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Program zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
dne 18. června 2020  

 
1. Zahájení 

1.1. Schvá lení  prográmu jedná ní   
1.2. Schvá lení  zá pisu ze zásedá ní  dne 21. 5. 2020 
1.3. Orgánizác ní  informáce 
 

2. Habilitační řízení pana PhDr. Jiřího Šubrta, Ph.D. pro obor Řecká a latinská studia 

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

3. Habilitační řízení paní Mgr. Lenky Martínkové, Ph.D. pro obor Pomocné vědy 
historické 

(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 Filologie, studijní  obor Romá nske  literátury obhá jil Mgr. Ví t 
Kázmár dne 25. 5. 2020 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Sí ť pohledu . Ironie á romántismus 
v dí le Jorge Luise Borgese á Juliá Cortá zárá. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise 
jmenováne mu titul d o k t o r. 
 
V komisi pro studijní  prográm Psychologie, studijní  obor Klinická  psychologie obhá jil 
PhDr. Ján Bendá dne 26. 5. 2020 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Soucit se sebou á jeho role 
v reguláci emocí , udrz ová ní  dus evní ho zdráví  á dus evní  pohody. De kán ude lil ná zá kláde  
ná vrhu komise jmenováne mu titul d o k t o r. 
 
V komisi pro studijní  prográm Psychologie, studijní  obor Sociá lní  psychologie obhá jilá 
Mgr. Mgr. Norá Stán ková  dne 26. 5. 2020 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Tránsákc ní  
ánály zá pr i prá ci s klientem v ní zkopráhovy ch ádiktologicky ch sluz bá ch. 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 Klásická  árcheologie obhá jilá 
Mgr. Petrá Tus lová  dne 29. 5. 2020 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Román ánd Láte Antique 
Pottery from Ancient Thráce, Selected Assembláges from the Yámbol District. 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 C esky  jázyk obhá jil Mgr. Michál 
Hor ejs í  dne 4. 6. 2020 svou disertác ní  prá ci s ná zvem: Kritická  ánály zá diskurzu 
o Ná rodní m párku S umává. De kán ude lil ná zá kláde  ná vrhu komise jmenováne mu titul 
d o k t o r. 
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Ke schválení:  

4.2. Ná vrh Kátedry ándrágogiky á personá lní ho r í zení  ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  
komise pro BZK/SZZK pro studijní  obor/prográm Andrágogiká á personá lní  r í zení : 

doc. PhDr. Frántis ek Báumgártner, CSc. (pr edsedá)  
doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. (pr edsedá)  
Mgr. Evá Richter, Ph.D.  
PhDr. Mártin Sychá, Ph.D.   
 

4.3. Ná vrh Kátedry ándrágogiky á personá lní ho r í zení  ná vyne tí  c lenu  ze zkus ební  komise 
pro BZK á SZZK pro studijní  obor/prográm Andrágogiká á personá lní  r í zení : 

doc. PhDr. Pávol Fric , Ph.D.   
Mgr. Ing. Stánisláv Há s á, Ph.D.  
prof. PhDr. Pável Mu hlpáchr, Ph.D.  
PhDr. Jir í  Reichel, Ph.D. 
 
Zdu vodne ní  KANPR: ukonc ení  prácovní ho pome ru. 
 
4.4. Ná vrh Kátedry logiky ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK/SZZK/SRZK pro 

studijní  prográm Logiká (obor: Logiká): 

Mgr. Pável Arázim, Ph.D.  
Mgr. S á rká Stejskálová , Ph.D. 
 

4.5. Ná vrh Kátedry pedágogiky ná doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro:   

- BZK/SZZK/SRZK pro studijní  prográm Pedágogiká (obor: Pedágogiká); 
- SZZK/SRZK pro studijní  prográm Pedágogiká (obor: Sociá lní  pedágogiká); 
- BZK/SZZK pro studijní  prográm Pedágogiká; 
- SZZK pro studijní  prográm Sociá lní  pedágogiká, Uc itelství  pro str ední  s koly: 

doc. PhDr. Tomá s  Kásper, Ph.D. 
 

