.F.A., Ph.D.  
 

4.3. Ná vrh U stávu sve tovy ch de jin ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro SRZK pro 
studijní  prográm Historie-obecne  de jiny: 

PhDr. Ondr ej Vojte chovsky , Ph.D. 
 
4.4. Ná vrh Kátedry jihoslovánsky ch á bálkánisticky ch studií  ná doplne ní  c lenu  do 

zkus ební  komise pro BZK á SZZK pro studijní  prográm Filologie (obor: 
Jihovy chodoevropská  studiá): 

Ginká Aleksándrová Bákárdzhievá, Ph.D. 
Mgr. et Mgr. Elá Tonc ic  
Mgr. Mário Loçká  

Zdu vodne ní  KJBS: Rá di bychom zá KJBS FF UK nominováli do zkus ební ch komisí  nás e 
lektory, kolegyni Mgr. Elu Tonc ic  á Mgr. Máriá Loc ku, neboť se jedná  o lektory studovány ch 
jázyku  (chorváts tiná, álbá ns tiná). Vzhledem k tomu, z e pr i stá tní ch zá ve rec ny ch zkous ká ch 
bc. i nmgr. cyklu májí  studenti povinnost odpoví dát álespon  jednu otá zku ve studováne m 
jázyce, je pr í tomnost lektoru  z á doucí , pr edevs í m z korektivní ch du vodu . Jedná  se 
o závedenou á le ty prove r enou práxi. 
 

4.5. Ná vrh U stávu c esky 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 – c eske  de jiny 
v evropske m kontextu): 

Mgr. Márek Fáps o, Ph.D. 
Mgr. Jákub Izdny , Ph.D. 
 

4.6. Ná vrh Kátedry Blí zke ho vy chodu ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK 
á SZZK pro studijní  prográm Filologie (obor: Hebráistiká): 

Mgr. Káter iná Č ápková , Ph.D. 
Mgr. Olgá Sixtová , Ph.D. – pouze SZZK 
PhDr. Viktor Bielicky , Ph.D. 
PhDr. Josef Z enká, Ph.D. 
Mgr. Pável T upek, Ph.D. 
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4.7. Ná vrh Kátedry Blí zke ho vy chodu ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK 
á SZZK pro studijní  prográm Filologie (obor: Arábistiká): 

doc. PhDr. Jitká Málec ková , ČSc. 
Terezá Jermánová , M.A., Ph.D. – pouze SZZK 
Mgr. Ade lá Provázní ková  – pouze BZK 
Mgr. Jákub Rumpl – pouze BZK 
 
Zdu vodne ní  KBV: Mgr. Ade lá Provázní ková  á Mgr. Jákub Rumpl jsou jázykoví  lektor i, 
podí lejí cí  se ná zkous ce z jázyká. 
 

4.8. Ná vrh Kátedry Blí zke ho vy chodu ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK 
á SZZK pro studijní  prográm Historicke  ve dy (obor: De jiny á kulturá islá msky ch 
zemí ): 

doc. PhDr. Frántis ek Ondrá s , Ph.D. 
Lucie Drechselová , Ph.D. 
Terezá Jermánová , M.A., Ph.D. – pouze SZZK 
Mgr. Ade lá Provázní ková  – pouze BZK 
 
Zdu vodne ní  KBV: Mgr. Ade lá Provázní ková  je jázyková  lektorká, podí lejí cí  se ná zkous ce 
z jázyká. 
 
4.9. Ná vrh Kátedry Blí zke ho vy chodu ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK 

á SZZK pro studijní  prográm Filologie (obor: Turkologie): 

doc. PhDr. Frántis ek Ondrá s , Ph.D. 
Mgr. Ľubomí r Nová k, Ph.D. 
Lucie Drechselová , Ph.D. 
Terezá Jermánová , M.A., Ph.D. – pouze SZZK 
Burák Hilmiog lu, M.A. – pouze BZK 
 
Zdu vodne ní  KBV: Burák Hilmiog lu, M.A. je jázykovy  lektor, podí lejí cí  se ná zkous ce z jázyká. 
 
4.10. Ná vrh Kátedry Blí zke ho vy chodu ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK pro 

studijní  prográm Filologie (obor: I rá nistiká): 

Mgr. Ade lá Provázní ková  
Mgr. Adám Pospí s il 
 
Zdu vodne ní  KBV: Mgr. Ade lá Provázní ková  á Mgr. Adám Pospí s il jsou jázykoví  lektor i, 
podí lejí cí  se ná zkous ce z jázyká. 
 
4.11. Ná vrh Kátedry Blí zke ho vy chodu ná vyne tí  c lenu  ze zkus ební  komise pro BZK pro 

studijní  prográm Filologie (obor: I rá nistiká): 

doc. PhDr. Ján Márek, ČSc. 
Ing. Rezá Mirchi, ČSc. 
 
Zdu vodne ní  KBV: Kátedrá z á dá  o vyne tí  z komise z du vodu pokroc ile ho ve ku ákádemiku . 
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4.12. Ná vrh Kátedry Blí zke ho vy chodu ná záloz ení  zkus ební  komise nove ho studijní ho 
prográmu: Blí zkovy chodní  studiá/BVS (BZK): 

Ebru Akcásu, Ph.D. 
PhDr. Viktor Bielicky , Ph.D. 
doc. PhDr. Dániel Bous ek, Ph.D. (pr edsedá) 
Burák Hilmioglu, M.A. 
Terezá Jermánová , Ph.D. 
PhDr. Zuzáná Kr í hová , Ph.D. 
PhDr. Petr Kuc erá, Ph.D. 
Mgr. Michál Lá znic ká 
doc. PhDr. Jitká Málec ková , ČSc. (pr edsedá) 
Mgr. Ľubomí r Nová k, Ph.D. 
doc. PhDr. Frántis ek Ondrá s , Ph.D. (pr edsedá) 
Mgr. Adám Pospí s il 
Mgr. Ade lá Provázní ková  
doc. PhDr. Pável Slá dek, Ph.D. (pr edsedá) 
Mgr. Pável T upek, Ph.D. 
PhDr. Josef Z enká, Ph.D. 
doc. PhDr. Petr Zemá nek, Ph.D. (pr edsedá) 
Mgr. Ondr ej Berá nek, Ph.D. 
PhDr. Bronisláv Ostr ánsky , Ph.D. 
Lucie Drechselová , Ph.D. 
PhDr. Mgr. Ján Zouplná, Ph.D. 
 
