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Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 

konané 16. ledna 2020 

 

1. Zahájenı ́

2. Habilitačnı́ řı́zenı́ pana PhDr. Filipa Coppense, Ph.D. pro obor Egyptologie 

4. Návrh na složenı́ komise pro habilitačnı́ řıźenı́ a témat habilitačnı́ přednášky 

pro habilitačnı ́ řıźenı́ pana PhDr. Bronislava Ostřanského, Ph.D. (Orientálnı́ ústav AV C-R, 

Katedra Blı́zkého východu FF UK) pro obor Dějiny a kultura zemı́ Asie a Afriky 

5. Návrh na složenı́ komise pro habilitačnı́ řıźenı́ a témat habilitačnı́ přednášky 

pro habilitačnı́ řı́zenı́ pana PaedDr. Luboše Merhauta, CSc. (U7 stav české literatury 

a komparatistiky FF UK) pro obor Dějiny české literatury a teorie literatury 

6. Návrh na složenı́ komise pro habilitačnı́ řıźenı́ a témat habilitačnı́ přednášky 

pro habilitačnı́ řı́zenı́ panı́ PhDr. Jaroslavy Dosedlové, Dr. (Psychologický ústav FF MU, 

U7 stav pedagogických věd FF MU) pro obor Klinická psychologie 

7. Akreditace 

8. Různé 

Přı́loha č. 1 

Přı́loha č. 2 

Přı́loha č. 3 

Přı́loha č. 4 
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Přítomni: 

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.  

doc. Martin Cajthaml, Dr. phil. 

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. 

prof. Vratislav Doubek, Ph.D.  

prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. 

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 

prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. 

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.  

doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. 

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.  

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. 

doc. Dr. Ing. Jana Klečková 

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.  

doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D. 

prof. PhDr. Jiřı́ Lach, Ph.D. 

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. 

prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.  

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.  

prof. PaedDr. Vladimıŕ Papoušek, CSc. 

prof. Miroslav Petříček, Dr. 

prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. 

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 

doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 

doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. 

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. 

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.  

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.  

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.  

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. 

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.  

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 

prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.  

 

Omluveni: 

prof. PhDr. Pawel Kladiwa, Ph.D. 

prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D. 

doc. Petr Lozoviuk Ph.D. 

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.  

 

 

Čestní členové:  

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.  

 

Omluveni: 

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 

prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
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1. Zahájení 

1.1. U7 vodnı́ slovo děkana doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D.  

1.2. VR schválila program dnešnı́ho jednánı́  

1.3. VR schválila zápis z poslednı́ho zasedánı́ (12. 12. 2019) 
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2. Habilitační řízení pana PhDr. Filipa Coppense, Ph.D. pro obor Egyptologie 

Byla schválena třı́členná komise pro posouzenı́ přednášky ve složenı́:  

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D., doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 

 

Jako skrutátoři byli schváleni:  

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., doc. Dr. Ing. Jana Klečková, doc. Mgr. Pavel S- tichauer, Ph.D. 

 

Složenı́ komise pro habilitačnı́ řıźenı́:  

Schválené Vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dne 19. 9. 2019. 

 

Předseda: 

Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc.     

C-eský egyptologický ústav FF UK 

 

C- lenové: 

Prof. Dr. Olaf Kaper   

Institute for Area Studies Egyptology, Leiden University 

 

Prof. Dr. Julia Budka  

Institute of Egyptology, Ludwig-Maximilians-Universität München 

 

Ao. Univ.-Prof. Dr. Peter-Christian Jánosi   

Institut für AG gyptologie, Universität Wien 

 

Prof. Dr. Stefan Pfeiffer   

Lehrstuhl für Alte Geschichte, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

 

Oponenti:  

Prof. Dr. Martina Minas-Nerpel 

Universität Trier, FB III - AG gyptologie 

 

doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D. 

C-eský egyptologický ústav FF UK 
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Prof. Dr. Olaf Kaper 

Institute for Area Studies Egyptology, Leiden University 

 

 

Přednáška: 

Dr. Coppens přednesl přednášku na téma: „Time and Timekeeping in Ancient Egypt.“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise přednesl předseda komise Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc.    

Text stanoviska komise tvořı́ přı́lohu č. 1 k tomuto zápisu.  