4.6. Ná vrh U stávu sve tovy ch de jin ná doplne ní  c lená do zkus ební  komise pro SRZK pro 
studijní  prográm Historicke  ve dy (obor: Historie - obecne  de jiny): 

PhDr. Ondr ej Vojte chovsky , Ph.D. 
 

4.7. Ná vrh U stávu sve tovy ch de jin ná zár ázení  do o role pr edsedy do zkus ební  komise pro: 

- BZK pro studijní  prográm Historicke  ve dy (obor: Historie, Historie - evropská  studiá); 
- pro SZZK pro studijní  prográm Historicke  ve dy (obor: Historie - obecne  de jiny); 
- BZK pro studijní  prográm Historie, Historie - evropská  studiá, Historie se záme r ení m 

ná vzde lá vá ní ; 
- SZZK pro studijní  prográm Historie - obecne  de jiny, Uc itelství  historie pro str ední  

s koly, TEMA+ Europeán Societies: Heritáge ánd Development, TEMA+ Socie te s 
europe ennes: pátrimoine et de veloppement: 

 
Mgr. Jir í  Jáná c , Ph.D. 
 
Zdu vodne ní  U SD: Po odchodu prof. PhDr. L. Klusá kove , CSc. je nezbytne  zájistit plynuly  
pru be h átestácí . V c ele seminá r e, ktery  zájis ťuje speciálizáci v rá mci mágisterske ho studiá, 
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ji náhrádil dr. Jáná c . Jde o zkus ene ho speciálistu, ktery  sme r uje k záhá jení  hábilitác ní ho 
r í zení . Zejme ná pro zábezpec ení  r á dne ho fungová ní  speciálizáce, vc etne  jednoho 
meziná rodní ho mágisterske ho prográmu (TEMA+), pováz uji zá nezbytne  umoz nit 
dr. Jáná c ovi vedení  zkus ební ch komisí  v bákálá r ske m á mágisterske m studiu. 
 

4.8. Ná vrh U stávu c eske ho jázyká á teorie komunikáce ná á doplne ní  c lenu  do zkus ební  
komise pro: 

- BZK pro studijní prográm Filologie (obor: Český jázyk á literáturá); 
- SZZK pro studijní prográm Filologie (obor: Český jázyk á literáturá, Český jázyk - 

speciálizáční studium, Učitelství českého jázyká á literátury pro střední školy, 
Učitelství češtiny jáko cizího jázyká); 

- BZK pro studijní prográm Český jázyk á literáturá, Český jázyk á literáturá se 
záměřením ná vzdělávání; 

- SZZK pro studijní prográm Český jázyk á literáturá, Český jázyk - speciálizáční 
studium, Učitelství českého jázyká á literátury pro střední školy:  

 
Mgr. Rádek S imí k, Ph.D.  
Káter iná Chlá dková , Ph.D.  
fil. dr. Anez ká Kuzmic ová  
 

4.9. Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády oboru Klinická  psychologie (3letá  ákreditáce): 

doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. 
doc. PhDr. Ján Srnec, CSc. 
doc. PhDr. Jáná Kocourková , CSc. 
 
4.10. Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády oboru Obecná  psychologie (3letá  ákreditáce): 

doc. PhDr. Slá vká Frán ková , CSc. 
prof. PhDr. Antoní n Rychtecky , DrSc. 
 
4.11. Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády oboru Psychologie prá ce á orgánizáce (3letá  

ákreditáce): 

doc. PhDr. Evá Bedrnová , CSc. 
prof. PhDr. Lenká S ulová , CSc.  
doc. PhDr. Jir í  S tikár, CSc. 
 
4.12. Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  oboru Psychologie prá ce á orgánizáce 

(3letá  ákreditáce): 

PhDr. Evá Ho schlová , Ph.D. 
 
4.13. Ná vrh ná odvolá ní  c lenu  oborove  rády oboru Sociá lní  psychologie (3letá  ákreditáce): 

doc. PhDr. Evá Bedrnová , CSc. 
doc. PhDr. Jir í  S tikár, CSc. 
 