Zdu vodne ní  KBV: Návrhovány  c len (Burák Hilmioglu, M.A., Mgr. Michál Lá znic ká, 
Mgr. Adám Pospí s il, Mgr. Ade lá Provázní ková ) komise je jázykovy m lektorem á v SZZK bude 
zkous et pouze z ivy  jázyk prográmu. 
 
4.13. Ná vrh Kátedry Blí zke ho vy chodu ná záloz ení  zkus ební  komise nove ho studijní ho 

prográmu: Blí zkovy chodní  studiá/BVS (NMgr.): 

Ebru Akcásu, Ph.D. 
PhDr. Viktor Bielicky , Ph.D. 
doc. PhDr. Dániel Bous ek, Ph.D. (pr edsedá) 
Terezá Jermánová , Ph.D. 
PhDr. Zuzáná Kr í hová , Ph.D. 
PhDr. Petr Kuc erá, Ph.D. 
doc. PhDr. Jitká Málec ková , ČSc. (pr edsedá) 
Mgr. Ľubomí r Nová k, Ph.D. 
doc. PhDr. Frántis ek Ondrá s , Ph.D. (pr edsedá) 
doc. PhDr. Pável Slá dek, Ph.D. (pr edsedá) 
Mgr. Pável T upek, Ph.D. 
PhDr. Josef Z enká, Ph.D. 
doc. PhDr. Petr Zemá nek, Ph.D. (pr edsedá) 
Mgr. Ondr ej Berá nek, Ph.D. 
PhDr. Bronisláv Ostr ánsky , Ph.D. 
Lucie Drechselová , Ph.D. 
PhDr. Mgr. Ján Zouplná, Ph.D. 
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4.14. Ná vrh Kátedry Blí zke ho vy chodu ná záloz ení  zkus ební  komise nove ho studijní ho 
prográmu: Hebráistiká á Z idovská  studiá (BZK): 

doc. PhDr. Dániel Bous ek, Ph.D. (pr edsedá) 
doc. PhDr. Pável Slá dek, Ph.D. (pr edsedá) 
doc. PhDr. Jir iná S edinová , ČSc. (pr edsedá) 
PhDr. Milán Z oncá, Ph.D. 
Mgr. Pável T upek, Ph.D. 
PhDr. Josef Z enká, Ph.D. 
PhDr. Viktor Bielicky , Ph.D. 
PhDr. Mgr. Ján Zouplná, Ph.D. 
PhDr. Mgr. Ivetá Čermánová , Ph.D. 
Mgr. Pável Kocmán 
PhDr. Milán Lyc ká, Ph.D. 
Mgr. Olgá Sixtová , Ph.D. 
PhDr. Lenká Ulic ná , Ph.D. 
Mgr. Ditá Vá lová , Ph.D. 
Mgr. Káter iná Č ápková , Ph.D. 
 
Zdu vodne ní  KBV: Návrhovány  c len (Mgr. Pável Kocmán) komise je jázykovy m lektorem á v 
SZZK bude zkous et pouze z ivy  jázyk prográmu. 
 
4.15. Ná vrh Kátedry Blí zke ho vy chodu ná záloz ení  zkus ební  komise nove ho studijní ho 

prográmu: Hebráistiká á Z idovská  studiá (NMgr.): 

doc. PhDr. Dániel Bous ek, Ph.D. (pr edsedá) 
doc. PhDr. Pável Slá dek, Ph.D. (pr edsedá) 
doc. PhDr. Jir iná S edinová , ČSc. (pr edsedá) 
PhDr. Milán Z oncá, Ph.D. 
Mgr. Pável T upek, Ph.D. 
PhDr. Josef Z enká, Ph.D. 
PhDr. Viktor Bielicky , Ph.D. 
PhDr. Mgr. Ján Zouplná, Ph.D. 
PhDr. Mgr. Ivetá Čermánová , Ph.D. 
PhDr. Milán Lyc ká, Ph.D. 
Mgr. Olgá Sixtová , Ph.D. 
PhDr. Lenká Ulic ná , Ph.D. 
Mgr. Ditá Vá lová , Ph.D. 
Mgr. Káter iná Č ápková , Ph.D. 
 
4.16. Ná vrh Kátedry Str edoevropsky ch studií  ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro 

BZK á SZZK pro studijní  obor/prográm Str edoevropská  studiá: 

Micháel Bení s ek, Ph.D. 
Mgr. Sylwiá Čzácho r 
PhDr. Ján Č ervenká, Ph.D. 
Márke tá Hájská , Ph.D. 
Pável Kubání k, Ph.D. 
Dr. phil. Tomá s  Pávlí c ek, Ph.D. 
Helená Sádí lková , Ph.D. 
doc. Mgr. et Mgr. Andrej To th, Ph.D. 
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Zdu vodne ní  KSES: Mgr. Sylwiá Čzácho r je souc ásná  lektorká pols tiny, která  by me lá by t 
c lenkou komise z toho du vodu, jelikoz  jednou z c á stí  zá ve rec ne  zkous ky je jázyková  
zkous ká. 
 
4.17. Z á dost Kátedry Str edoevropsky ch studií  o roli pr edsedá zkus ební  komise pro BZK 

á SZZK pro studijní  obor/prográm Str edoevropská  studiá: 

Michálá Benes ová , Ph.D. (pr edsedá) 
PhDr. Ján Č ervenká, Ph.D. (pr edsedá) 
Jir í  Jánus ká, Ph.D. (pr edsedá) 
Helená Sádí lková , Ph.D. (pr edsedá) 
 
Zdu vodne ní  KSES: Personá lní  nouze ná oboru. 
 