 

Oponentské posudky:  

Oponentky prof. Minas-Nerpel, doc. Mynářová a předseda komise prof. Verner shrnuli obsah 

oponentských posudků. Dr. Coppens reagoval na text oponentských posudků.   

 

Pedagogická a vědecká činnost uchazeče: 

Dr. Coppens seznámil VR se svými zkušenostmi a představou pedagogické a vědecké činnosti 

ve svém oboru.  

 

Diskuse: 

V diskusi vystoupili: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.,  

doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D., doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc., prof. PhDr. Vlastimil Zuska, 

CSc. 
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Uzavřené jednání: 

Hodnocenı́ pro posouzenı́ přednášky: 

(přednesl doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.)  

 

Dr. Coppens se v přednášce věnoval pojetı́ času ve starém Egyptě. Přednáška byla proslovena 

v angličtině. Zabýval se termı́ny pro časové úseky, podal přehled modelů členěnı́ času v různých 

obdobı́ch a různých metod měřenı́ časových úseků, jakož i institucemi, které běh času 

sledovaly. Zabýval se jak kalendářem, tedy členěnı́m roku, tak i členěnı́ dne (24 hodin). 

Doložil, že kombinacı́ různých metod měřenı́ měli Egypťané (předevšı́m kněžı́) efektivnı ́

nástroje pro sledovánı́ běhu času v rámci dne, ročnı́ho obdobı́ i celého roku. 

Přednáška byla přehledně rozvržena, byla velmi informativnı́ a opı́rala se o přesvědčivou 

argumentaci. Jednoznačně prokázala kandidátovy vysoké odborné kompetence. 

V odpovědı́ch na podněty oponentů objasnil principy svého badatelského přı́stupu, a obdobně 

jako v následné diskusi se zaujetı́m reagoval na hlavnı́ připomı́nky a demonstroval tak šı́ři 

i hloubku svého záběru. 

 

Hlasování	o	zhodnocení	přednášky	k	habilitačnímu	řízení	

	(Pro:	37,	Proti:	0,	Zdržel	se:	0).		

Text	hodnocení	přednášky	pro	habilitační	řízení	byl	odsouhlasen.	

 

 

 

 

Výsledek tajného hlasovánı́: 

Počet členů VR :   42 

Přı́tomno :    38 

Kladných hlasů :    37 

Záporných hlasů :    0 

Neplatných hlasů :   1 

	 	

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

Vědecká	rada	vzala	na	vědomí:	

3.1. Oznámenı́ o udělenı́ titulu Ph.D.:  

V komisi pro studijnı ́ program Historické vědy, studijnı ́ obor Etnologie obhájila 

Mgr. Michaela Davidová, Ph.D. dne 3. 12. 2019 svou disertačnı́ práci s názvem: C-eské 

konvertitky k islámu. Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované titul d o k t o r. 

V komisi pro studijnı ́ program Historické vědy, studijnı ́ obor Etnologie obhájila 

PhDr. Veronika Pospı́šilová dne 3. 12. 2019 svou disertačnı́ práci s názvem: Projevy 

animismu u Khmerů v Kambodži a v jižnı́m Vietnamu. Děkan udělil na základě návrhu 

komise jmenované titul d o k t o r. 

V komisi pro studijnı́ program Filologie, studijnı́ obor Translatologie obhájil Andrew Philip 

Fisher, M.A. dne 6. 12. 2019 svou disertačnı́ práci s názvem: Agency and Empowerment 

in Translation: The Influence of Josef Winiwarter and his 1866 English Translation of the 

Austrian Civil Code. Děkan udělil na základě návrhu komise jmenovanému titul d o k t o r. 

V komisi pro studijnı́ program Filologie, studijnı ́obor Teorie a dějiny literatur zemı́ Asie 

a Afriky obhájila Mgr. Veronika Abbasová dne 16. 12. 2019 svou disertačnı́ práci s názvem: 

Téma homosexuality v dı́lech japonských modernistů. Děkan udělil na základě návrhu 

komise jmenované titul d o k t o r. 

V komisi pro studijnı́ program Filologie, studijnı́ obor Slovanské filologie obhájila 

Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. dne 19. 12. 2019 svou disertačnı́ práci s názvem: 

Фразеологизмы в политическом дискурсе(на материале публичных выступленииc  

политиков в России и Чехии). Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované titul 

d o k t o r. 