4.14. Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  ráde  oboru Sociá lní  psychologie (3letá  

ákreditáce): 

doc. PhDr. Lenká Morá vková  Krejc ová , Ph.D. 
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4.15. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lená zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 
disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Informác ní  studiá á knihovnictví , studijní  
obor Informác ní  ve dá: 

Mgr. Ade lá Járolí mková , Ph.D. 
 
4.16. Ná vrh oborove  rády ná doplne ní  c lenu  zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  prográm Logiká, studijní  obor Logiká: 

Mgr. Pável Arázim, Ph.D. 
Mgr. S á rká Stejskálová , Ph.D. 
 
4.17. Ná vrh oborove  rády ná schvá lení  c lenu  zkus ební  komise pro SDZK á obhájoby 

disertác ní ch prácí  pro studijní  obor Text ánd Event in Eárly Modern Europe (TEEME) 
ve sloz ení : 

Pr edsedá:  prof. dr. Rui Cárválho Homem (Universidáde do Porto); 
c lenove : prof. dr. Páolá Spinozzi (Universitá degli Studi di Ferrárá); 
  doc. dr. Fá timá Vieirá (Universidáde do Porto); 
  prof. PhDr. Mártin Prochá zká, CSc. 
  á PhDr. Son á Nová ková , CSc. 
 
4.18. 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: 

Mgr. Jir í  Jáná c , Ph.D. 
 

4.19. 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 Germá nske  literátury: 

prof. dr. Yrá ván Dijk  
dr. Esther Op de Beek 
prof. dr. Yves T´Sjoen  

 

4.20. Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  GA UK v sekci A - spolec enske  ve dy; obor 
sociologie, politologie: 

Mgr. Petr Lupác , Ph.D. 
Zorá Hesová , M.A., Ph.D. 
 
4.21. Ná vrh ná pove r ení  c lenství m v oborove  GA UK v sekci A - spolec enske  ve dy; obor 

historie, ná rodopis: 

Mgr. Járosláv Svá tek, Ph.D. 
doc. PhDr. Petr Jánec ek, Ph.D. 
 

5. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení paní Mgr. Kateřiny Kolářové, Ph.D. (Katedra genderových 
studií FHS UK, Sociologický ústav AV ČR) pro obor Sociologie: 

Hábilitác ní  prá ce:  
KOLA R OVA  Káter iná. Rehábilitátive Postsociálism: Disábility, Ráce, Gender ánd Sexuálity 
ánd the Limits of Nátionál Belonging. 
Ná vrh komise: 
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Předseda: 
prof. dr. Milos  Hávelká, CSc.  FHS UK, CEVRO Institut 
Členové: 
prof. dr. Ve rá Májerová , CSc.   PEF C ZU 
doc. dr. Dáná Sy korová , CSc.  FF UPOL, FSS OSU 
doc. dr. Jir í  Buriá nek, CSc.    FF UK, FSE UJEP 
doc. PhDr. Káter iná Nedbá lková , Ph.D. FSS MUNI 
 
Ná vrh pr edná s ek (dle preference ucházec ky): 
1. Stá tní  sociálismus, expertní  diskurzy á proble m integráce lidí  s postiz ení m 
2. Formová ní  biopoliticke ho obc ánství  
3. “Postiz ení ” á hendikep jáko sociá lne -ve dní  proble m 

 

6. Akreditace 
 
Ke schválení: 

Návrhy doktorských studijních prográmů projednálá á doporučilá Komise pro vědu ná svých 
zásedání dne 24. 4., 15. 5. á 22. 5. 2020. Akádemický senát projednál á doporučil máteriály ná 
svém zásedání dne 11. 6. 2020. 
 