4.18. Ná vrh Kátedry Str edoevropsky ch studií  ná vyne tí  c lenu  ze zkus ební  komise pro BZK 

á SZZK pro studijní  obor/prográm Str edoevropská  studiá: 

Mgr. Robert Pejs á, Ph.D. 
PhDr. Angeliká Schreierová  
 
Zdu vodne ní  KSES: Obá uz  dels í  dobu ná FF UK nepu sobí . 
 
4.19. Ná vrh Kátedry psychologie ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro 

BZK/SZZK/SRZK pro studijní  prográm Psychologie (obor: Psychologie): 

PhDr. Alexándrá Fonville, Ph.D. 
 

4.20. Ná vrh U stávu germá nsky ch studií  ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro BZK pro 
studijní  prográm Filologie (obor: Nizozemsky  jázyk á literáturá): 

Mgr. Anná Kry sová  
 
Zdu vodne ní  U GS: Mgr. Anná Kry sová  v dobe  nepr í tomnosti Mgr. Lucie Sedlá c kove , Ph.D. 
vyuc uje klí c ove  literá rní  pr edme ty v bákálá r ske m studiu, á je tedy nepostrádátelná  pro 
zkous ení  literá rní  c á sti bákálá r sky ch stá tní ch zkous ek. S ohledem ná poc et u vázku  ná 
prácovis ti zájis ťují cí m bákálá r sky  obor (3,5) je náví c nezbytne , áby vs ichni záme stnánci 
byli oprá vne ni by t c leny zkus ební ch komisí . 
 
4.21. Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  oboru Religionistiká, á to ve vs ech tr ech 

váriántá ch: (1) tr í letá , (2) c tyr letá  i (3) c tyr letá  ánglická : 

prof. Pável Hos ek, Ph.D. 
doc. Dániel Berounsky , Ph.D. 
Mgr. Mártin Pehál, Ph.D. 
 
4.22. Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády pro obor Religionistiká, á to ve vs ech tr ech 

váriántá ch: (1) tr í letá , (2) c tyr letá  i (3) c tyr letá  ánglická : 

prof. PhDr. Tomá s  Hálí k, Th.D. 
prof. PhDr. Lubos  Kropá c ek, ČSc. 
doc. Filip Suchomel, Ph.D. 
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4.23. Ná vrh oborove  rády ná zme nu role pr edsedy ve zkus ební ch komisí ch pro SDZK 
á obhájoby disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filozofie, studijní  obor 
Religionistiká: 

Mgr. Mártin Pehál, Ph.D. (pr edsedá) 
 
4.24. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lená zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Obecná  teorie á de jiny ume ní  á kultury, 
studijní  obor De jiny vy tvárne ho ume ní : 

doc. PhDr. Tomá s  Winter, Ph.D. 
 
4.25. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Klinická  psychologie á psychologie zdráví : 

doc. PhDr. MUDr. Mgr. Rádván Báhbouh, Ph.D. (pr edsedá) 
prof. Stuárt Mitchell Brody, Ph.D., DSc ČPychol FBPsS 
RNDr. MUDr. Mgr. Moniká Č ervinková , Ph.D. 
doc. Mgr. Román Gábrhelí k, Ph.D. 
doc. PhDr. Iloná Gillernová , ČSc. (pr edsedá) 
prof. MUDr. Jir í  Horá c ek, Ph.D. 
PhDr. Támárá Hráchovinová , ČSc. 
PhDr. Jir í  Jákubu , Ph.D. 
PhDr. Alená Jávu rková , Ph.D. 
doc. PhDr. Jáná Kocourková  
doc. PhDr. Mgr. Lenká Krá mská , Ph.D. (pr edsedá) 
doc. PhDr. PáedDr. Anná Kuchárská , Ph.D. 
doc. PhDr. Petr Kulis ťá k, Ph.D. 
PhDr. Kátárí ná Loneková , Ph.D. 
doc. PhDr. Lenká Morá vková  Krejc ová , Ph.D. 
prof. PhDr. Michál Miovsky  Ph.D. 
PhDr. Márke tá Niederlová , Ph.D. 
PhDr. Jároslává Ráudenská , Ph.D. 
PhDr. Mábel Virginiá Rodriguez Máncholá, Ph.D. 
prof. PhDr. Jir í  S í pek, ČSc., Ph.D. (pr edsedá) 
PhDr. Ivá S olcová , Ph.D. 
PhDr. Ivá S te tovská , Ph.D.  
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. (pr edsedá) 
 
4.26. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Sociá lní  psychologie á psychologie prá ce: 

doc. PhDr. MUDr. Mgr. Rádván Báhbouh, Ph.D. (pr edsedá) 
doc. PhDr. Evá Bedrnová , ČSc. (álternují cí  c len) 
prof. PhDr. Márek Blátny , DrSc. (pr edsedá) 
PhDr. Hedviká Boukálová , Ph.D. 
doc. PhDr. Iloná Gillernová , ČSc. (pr edsedá) 
doc. PhDr. Ing. Ales  Gregár, ČSc. 
PhDr. Evá Ho schlová , Ph.D. 
doc. PhDr. Mártiná Hr ebí c ková , Dr., DSc. 
doc. PhDr. Mgr. Ing. Evá Járos ová , Ph.D. 
doc. PhDr. Evá Letováncová , Ph.D. 
Mgr. Jir í  Lukávsky , Ph.D. 
doc. PhDr. Lenká Morá vková  Krejc ová , Ph.D. (pr edsedá) 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1125969979815738/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1914742489617088/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1466065426015343/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1371548290574349/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1318318086230827/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1322882246259230/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1848457666383052/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1781663124603683/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1005662435075084/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1635411815282493/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1960091084990660/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1151082619828662/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1062382376412205/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1542126699262848/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1746111877487992/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1585785562856717/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1073828841261035/?lang=cs
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doc. PhDr. Milán Rymes , ČSc. (álternují cí  c len) 
doc. PhDr. Irená Smetá c ková , Ph.D. (pr edsedá) 
PhDr. Evá S í rová , Ph.D. 
prof. PhDr. Stánisláv S tech, ČSc. 
doc. PhDr. Mátu s  S uchá, Ph.D. 
prof. PhDr. Lenká S ulová , ČSc. 
doc. PhDr. Mártin Váculí k, Ph.D. 
 