V komisi pro studijnı́ program Filologie, studijnı́ obor Germánské jazyky a literatury 

obhájila Mgr. Kristýna Králová dne 9. 1. 2020 svou disertačnı́ práci s názvem: Fast Goes 

the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in Different Old Norse Genres 

and their Causes. Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované titul d o k t o r. 
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3.2. Oznámenı́ o ukončenı ́ členstvı́ v komisi pro SDZK a obhajoby disertačnı́ch pracı ́

pro studijnı́ program Filologie, obor Slovanské filologie z důvodu úmrtı́:  

prof. dr. Jiřı́ Marvan, Ph.D. 

PhDr. Zdenka Ribarova 

PhDr. Emilie Bláhová, CSc. 

 

 

Vědecká	rada	schválila	hlasováním:	

3.3. Návrh U7 stavu germánských studiı́ na doplněnı́ členů do zkušebnı́ komise pro BZK 

a SZZK pro studijnı́ program Filologie (obor: Nizozemský jazyk a literatura): 

prof. dr. Yves T’Sjoen 

Mgr. Martina Vokáčová – pouze pro BZK 

Twan Zegers, MA  

 

Zdůvodněnı́ U7 GS: Twan Zegers, MA je lektor – rodilý mluvčı́ a na oddělenı ́nederlandistiky 

je zodpovědný za jazykové předměty v bakalářském i magisterském studiu. U BZK/SZZK 

má na starosti jazykovou část a posouzenı́ pı́semné eseje. 

Vědecká	rada	návrh	schválila	hlasováním	(Pro:	33,	Proti:	1,	Zdržel	se:	1). 

 

3.4. Návrh U7 stavu světových dějin na doplněnı́ členů do zkušebnı́ komise pro BZK, SZZK 

a SRZK pro studijnı́ program Historické vědy (obory: Historie, Historie – evropská 

studia, Historie – obecné dějiny): 

PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D. 

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.  

Vědecká	rada	návrh	schválila	hlasováním	(Pro:	37,	Proti:	0,	Zdržel	se:	0). 
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3.5. Návrh oborové rady na doplněnı ́ členů do zkušebnı́ komise pro SDZK a obhajoby 

disertačnı́ch pracı́ pro studijnı́ program Filologie, obor Slovanské filologie:  

Katja Brankačkec (Brankatschk), Ph.D. 

Mgr. Božana Niševa, Ph.D. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. 

 

Vědecká	rada	návrh	schválila	hlasováním	(Pro:	32,	Proti:	0,	Zdržel	se:	3). 

 

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

pro habilitační řízení pana PhDr. Bronislava Ostřanského, Ph.D. (Orientální ústav 
AV ČR, Katedra Blízkého východu FF UK) pro obor Dějiny a kultura zemí Asie 
a Afriky: 

Habilitační práce:  
OSTR- ANSKY7  Bronislav. The Jihadist Preachers of the End Times: ISIS Apocalyptic 
Propaganda. 1. vyd. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019. ISBN 9781474439237. 
320 s. 
 
Návrh komise: 
Předseda: 
Prof. Pavel Hošek, ThD.    Evangelická teologická fakulta UK 
 

Členové: 
Prof. David Cook     Rice University, USA 
Doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D.  Komenského univerzita v Bratislavě 
Doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.   FF UK 
Doc. PhDr. Miroslav S- edivý, Ph.D.  Západočeská univerzita v Plzni 
 
Vědecká	rada	schválila	habilitační	komisi	hlasováním	(Pro:	32,	Proti:	3,	Zdržel	se:	1).	

 

Návrh přednášek dle preference uchazeče (anotace v příloze č. 2): 
1. Modernı́ arabské islámské apokalyptické pı́semnictvı́ 
2. Koncept "dokonalého člověka" (al-insán	al-kámil) v učenı́ Muhjiddıńa ibn Arabı́ho 
3. Středověká arabská oneirokritika - základnı́ východiska a principy 
 
Vědecká	 rada	 schválila	 téma	 přednášky:	 1. Modernı ́ arabské islámské apokalyptické 
pı́semnictvı́.	 
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5. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení pana PaedDr. Luboše Merhauta, CSc. (Ústav české literatury 
a komparatistiky FF UK) pro obor Dějiny české literatury a teorie literatury:  

Habilitační práce:  
MERHAUT Luboš. Cesty polemiky: Proměny žánru polemiky v české literatuře na přelomu 
devatenáctého a dvacátého stoletı́.  