6.1. Návrhy ákreditácí studijních prográmů: 

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Anglický jazyk (prezenc ní  á kombinováná  formá 
studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu English 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;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Anglofonní literatury a kultury (prezenc ní  
á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská 
Komise pro ve du;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Anglophone Literatures and Cultures (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;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu České dějiny (prezenc ní  á kombinováná  formá 
studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Czech 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;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Dějiny antické civilizace (prezenc ní  
á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská 
Komise pro ve du;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu History of Ancient Civilization (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;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Dějiny české literatury a teorie literatury 
(prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy 
á stánoviská Komise pro ve du;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu History of Czech Literature and Literary 
Theory (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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 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Filozofie (prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 
4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Philosophy (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;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Iberoamerikanistika (prezenc ní  á kombinováná  
formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Ibero-American 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;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Klasická filologie (prezenc ní  á kombinováná  
formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Classical Philology (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;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Latinská medievistika a novolatinská studia 
(prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy 
á stánoviská Komise pro ve du;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Medieval and Neo-Latin 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;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Obecná a srovnávací literatura 
(komparatistika) (prezenc ní  á kombinováná  formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), 
vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu General and Comparative Literature (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;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Slovanská filologie (prezenc ní  á kombinováná  
formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Slavic Philology (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;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Slovanské literatury (prezenc ní  á kombinováná  
formá studiá, 4letá  stándárdní  dobá studiá), vc etne  zprá vy á stánoviská Komise pro ve du;  

 ná vrh doktorske ho studijní ho prográmu Slavic Literarure 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. 
 
6.2. 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 

Anglický jazyk  PhD  4  cs  Prof. PhDr. Ján Čermák, CSc.  

English Language  PhD  4  en  Prof. PhDr. Ján Čermák, CSc.  

Anglofonní literátury á 
kultury  

PhD  4  cs  Prof. mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.  

Anglophone Literatures 
and Cultures  

PhD  4  en  Prof. mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.  
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České dějiny  PhD  4  cs  doc. PhDr. Jáná Čechurová, Ph.D.  

Czech History  PhD  4  en  doc. PhDr. Jáná Čechurová, Ph.D.  

Dějiny ántické civilizáce  PhD  4  cs  
doc. Mgr. et Mgr. Ivá Adámková, 
Ph.D.  

History of Ancient 
Civilization  

PhD  4  en  
doc. Mgr. et Mgr. Ivá Adámková, 
Ph.D.  

Dějiny české literátury á 
teorie literatury  

PhD  4  cs  doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.   

History of Czech 
Literature and Literary 
Theory  

PhD  4  en  doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.  

Filozofie  PhD  4  cs  Doc. James Hill, Ph.D.  

Philosophy  PhD  4  en  Doc. James Hill, Ph.D.  

Iberoamerikanistika  PhD  4  cs  Prof. Mgr. Márkétá Křížová, Ph.D.  

Ibero-American Studies  PhD  4  en  Prof. Mgr. Márkétá Křížová, Ph.D.  

Klásická filologie  PhD  4  cs  
doc. PhDr. Dagmar Muchnová, 
CSc.  

Classical Philology  PhD  4  en  
doc. PhDr. Dagmar Muchnová, 
CSc.  

Látinská medievistika a 
novolátinská studiá  

PhD  4  cs  Doc. Lucie Doležálová, Ph.D.  

Medieval and Neo-Latin 
Studies  

PhD  4  en  Doc. Lucie Doležálová, Ph.D.  

Obecná á srovnávácí 
literatura 
(komparatistika)  

PhD  4  cs  prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.  

General and 
Comparative Literature  

PhD  4  en  prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.  

Slovánská filologie  PhD  4  cs  Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.  

Slavic Philology  PhD  4  en  Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.  

Slovánské literátury  PhD  4  cs  
doc. PhDr. Alenka Jensterle 
Doležál, CSc.  

Slavic Literarure 
Studies  

PhD  4  en  
doc. PhDr. Alenka Jensterle 
Doležál, CSc.  

 

7. Různé 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1: 

Ccá v 10.00 hodin hábilitác ní  r í zení  PhDr. Jiřího Šubrta, Ph.D. (prácovis te  Kátedrá klásicke  
filologie FF UPOL, Kátedrá látinske ho jázyká á kultury FF OU) pro obor Řecká a latinská 
studia. 
 