4.27. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Sociá lní  prá ce: 

prof. Wálter A. Lorenz, Ph.D., MA, ČQSW 
doc. PhDr. Peter Brnulá, Ph.D. 
doc. Moniká Bosá , Ph.D. 
Mgr. Michál Ru z ic ká, PhD. 
doc. PhDr. Zuzáná Hávrdová , ČSc. 
doc. PhDr. Oldr ich Mátous ek 
PhDr. Káter iná S á málová , Ph.D. 
prof. MUDr. Lucie Bánkovská  Motlová , Ph.D. 
doc. Ing. Ládisláv Pru s á, ČSc. 
PhDr. Háná Jánec ková , Ph.D. 
doc. PhDr. Dávid Urbán, Ph.D. 
PhDr. Pávlá Kodymová , Ph.D. 
 
4.28. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Č eske  de jiny: 

Mgr. Márek Fáps o, Ph.D. 
Mgr. Jákub Izdny , Ph.D. 
 
4.29. Ná vrh oborove  rády ná vyne tí  c lená ze zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Historie-
Obecne  de jiny: 

prof. PhDr. Mártin Ková r , Ph.D. 
 
4.30. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor Historie-
Obecne  de jiny á History-Generál History: 

PhDr. Ondr ej Vojte chovsky , Ph.D. 
PhDr. Járosláv Irá, Ph.D. 
 
4.31. Ná vrh oborove  rády ná zme nu role pr edsedy ve zkus ební ch komisí ch pro SDZK 

á obhájoby disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Historicke  ve dy, studijní  obor 
Klásická  árcheologie á Člássicál Archáeology: 

doc. PhDr. Ládisláv Stánc o, Ph.D. (pr edsedá) 
 
4.32. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  zkus ební  komise pro SDZK pro studijní  

prográm Filologie, studijní  obor Anglicky  jázyk (vs echny verze): 

doc. Mgr. Vá cláv Čvrc ek, Ph.D.  
Mgr. Micháelá Mártinková , Ph.D.  
Evá Máriá Luef, Ph.D., M.A.  

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1045836548536644/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1575583008089745/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1876309743579605/?lang=cs
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Lucá Čilibrási, Ph.D.  
 
4.33. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lená zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Filologie, studijní  obor Anglofonní  literátury 
á kultury á Anglophone Literátures ánd Čultures: 

Stephán Delbos, M.F.A., Ph.D.  

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

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

PhDr. Jir í  Stáry , Ph.D. 
Mgr. Elis ká Polá c ková , Ph.D. 
Mgr. Alená Sárkissián, Ph.D. 
 
4.35. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

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

doc. PhDr. Ivá Nebeská , ČSc. 
Mgr. Michál S krábál, Ph.D. 
prof. dr. háb. Krystyná Wászák 
 

5. 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: 

Hábilitác ní  prá ce:  
Č INA TL Kámil. Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme. Práhá: NLN, 2014. ISBN 978-80-
7422-291-7. 363 s. 
 
Ná vrh komise: 
Předseda: 
prof. Milán Hlávác ká, ČSc.   U stáv c esky ch de jin FF UK, Historicky  u stáv AV Č R 
Členové: 
prof. PhDr. Zdene k Benes , ČSc. U stáv c esky ch de jin FF UK, Kátedrá cí rkevní ch de jin 

á literá rní  historie KTF UK 
doc. Mgr. Járosláv S ebek, PhD.  Historicky  u stáv AV Č R 
prof. PhDr. Dáná Musilová , ČSc. Historicky  u stáv, FF Univerzitá Hrádec Krá love  
prof. PhDr Milená Bártlová , ČSc.  Vysoká  s kolá ume leckopru myslová  v Práze 
 
Ná vrh pr edná s ek (dle preference kolegiá): 
1. S kolní  de jepis v 21. století  
2. Normálizáce: souc ásne  pr í stupy k vy zkumu á vzde lá vá ní  
3. Historik ve ver ejne m prostoru 

 
6. Návrh na složení komise pro jmenovací řízení a témat jmenovací přednášky 

pro jmenovací řízení pana doc. PhDr. Petra Čermáka, Ph.D. (Ústav románských 
studií) pro obor Románské jazyky: 

 
Návrh komise: 
Předsedkyně: 
prof. PhDr. Jáná Krá lová , ČSc.  FF UK 

http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1000598640961002/?lang=cs
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Členové: 
prof. PhDr. Iváná Č en ková , ČSc.  FF UK 
prof. Mgr. Lic. Lenká Zájí cová , Ph.D. FF UP Olomouc 
prof. PhDr. Petr Kylous ek, ČSc.    FF MU Brno 
prof. Mánuel Pe rez Sáldányá  Universitát de Vále nciá 
 
Ná vrh pr edná s ek (dle preference kolegiá): 
1. Jázykovy  rozme r de ní  v souc ásne m S páne lsku 
2. Je s páne ls tiná stá le ánálytic te js í ? 
3. Stándárd, normá, kodifikáce á jázyky v mnohojázyc ne m stá te  

 
 

7. Akreditace 
 
Ke schválení: 

Návrhy bákálářského studijního prográmu projednálá á doporučilá Studijní komise ná svém 
zásedání dne 22. 11. 2019. Návrhy doktorských studijních prográmů projednálá á doporučilá 
Komise pro vědu ná svých zásedání dne 17. á 24. 4. 2020. Akádemický senát projednál 
a doporučil máteriály ná svém zásedání dne 13. 2., 12. 3., 16. 4. á 14. 5. 2020. 
 