Návrh komise: 
Předseda: 
Prof. Dr. Phil. Josef Vojvodı́k, M.A. U7 stav české literatury a komparatistiky,  

Filozofická fakulta UK Praha 
Členové: 
Prof. Dr. Annalisa Cosentino   Università La Sapienza, R- ı́m 
Prof. Dr. Tomáš Glanc    Universität Zürich 
Prof. PhDr. Tomáš Kubı́ček, Ph.D.  Moravská zemská knihovna,  

Pedagogická fakulta UK  
Prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.   Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
 
Vědecká	rada	schválila	habilitační	komisi	hlasováním	(Pro:	31,	Proti:	4,	Zdržel	se:	2).	

 
 
Návrh přednášek dle preference uchazeče (anotace v příloze č. 3): 
1. Obraz Haškova S-vejka v kritice 
2. S-aldovo hledánı́ v devadesátých letech 
3. T. G. Masaryk a literatura 
 
Vědecká	rada	schválila	téma	přednášky:	1. Obraz Haškova S-vejka v kritice. 
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6. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky 
pro habilitační řízení paní PhDr. Jaroslavy Dosedlové, Dr. (Psychologický ústav 
FF MU, Ústav pedagogických věd FF MU) pro obor Klinická psychologie: 

Habilitační práce:  
DOSEDLOVA7  Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdravı́. 1. vyd. Brno: Spisy 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2017. ISBN 978-80-210-8951-8. 165 s. 
 

Návrh komise: 

Předseda: 
prof. PhDr. Jiřı́ S- ı́pek, CSc., Ph.D.  KPS FF UK 
 

Členové: 
prof. PhDr. Tomáš Sollár, Ph.D.  Fakulta sociálnych vied a zdravotnı́ctva,  

Univerzita Konštantı́na Filozofa v Nitre 
prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.  KPS FF UPJS-  
doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.  KPS FF UPOL 
prof. PhDr. Karel Paulı́k, CSc.   KPS FF OSU 
 
Vědecká	rada	schválila	habilitační	komisi	hlasováním	(Pro:	29,	Proti:	2,	Zdržel	se:	6).	

 
 

Návrh přednášek dle preference kolegia (anotace v příloze č. 4): 
1. Tanec jako nástroj sociálně psychologického a terapeutického působenı́  
2. Intimita v partnerských vztazı́ch a rodinném systému  
3. Z- ivotnı́ spokojenost ve vztahu k hodnotovým orientacı́m 
 
Vědecká	 rada	 schválila	 téma	 přednášky:	 1. Tanec jako nástroj sociálně psychologického 
a terapeutického působenı́. 
 
 

7. Akreditace 

Vědecká	rada	schválila	hlasováním:	

Návrhy bakalářských a navazujících magisterských studijních programů projednala 
a doporučila Studijní komise na svém zasedání dne 25. 10. 2019, 22. 11. 2019 a 13. 12. 2019. 
Akademický senát projednal a doporučil materiály na svém zasedání dne 9. 1. 2020. 

7.1. Návrhy akreditací studijních programů 

o návrh bakalářského studijního programu Filmová	studia	(prezenčnı́ forma studia, 
3letá standardnı́ doba studia), včetně zprávy a stanoviska Studijnı́ komise; 
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o návrh bakalářského studijního programu Klasická	archeologie	(prezenčnı́ forma 
studia, 3letá standardnı́ doba studia), včetně zprávy a stanoviska Studijnı ́komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Filmová	 studia	

(prezenčnı́ forma studia, 2letá standardnı́ doba studia), včetně zprávy a stanoviska 
Studijnı́ komise.	

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Klasická	 archeologie	
(prezenčnı́ forma studia, 2letá standardnı́ doba studia), včetně zprávy a stanoviska 
Studijnı́ komise.	

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Komparatistika	

(prezenčnı́ forma studia, 2letá standardnı́ doba studia), včetně zprávy a stanoviska 
Studijnı́ komise.	