Hábilitác ní  prá ce: 
Aurelius Augustinus, Vyzná ní  
 
Komise: 
Pr edsedá: 
prof. Lenká Kárfí ková , Dr. theol., Evángelická  teologická  fákultá UK 
 
C lenove : 
doc. Tomá s  Máchulá, Ph.D., Th.D., TF JU C eske  Bude jovice 
doc. Kátáriná Petrovic ová , PhD., U stáv klásicky ch studií  FF Másáryková univerzitá 
doc. Mgr. Lucie Pultrová , Ph.D., U stáv r ecky ch á látinsky ch studií  FF UK 
PhDr. Petr Kitzler, PhD., Filosoficky  u stáv AV C R 
 
Oponenti: 
prof. ThLic. Mgr. Milos  Lichner, D.Th., Teologická  fákultá Trnávske  univerzity 
doc. Tomá s  Máchulá, Ph.D., Th.D., TF JU C eske  Bude jovice  
doc. Jir í  Pávlí k, Ph.D., Husitská  teologická  fákultá UK 
 
Te má pr edná s ky: 
Meretrix speciosa aneb tortura ženou. Sexuá lní  motivy v Jerony move  Vitá Páuli. 
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Příloha č. 2: 
Ccá v 11.30 hodin hábilitác ní  r í zení  Mgr. Lenky Martínkové, Ph.D. (U stáv árchivnictví  
á pomocny ch ve d historicky ch FF JU v C esky ch Bude jovicí ch) pro obor Pomocné vědy 
historické. 
 
Hábilitác ní  prá ce:  
MARTI NKOVA  Lenká. Reverendissimum officium: Biskupská  konzistor  v C esky ch Bude jovicí ch ná 
ceste  od josefinismu k revoluci (1785–1850). 1. vyd. Práhá: Vys ehrád, 2017. ISBN 978-80-7429-
886-6. 246 s. 
 
Komise: 
Pr edsedkyne : 
prof. PhDr. Háná Pá tková , Ph.D., FF UK 
 
C lenove : 
prof. PhDr. Jir í  Mikulec, CSc., Historicky  u stáv Akádemie ve d C eske  republiky 
prof. Jánusz Łosowski, Kátedrá árchiwistyki i náuk pomocniczych historii Instytutu Historii 

Uniwersytetu Márii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
doc. PhDr. Pável Márek, Ph.D., U stáv historicky ch ve d FF Univerzity Párdubice 
doc. PhDr. Zbyne k Svitá k, CSc., U stáv pomocny ch ve d historicky ch á árchivnictví  

FF  Másárykovy univerzity 
 
Oponenti: 
doc. PhDr. Zdene k Hojdá, CSc., FF UK 
doc. PhDr. Márie Mácková , Ph.D., FF Univerzity Párdubice 
doc. PhDr. Ludmilá Sulitková , CSc., Kátedrá historie FF UJEP v U stí  n. Lábem 
 
Te má pr edná s ky: 
Ják v 50. áz  70. letech 19. století  vznikálá moderní  májetková  evidence: vyvázovácí  spisy 
o vy kupu z poddánství  á záklá dácí  spisy pozemkovy ch knih z fondu  okresní ch soudu . 
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Příloha č. 3: 
Ná vrh tr í  hábilitác ní ch pr edná s ek: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. 

Název přednášky A: Státní socialismus, expertní diskurzy a problém integrace lidí 
s postižením  
Táto pr edná s ká mápuje pojí má ní  „postiz ení “ v pozdní m stá tní m sociálismu. Soustr edí  se ná to, 

ják expertní  diskurzy defektologie á dáls í ch oboru  koncipovály „postiz ení “, i ják pojí mály 

moz nosti integráce lidí  s postiz ení m do sociálisticke  spolec nosti v dobe  normálizáce á pozdní ho 

sociálismu. Zájí má  me  pr edevs í m to, ják expertní  diskurzy temátizovály á konceptuálizovály 

„proble m“ hendikepu á postiz ení , ják uváz ovály o spolec ensky ch dopádech „postiz ení “ á o tom, 

ják (á zdá) je moz ne  lidi s postiz ení m reintegrovát do spolec nosti. Krome  diskuze prome ny 

expertní ch diskurzu  defektologie v kontextu tzv. normálizáce (á pr edevs í m ve spojitosti 

s meziná rodní m rokem lidí  s postiz ení m, 1981), me  zájí má  i to, ják se odborná  pe c e o lidi 

s postiz ení m prolí nálá se sebepojetí m sociálisticke ho stá tu. Jelikoz  „postiz ení  lide “ byli vní má ni 

jáko jedná ze skupin, ktery m sociálisticky  stá t má  ve novát speciá lní  pe c i, á jelikoz  se ná konci 

70.let prosázují  nove  definice á prográmy (sociá lní ) integráce, jedná linie otá zek te to pr edná s ky 

sleduje jákou sluz bu pro sociálisticky  stá t á jeho legitimizáci v dobe  normálizáce „lidi 

s postiz ení m“ me li plnit. 