7.1. Návrhy ákreditácí studijních prográmů 

 návrh bakalářského studijního programu Dějiny umění (prezenc ní  formá studiá, 

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

 návrh bakalářského studijního programu Religionistika (prezenc ní  formá studiá, 

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

 návrh bakalářského studijního programu Filozofie (prezenc ní  formá studiá, 3letá  

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

 návrh navazujícího magisterského studijního programu Filozofie (prezenc ní  

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

komise; 

 návrh navazujícího magisterského studijního programu Překladatelství 

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

Studijní  komise; 

 návrh navazujícího magisterského studijního programu Tlumočnictví (prezenc ní  

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

komise; 

 návrh doktorského studijního programu Český jazyk (prezenc ní  á kombinováná  
formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro 
ve du; 

 návrh doktorského studijního programu Czech Language (s vy ukou v ánglicke m 
jázyce, prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  
zprá vy á stánoviská Komise pro ve du; 

 návrh doktorského studijního programu Fonetika (prezenc ní  á kombinováná  formá 
studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du; 

 návrh doktorského studijního programu Phonetics (s vy ukou v ánglicke m jázyce, 
prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy 
á stánoviská Komise pro ve du; 
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 návrh doktorského studijního programu Historie – Obecné dějiny (prezenc ní  
á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská 
Komise pro ve du; 

 návrh doktorského studijního programu History – General History (s vy ukou 
v ánglicke m jázyce, prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá 
studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du; 

 návrh doktorského studijního programu Moderní hospodářské a sociální dějiny 
(prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy 
á stánoviská Komise pro ve du; 

 návrh doktorského studijního programu Modern Economic and Social History 
(s vy ukou v ánglicke m jázyce, prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  
dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du; 

 návrh doktorského studijního programu Informační věda (prezenc ní  
á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská 
Komise pro ve du; 

 návrh doktorského studijního programu Information Science (s vy ukou 
v ánglicke m jázyce, prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá 
studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du; 

 návrh doktorského studijního programu Religionistika (prezenc ní  á kombinováná  
formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro 
ve du; 

 návrh doktorského studijního programu Religious Studies (s vy ukou v ánglicke m 
jázyce, prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  
zprá vy á stánoviská Komise pro ve du; 

 návrh doktorského studijního programu Románské jazyky (prezenc ní  
á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská 
Komise pro ve du; 

 návrh doktorského studijního programu Romance Languages (s vy ukou 
v ánglicke m jázyce, prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá 
studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du; 

 návrh doktorského studijního programu Románské literatury (prezenc ní  
á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská 
Komise pro ve du; 

 návrh doktorského studijního programu Romance Literatures (s vy ukou 
v ánglicke m jázyce, prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá 
studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du; 

 návrh doktorského studijního programu Sociologie (prezenc ní  á kombinováná  
formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro 
ve du; 

 návrh doktorského studijního programu Sociology (s vy ukou v ánglicke m jázyce, 
prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy 
á stánoviská Komise pro ve du. 

 
7.2. Návrh ná jmenování gárántá studijního prográmu v rámci příprávy nové akreditace  

Název SP 
Typ 
SP 

Standardní 
doba studia 

Jazyk 
výuky 

Návrh na jmenování garanta SP 

De jiny ume ní  Bc. 3 cs PhDr. Richárd Biegel, Ph.D. 

Religionistiká Bc. 3 cs Mgr. Mártin Pehál, Ph. 
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Filozofie Bc. 3 cs Doc. Jákub Č ápek, Ph.D. 

Filozofie NMgr 2 cs doc. Ján Pálkoská, Ph.D. 

Pr ekládátelství  NMgr 2 cs doc. PhDr. Tomá s  Dube dá, Ph.D. 

Tlumoc nictví  NMgr 2 cs Prof. PhDr. Iváná Č en ková , ČSc. 

Č esky  jázyk PhD 4 cs prof. PhDr. Petr Máres , ČSc. 

Čzech Lánguáge PhD 4 en prof. PhDr. Petr Máres , ČSc. 

Fonetiká PhD 4 cs doc. PhDr. Ján Volí n, Ph.D 

Phonetics PhD 4 en doc. PhDr. Ján Volí n, Ph.D 

Historie – Obecne  
de jiny 

PhD 4 cs prof. PhDr. Vá cláv Horc ic ká, Ph.D 

History – Generál 
History 

PhD 4 en prof. PhDr. Vá cláv Horc ic ká, Ph.D 

Moderní  
hospodá r ske  á 
sociá lní  de jiny 

PhD 4 cs prof. PhDr. Iván Jákubec, ČSc. 

Modern Economic 
ánd Sociál History 

PhD 4 en prof. PhDr. Iván Jákubec, ČSc. 

Informác ní  ve dá PhD 4 cs Doc. PhDr. Petr Voit, ČSc. 

Informátion Science PhD 4 en Doc. PhDr. Petr Voit, ČSc. 

Religionistiká PhD 4 cs doc. Rádek Čhlup, Ph.D. 

Religious Studies PhD 4 en doc. Rádek Čhlup, Ph.D. 

Romá nske  jázyky PhD 4 cs doc. PhDr. Petr Č ermá k, Ph.D. 

Románce 
Lánguáges 

PhD 4 en doc. PhDr. Petr Č ermá k, Ph.D. 

Romá nske  
literátury 

PhD 4 cs 
doc. PhDr. Evá Voldr ichová  
Berá nková , Ph.D. 

Románce 
Literátures 

PhD 4 en 
doc. PhDr. Evá Voldr ichová  
Berá nková , Ph.D. 

Sociologie PhD 4 cs doc. PhDr. Jir í  Buriá nek, ČSc. 

Sociology PhD 4 en doc. PhDr. Jir í  Buriá nek, ČSc. 
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7.3. Návrh ná změnu gárántá studijního prográmu (mimo ákreditáce): 

Název SO 
Typ 
SO 

Standardní 
doba 
studia 

Jazyk 
výuky 

Návrh na 
odvolání 
garanta SP 

Návrh na 
jmenování 
garanta SP 

Hebraistika a 
židovská studiá 

Bc 3 cs 
doc. PhDr. Pavel 
Sládek, Ph.D. 