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Středoevropská	 studia	
(prezenčnı́ forma studia, 2letá standardnı́ doba studia), včetně zprávy a stanoviska 
Studijnı́ komise.	

 
Vědecká	rada	návrh	schválila	hlasováním	(Pro:	37,	Proti:	0,	Zdržel	se:	0).	

 

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

Název SP Typ SP 
Standardní 

doba 
studia 

Jazyk 
výuky 

Návrh na jmenování garanta SP 

Filmová	studia	 Bc. 3 cs prof. PhDr. Ivan Klimeš, Ph.D. 

Klasická	archeologie	 Bc. 3 cs doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. 

Filmová	studia	 NMgr. 2 cs 
Doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, 
Ph.D. 

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

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

Středoevropská	studia	    NMgr.  2 cs doc. Simona Kolmanová, Ph.D. 

 
Vědecká	rada	návrh	schválila	hlasováním	(Pro:	37,	Proti:	0,	Zdržel	se:	0).	
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8. Různé 

8.1.  Sebeevaluačnı́ zpráva pro vnitřnı́ hodnocenı́ tvůrčı́ činnosti na UK 

	

Vědecká	rada	Sebeevaluační	zprávu	schválila	hlasováním	(Pro:	35,	Proti:	0,	Zdržel	se:	2).	

 

8.2. Návrh nominace na udělenı́ výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae 

prof. Miroslavu Petřı́čkovi, Dr. 

 

Vědecká	rada	návrh	nominace	schválila	hlasováním	(Pro:	36,	Proti:	0,	Zdržel	se:	1).	

 

 

8.3.  Informace o personálnı́ situaci na OV 

Děkan informoval o odchodu Mgr. Ondřeje Vrabeľa z OV ke dni 31. 1. 2020 a nástupu 

kolegyně Mgr. Jany Pavlı́čkové k 1. 2. 2020. 

 

8.4. Informace ke konánı ́VR FF UK 20. 2. 2020 

S ohledem na harmonogram jarnı́ch prázdnin v některých částech C-R děkan avizoval 

rozeslánı́ dotaznı́ku k účasti na únorové VR FF UK 20. 2. 2020.  
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Zapsal: Mgr. Ondřej Vrabeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.      V Praze dne 27. 1. 2020  

děkan 
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Příloha č. 1 

 

V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId9.
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V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId9.
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V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId9.
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V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId9.
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V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId9.
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V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId9.

V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId9.

V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId9.

V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId9.

V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId9.

V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId9.
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Příloha č. 2 

 

 

 

 

V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId9.

V souboru nebyla nalezena část obrázku s ID relace rId9.
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Příloha č. 3 

1. Obraz Haškova Švejka v kritice 
Cı́lem přednášky je sledovat, jak se meziválečná kritika (i literárnı́ historie) postupně, obtı́žně 
a rozporuplně vyrovnávala s neobvyklými, v mnohém „neliterárnı́mi“ rysy psanı́ Jaroslava 
Haška, s jeho románem Osudy dobrého vojáka S-vejka za světové války a s nejednoznačnostı ́
jeho ústřednı́ postavy, jak v souvislostech s proměnami dobové společenské a literárnı́ situace 
často docházelo k ztotožňovánı́ obrazu a reality, jak se objevil fenomén tzv. švejkovstvı́, jak byl 
naopak objevován nadčasový významový potenciál tohoto dı́la.  
 

2. Šaldovo hledání v devadesátých letech 
V osmdesátých letech 19. stoletı́ vstoupil F. X. S- alda do české literatury jako básnı́k a prozaik, 
v devadesátých letech se profiloval jako kritik a přednı́ představitel nastupujı́cı́ modernistické 
generace. Přednáška se zaměřı́ na jeho „vnitřnı́“ vývoj a formovánı́ v tomto obdobı́ přechodu, 
resp. na hledánı́ nového typu tvorby a kritiky. Na charakteristických momentech a vztazı́ch 
vyznačı́ S- aldovu proměňujı́cı́ se dráhu v dobovém českém literárnı́m poli. 
 