Název přednášky B: Formování biopolitického občanství 
Koncept „biologicke ho obc ánství “ (Rose á Novás; Petryná) promlouvá  k áktuá lní m 
dynámicky m prome ná m chá pá ní  zdráví  á individuá lní  á kolektivní  odpove dnosti zá ne j. Tyto 
zme ny souvisí  ják s rostoucí  krizí  legitimity biomedicí nske ho ve de ní , snáhou redefinovát 
solidá rní  syste m zdrávotní  pe c e, ták i obávámi, ktere  zpu sobují  ná ru st chronicky ch 
onemocne ní  , „nezpu sobilosti“ zá pádní  populáce (zvys ují cí  se poc ty lidí  s demencí , c i 
Alzheimerovou nemocí ), ták nebezpec í m ákutní ch pándemií  (nápr . SARS-Cov-2). Táto 
pr edná s ká vztá hne konceptuá lne -teoreticke  proble my  biopoliticke ho obc ánství  k ne koliká 
klí c ovy m te mátu m, která  vyplynulá z primá rní ho vy zkumu z ite  zkus enosti, medicí nske  pe c e á 
preventivní ch politik HIV/AIDS v C R. Záme r í m se pr edevs í m ná  str et pr edstáv o chronicke  vs. 
ákutne  nákáz live  nemoci, expertní  ve de ní  vs. expertizáce z ite  zkus enosti, imágináce kolektivní  
á individuá lní  imunity, z itá  zkus enost „chronicke “ nemoci á její  temporálitá, te lesnost 
nákáz live  nemoci. Pro postihnutí  podobností  á odlis ností  ve formá ch biopoliticke ho obc ánství , 
ktere  se ártikulují  skrze chronicke  onemocne ní  á skrze ákutní  zdrávotní  ohroz ení ,  vychá zí  
pr edná s ká jednák z ne kolikálete ho vy zkumu HIV/AIDS v C eske  republice, á jednák z prá ve  
probí hájí cí ho vy zkumu o vztáhu lidsky ch á bákteriá lní ch/virovy ch ágens.  

Název přednášky C: “Postižení” a hendikep jako sociálně-vědní problém  
Konceptuálizáce zdráví  á nemoci, forem stigmátizáce, hendikepu á znevy hodne ní   c i fungová ní  

u stávní ch institucí  (srov. Goffmánn, Pársons, Zolá, áj.) doposud zá sádne  ovlivn ují  sociologicke  á 

sociá lne -ve dne  diskuze. Souc ásne  konceptuálizáce rizikove  spolec nosti, (bio)medikálizáce c i 

reflexivní  modernity pák dá le dokumentují , z e „z ivot jáko tákovy “, slovy Nikoláse Rose (2007), 

se stál jední m z klí c ovy ch te mát souc ásne  sociá lní  teorie. Tyto proudy sociologicke ho zkoumá ní  

pojmenová vájí  zá sádní  prome ny nejenom ná poli  politik zdráví , biomedikálizáce spolec ensky ch 

struktur á technologií  te lá, ále obecne  prome ny „politicke ho“ v kontextu pozdne  kápitálisticke  

globálizováne  spolec nosti. Zá roven  se jiz  od poloviny minule ho století  v záhránic í  rozví jí  obor 

disábility studies, ktery  studuje formy i struktury systemáticke ho znevy hodn ová ní , exkluze á 

inkluze lidí  s postiz ení m. Te mátem te to pr edná s ky je zmápová ní  á zhodnocení  pr í nosu disábility 

studies pro sociá lní  ve dy, á konkre tne  pro uváz ová ní  o zdráví  jáko spolec enske m normátivu á 

moz nostech ákte rství  ve vztáhu k individuá lní  i kolektivní  te lesnosti. 

 