PhDr. Milán Žoncá, 
Ph.D. 

Germánská á 
severoevropská 
studia 

NMgr 2 cs 
prof. Dr. 
Manfred 
Weinberger 

prof. Mgr. Martin 
Humpál 

Obecná 
lingvistika 

PhD 3 cs 
doc. Mirjam 
Friedová, M.A., 
Ph.D.  

doc. PhDr. Jiří 
Nekvapil, CSc. 

General 
Linguistics 

PhD 3 en 
doc. Mirjam 
Friedová, M.A., 
Ph.D.  

doc. PhDr. Jiří 
Nekvapil, CSc. 

Klinická 
psychologie 

PhD 3 cs 
prof. PhDr. Jiří 
Šípek, ČSc. Ph.D. 

doc. PhDr. Lenka 
Krámská, Ph.D. 

Klinická 
psychologie a 
psychologie 
zdráví 

PhD 4 cs 
prof. PhDr. Petr 
Weiss, Ph.D. 
DSc. 

doc. PhDr. Lenka 
Krámská, Ph.D. 
 

Clinical  and 
Health 
Psychology 

PhD 4 en 
prof. PhDr. Petr 
Weiss, Ph.D. 
DSc. 

doc. PhDr. Lenka 
Krámská, Ph.D. 
 

 

7.4. Žádost o zrušení stávájící ákreditáce doktorského studijního prográmu 
Germanoslavistika/Deutsch und Slawistik/Germanoslavistika: 

V te to ákreditáci schvá lene  dne 24. 4. 2019 bylá vytvor ená ádministrátivní  chybá, která  je 
ovs em zá váz ne ho chárákteru, á to v de lce trvá ní  doktorske ho studijní ho prográmu. 
Vzhledem k tomu, z e jde o spolec ny  studijní  prográm s Univerzitou Sápienzá Romá v Itá lii, 
musí  by t stándárdní  de lká studiá 3 roky á nikoliv 4 roky, ják je mylne  uvedeno v ákreditáci 
stá vájí cí . Nová  ákreditáce, která  pr esne  kopí ruje stá vájí cí  ákreditáci ovs em s touto zme nou, 
jiz  bylá schvá lená RVH dne 27. 11. 2019. 
 

8. Různé 
 
8.1.  Návrh opátření děkáná: Etiká vědecké práce ná Filozofické fákultě Univerzity Kárlovy 

K dispozici ná intránetu VR FF UK.  
 

8.2. Ná vrh opátr ení  de káná: Jednácí  r á d Eticke  komise Filozoficke  fákulty Univerzity 
Kárlovy 

K dispozici ná intránetu VR FF UK.  
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Přílohy 
 
Příloha č. 1: 

Čcá v 10.10 hodin hábilitác ní  r í zení  Mgr. Jaroslava Jiříka, Ph.D. pro obor Archeologie 
(prácovis te  U stáv pro árcheologii FF UK, Prá chen ske  muzeum v Pí sku). 
 
Hábilitác ní  prá ce:  
Pohr ebis te  doby ste hová ní  ná rodu  v Práze-Zlic í ne : Frágment populáce doby ste hová ní  ná rodu  
z pohledu typologie, chronologie á prostorovy ch vztáhu  ná pohr ebis ti 
 
Komise: 
Pr edsedá: 
prof. PhDr. Petr Čhárvá t, DrSc. Kátedrá de jin á didáktiky de jepisu, PedF UK, Kátedrá 

blí zkovy chodní ch studií  ZČ U  
Č lenove : 
prof. PhDr. Ján Klá ps te , ČSc.  U stáv pro árcheologii FF UK, Archeologicky  u stáv AV Č R 
prof. Mgr. Jir í  Máchá c ek, Ph.D.  U stáv árcheologie á muzeologie FF MU 
prof. PhDr. Iván Pávlu , DrSc.  Kátedrá árcheologie UHK 
doc. PhDr. Vládimí r Vársik, ČSc. Kátedrá klásickej árcheolo gie FF TU 
 
Oponenti: 
doc. PhDr. Eduárd Droberjár, Dr. Kátedrá árcheologie Filozoficke  fákulty, Univerzitá 

Hrádec Krá love ; Archeologicky  u stáv Slovenskej 
ákáde mie vied 

prof. dr. hábil. Ján Schuster  Archáeology Institute University of Ło dz  
PhDr. Petr Závr el, Ph.D.  Archeologicky  u stáv, Filozofická  fákultá JU, Jihoc eske  

muzeum 
 
Te má pr edná s ky: 
Otá zky prome ny struktury osí dlení  stárs í  fá ze doby ste hová ní  ná rodu  v Č echá ch ve sve tle 
migrác ní ch vln, zme n pohr ební ho ritu á prostorovy ch souvislostí . 
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Příloha č. 2: 
Čcá v 11.30 hodin hábilitác ní  r í zení  Mgr. Sylvy Fischerové, Ph.D. pro obor Řecká a latinská 
studia (prácovis te  U stáv r ecky ch á látinsky ch studií  FF UK). 
 
Hábilitác ní  prá ce:  
Hippokrátovsky  spis O pr irozenosti c love ká 
 
Komise: 
Pr edsedkyne : 
prof. Bohumilá Mouchová   U stáv r ecky ch á látinsky ch studií  FF UK 
Č lenove : 
doc. Járosláv Dánes , PhD.  Kátedrá filozofie á spolec ensky ch ve d FF UHK 
prof. Filip Kárfí k   Institut du monde ántique et byzántin, Universite  

de Fribourg, Switzerlánd 
prof. PhDr. Helená Kurzová , DrSc.  Filosoficky  u stáv AV Č R 
doc. PhDr. Dágmár Muchnová , ČSc.   U stáv r ecky ch á látinsky ch studií  FF UK 
 
Oponenti: 
doc. Járosláv Dánes , PhD.  Kátedrá filozofie á spolec ensky ch ve d FF UHK 
doc. PhDr. Frántis ek S imon, ČSc. Univerzitá Pávlá Jozefá S áfá riká v Kos iciách, Kátedrá 
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Příloha č. 3: 
Ná vrh tr í  hábilitác ní ch pr edná s ek: Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. 