3. T. G. Masaryk a literatura 
Literatura a uměnı́ představovaly pro Masaryka předevšı́m fenomény sociálnı,́ projevy života 
v širokém slova smyslu. Literárnı́ dı́la z jeho pohledu zprostředkovávajı́ jedinečné poznávánı́ 
problémů modernıh́o člověka, osobnı́ estetická zkušenost je provázána se (sebe)výchovou, 
s aspekty a funkcemi společenskými, s praktickým, resp. politickým zacı́lenıḿ či dopadem. 
Přednáška se zaměřı́ na podstatné rysy Masarykova pojetı́ literatury a jeho proměny 
a konstanty, na jeho svébytnost v dobových souvislostech, a to u vědomı́ jeho komplexnosti 
a úsilı́ o syntézu. 

 
 
 

Příloha č. 4 

1. Tanec jako nástroj sociálně psychologického a terapeutického působení 
V přednášce se autorka zaměřuje předevšıḿ na socializačnı́ roli tance a ukazuje, že tanec patřı ́
od nejstaršı́ch dob k rozšıř́eným formám výrazu konfrontace člověka s bytı́m. Reflektuje 
společenský význam tance od pravěku až do novověku a zamýšlı́ se nad jeho současnou pozicı́ 
nejen v běžném životě, ale i v oblasti seberozvoje a psychoterapie. Odlišuje a vymezuje cvičenı́, 
tanec, terapeutický tanec a tanečnı́ psychoterapii. Na základě relevantnı́ch výzkumů se věnuje 
účinným terapeutickým faktorům tance i výzkumně ověřenému pozitivnı́mu efektu 
terapeutického tance a tanečnı́ psychoterapie. Stručně představuje současné tanečně 
terapeutické přı́stupy s důrazem na ty, které je možné využıv́at v kurzech osobnostnı́ho rozvoje 
a sociálně psychologickém výcviku, tedy v neklinickém kontextu. Autorka čerpá z vlastnı ́
mnohaleté bohaté praxe, jejı́ž dokladem je i monografie Terapie tancem (Dosedlová, 2012).  
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2. Životní spokojenost ve vztahu k hodnotovým orientacím 
Autorka si klade otázku, zda určitý typ hodnotové orientace vede k vyššı́ mı́ře životnı ́
spokojenosti. Lze predikovat úroveň životnı ́ spokojenosti na základě preference určitých 
hodnot? Přednáška vycházı́ z aktuálnı́ch teoriı ́ osobnı́ pohody a věnuje se subjektivnıḿ 
a objektivnı́m faktorům, které mı́ru osobnı́ pohody ovlivňujı́. Shrnuje závěry relevantnı́ch 
výzkumů věnujı́cı́ch se vztahu subjektivnı ́ pohody a preference určitých hodnot. 
Výstupy zahraničnı́ch výzkumů porovná s tuzemskými výsledky na základě vlastnı́ho výzkumu 
(Dosedlová, Klimusová, Jelı́nek, & Blatný, 2003, 2007), jehož cı́lem bylo zmapovat hodnotové 
orientace současných adolescentů a ověřit těsnost vztahu mezi typem vyznávané hodnotové 
orientace a mı́rou jejich životnı́ spokojenosti. Výzkumný soubor (N = 841) tvořili žáci  
2. a 3. ročnı́ků všech typů střednı́ch škol na jižnı́ Moravě. 
 

3. Intimita v partnerských vztazích a rodinném systému 
V C-eské republice dosáhla v roce 2016 úhrnná rozvodovost 45,2 %. (C-eský statistický úřad, 
ttp://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost). Je to sice méně než rekordnı́ 50% 
rozvodovost v r. 2010, přesto můžeme předpokládat, že téměř polovina manželských párů 
zažije v manželstvı́ takový pokles spokojenosti, že se rozhodnou vztah ukončit rozvodem. 
Co se děje s manželskou spokojenostı́ v průběhu několikaletého soužitı?́ V přednášce autorka 
představuje základnı́ dimenze kvality partnerského vztahu v integrativnı́ch teoretických 
přı́stupech a podrobněji se věnuje jednomu z hlavnı́ch determinantů partnerské/manželské 
spokojenosti – intimitě. Procházı́ teoretické konstrukty, které intimitu definujı́ samu o sobě 
nebo jako podřıźenou komponentu konstruktu lásky. V závěru nabıźı́ osm typů intimity či osm 
způsobů interakce, které lze využı́t pro podporu párové, rodinné či přátelské blı́zkosti 
ve vztahu. 
 