Název přednášky A: Školní dějepis v 21. století 
Abstrákt: Nove  století  pr ineslo r ádu zme n, ktere  ovlivnily podobu historicke ho vzde lá vá ní  
ná s kolá ch. Probe hlá kurikulá rní  reformá, rozs í r il se plos ne  internet á dáls í  moderní  
technologie, zme nily se sociá lní  vztáhy ve s kole, pr edstávy o minulosti vy rázne ji formuje 
popkulturá. Ják v te to nove  situáci funguje s kolní  de jepis? 
Pr edná s ká nác rtne moz ne  dopády te chto zme n ná historicke  vzde lá vá ní . Zmápuje áktuá lní  
stáv s kolní  vy uky de jepisu v nápe tí  mezi normátivní mi dokumenty, oborove  didáktickou 
teorií  á pedágogickou práxí . K pru hledu do reá lne  vy uky budou vyuz itá empirická  dátá 
z provozu digitá lní  áplikáce pro prá ci s prámeny HistoryLáb.cz (www.historyláb.cz), ná 
její mz  vy voji se pr edná s ejí cí  podí lí . Vy stupy z te to áplikáce umoz n ují  ánályzovát chová ní  á 
mys lení  z á ku  pr i interákci s prámeny. Pr edná s ká ná vázne  shrne, ják ná novou situáci 
reáguje souc ásná  didáktická  teorie. Budou pr edstáveny klí c ove  pr í stupy souc ásne  
didáktiky, ktere  v ru zny ch váriántá ch kládou du ráz ná kompetenc ne  záme r enou edukáci 
(podporá historicke  grámotnosti, rozvoj historicke ho mys lení ) á tvor ivou prá ci s prámeny. 
Nává z e struc ná  reflexe klí c ovy ch proble mu  á diskuzí  spojeny ch s implementácí  te chto 
pr í stupu  do s kolní  práxe, pr ic emz  budou zohledne ná specifiká c eske ho vzde lá vácí ho 
syste mu á zkus enosti z provozu áplikáce HistoryLáb.cz (testovácí  provoz probí há  od roku 
2016). V zá ve ru pr edná s ky zázní  shrnutí  hlávní ch vy zev á proble mu  historicke ho 
vzde lá vá ní  v Č R. 

Název přednášky B: Historik ve veřejném prostoru 
Abstrákt: Minulost není  jen te mátem odborní ku  - historiku , árchivá r u , muzejní ku  c i 
pedágogu . Ve nuje se jí  celá  r ádá dáls í ch profesí  od spisovátelu , filmár u , pr es dáls í  ume lce, 
obc ánske  áktivisty, politiky áz  po ru zne  náds ence pro „living history“ c i „reenáctement“. Ják 
ná dynámicke  prome ny uz í vá ní  minulosti ve ver ejne m prostoru reáguje historická  ve dá? 
Jákou roli by me l ve ver ejne m prostoru plnit historik c i historic ká? 
Pr edná s ká se pokusí  záchytit, ják se v poslední ch desetiletí ch me nilá role de jin ve ver ejne m 
prostoru. Soustr edí  se ná vázne  ná trendy, ktere  prome n ují  dynámiku vzpomí nkove  práxe á 
pr ispí vájí  k tomu, z e pr í tomnost de jin ve ver ejne m prostoru náru stá  (komodifikáce historie, 
moderní  technologie, historická  popkulturá, politiká de jin). Obecne js í  teze o formá ch 
vzpomí nkove  práxe budou krá tce ilustrová ny konkre tní mi pr í pády. Ná diágno zu áktuá lní  
„historicke  situáce“ (F. Hártog) nává z e reflexe role historiká ve ver ejne m prostoru. 
Pr edná s ejí cí  pr edstáví  moz ne  pr í stupy ákádemicke  historiográfie k dynámicke  produkci 
reprezentácí  de jin ve ver ejne m prostoru. Zohlední  inspiráce z oblásti souc ásne  muzeologie, 
páme ťovy ch studií  á zejme ná „public history“. Pr ihle dne k specifiká m situáce v Č R á pokusí  
se návrhnout moz ne  posuny v pojetí  spolec enske  role historiká c i historic ky. 
Název přednášky C: Normalizace: současné přístupy k výzkumu a vzdělávání 
Abstrákt: Normálizáce pátr í  k frekventovány m te mátu m nejen historiográficke ho vy zkumu. 
Pr edstávuje z ive  mí sto páme ti, jemuz  se ve nuje velká  pozornost i v s irs í m rá mci souc ásne  
historicke  kultury. Jáke  vy sledky pr inesl tr icetilety  vy zkum tohoto období  v podmí nká ch 
demokráticke  spolec nosti á ják se jeho vy stupy dár í  áplikovát v kontextu populárizáce ve dy 
á historicke ho vzde lá vá ní ? 
Pr edná s ká se pokusí  záchytit ru znorode  pr í stupy k vy zkumu normálizáce s du rázem ná 
diverzitu vy zkumny ch otá zek á metodologicky ch pr í stupu . Bude zohledne no s irs í  
interdiscipliná rní  pole zkoumá ní  normálizáce s du rázem ná reflexi pr í nosu historiográfie. 
Pr edná s ejí cí  zásádí  c eske  pr í stupy k vy zkumu normálizáce do nádná rodní ch souvislostí , 
porovná  je s vy zkumem pozdní ho sociálismu v záhránic í . Historiográficke  pr í stupy 
k vy zkumu c eskoslovensky ch de jin 70. á 80. let budou ná vázne  vztáz eny k oblásti 
formá lní ho i neformá lní ho vzde lá vá ní  o normálizáci v Č R. Táto sondá do oblásti s kolní ho 
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de jepisu á populárizáce soudoby ch de jin poslouz í  k obecne js í  u váze o vztází ch ákádemicke  
historiográfie, populárizáce ve dy á vzde lá vá ní  o historii. 

 
Příloha č. 4: 
Ná vrh tr í  profesorsky ch pr edná s ek: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 

Název přednášky A: Standard, norma, kodifikace a jazyky v mnohojazyčném státě 
Abstrákt: Pr edná s ká se záby vá  jázykovy m stándárdem, normou á kodifikácí  v souc ásne m 
S páne lsku. Ná pr í kládu s páne ls tiny, kátálá ns tiny á gálicijs tiny ukázuje, z e uz  ták sloz ity  
proces definová ní  stándárdu á kodifikáce normy jes te  komplikuje skutec nost, z e dány  jázyk 
koexistuje v rá mci jedine ho stá tní ho u tváru s jiny mi jázyky ze stejne  jázykove  skupiny. V 
procesu hledá ní  konsensu ve ve cech normy je totiz  nutno pr ihlí z et te z  k situáci v te chto 
jázycí ch á stánovit, do jáke  mí ry jsou pr í pustne  nebo náopák nez á doucí  mezijázykove  vlivy. 
Ve S páne lsku totiz  plátí , z e jední m z jázyku  – s páne ls tinou – mluví  v podstáte  vs ichni 
obyvátele  zeme  vc etne  te ch, kter í  z ijí  v oblástech, kde je pu vodní m dominántní m jázykem 
jázyk jiny . Pr edná s ká ukázuje konkre tní  proble my, ktere  tento bilingvismus pr iná s í . Ne ktere  
vy známne  fáktory pu sobí  proti sobe . Ná jedne  stráne  je to existence „regioná lní ch“ rysu  
s páne ls tiny v dvojjázyc ny ch oblástech, jez  jes te  zvys ují  její  uz  ták znác nou diátopickou, 
diástrátickou á diáfásickou heterogennost. Ná stráne  druhe  pák vidí me velmi silny  
nivelizují cí  vliv vs udypr í tomne  s páne ls tiny, odrá z ejí cí  se nápr . v kátálá ns tine  v s í r ení  
s páne lsky ch syste movy ch rysu , kátálá ns tine  pu vodne  cizí ch. 
Název přednášky B: Jazykový rozměr dění v současném Španělsku 
Abstrákt: Souc ásne  de ní  ve S páne lsku, vyznác ují cí  se volá ní m c á sti obyvátel ne ktery ch 
oblástí  po ve ts í  áutonomii nebo dokonce po osámostátne ní , má  te z  du lez ity  jázykovy  rozme r. 
Pr edná s ká se záme r í  vy hrádne  ná ne j, sámozr ejme  s ve domí m, z e v jiste m ohledu je jázyková  
strá nká ve ci neodde litelne  propojená s jiny mi áspekty. Uká z e, z e roli jázykove  otá zky nelze 
v z á dne m pr í páde  popsát c ernobí le. Ná jednu stránu je uz í vá ní  mens inovy ch jázyku  
symbolem á jejich s í r ení  ve s kolství , stá tní  sprá ve  á jinde je pro zástá nce decentrálizáce 
du lez ity m ná strojem – á stejne  ták si jsou odpu rci decentrálizáce ve domi toho, z e zá sádní  
u stup s páne ls tiny by mohl mí t pro jednotu zeme  fátá lní  ná sledky. Ná stráne  druhe  rozhodne  
neplátí  zjednodus ují cí  pr edstává o prová zánosti uz í váne ho jázyká á ná zoru  dáne ho 
mluvc í ho: existuje nápr . mnoho Kátálá ncu , jejichz  první m jázykem je kátálá ns tiná, á pr esto 
jsou zástá nci jednotne ho stá tu. Pr edná s ká rovne z  uká z e, z e v káz de m z áutonomní ch 
spolec enství , kde se krome  spolec ne  s páne ls tiny mluví  te z  dáls í m jázykem, totiz  v 
Kátálá nsku, Válencii, Báskicku á Gálicii, je situáce odlis ná , coz  nutne  ovlivn uje strátegii obou 
strán sporu á cely  proble m dá le komplikuje. 
Název přednášky C: Je španělština stále analytičtější? 
Abstrákt: Pr edná s ká se záby vá  typologickou chárákteristikou souc ásne  s páne ls tiny, 
pr edevs í m pák její mi ánályticky mi rysy. Be hem historicke ho vy voje se ztrátilá r ádá 
synteticky ch, flexivní ch rysu , náopák pr ibylo rysu  ánályticky ch, coz  se ty ká  zejme ná 
jmenne ho syste mu, ále te z  ná ru stu poc tu á vy známu ánályticky ch slovesny ch forem. 
Vy sledkem je stáv, ktery  se vzpí rá  jednoznác ne mu typologicke mu zhodnocení , proto se 
obvykle souhrnne  posuzují  jen dí lc í  c á sti syste mu, náví c spí s e jen relátivne , ve vztáhu k 
jiny m, nejc áste ji romá nsky m jázyku m. Pr edná s ká se záme r í  ná ne ktere  zme ny 
pozorovátelne  v dnes ní  s páne ls tine , ktere  by s lo interpretovát jáko dáls í  posun sme rem k 
ánálytic nosti. S ohledem ná zmin ovánou ru znorodost posoudí  z typologicke ho hlediská jevy 
z ru zny ch c á stí  jázykove ho syste mu: pozornost bude ve nová ná jmenne mu podsyste mu, 
konkre tne  c í slovká m á zá jmenu m, i slovesne mu podsyste mu, zejme ná tzv. 
pre morfologicky m slovesny m tváru m, slovesny m vázbá m á káuzátivní m konstrukcí m. Čí lem 
je uká zát, z e pro hypote zu ná ru stu ánálytic nosti není  dostátek du kázu , jedná  se spí s e o dáls í  
upevne ní  typologicke  ru znorodosti s páne ls tiny. 

 


