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Program zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
dne 18. března 2021 

 
(zaseda ní  bude probí hat z du vodu nepr í znive  epidemiologicke  situace on-line 
prostr ednictví m aplikace MS Teams, hlasova ní  bude zajis te no pomocí  aplikace 
https://vr.is.cuni.cz/) 
 

1. Zahájení 

1.1. Organizac ní  informace 
1.2. Prezence c lenu  Ve decke  rady FF UK 
1.3. Schva lení  programu zaseda ní  Ve decke  rady FF UK 
1.4. Schva lení  za pisu ze zaseda ní  Ve decke  rady FF UK dne 18. 2. 2021 
 

2. Řízení ke jmenování profesorem pana doc. PhDr. Petra Zemánka, CSc. pro obor 
Lingvistika konkrétního jazyka Asie 

(za kladní  informace v pr í loze c . 1) 
(teze pr edna s ky v pr í loze c . 2) 
 

3. Personália  

Na vědomí: 
 
3.1. Ozna mení  o u spe s ny ch habilitac ní ch a jmenovací ch r í zení ch: 

Ke dni 1. 4. 2021 bude pan PaedDr. Lubos  Merhaut, CSc. jmenova n docentem v oboru 
De jiny c eske  literatury a teorie literatury. 

 
Ke schválení prostřednictvím hlasovací aplikace https://vr.is.cuni.cz/ v termínu, který bude 
oznámen:  
 
3.2. Na vrh U stavu translatologie na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro SRZK pro 

studijní  program Pr ekladatelství  a tlumoc nictví  (obor: Pr ekladatelství  – anglic tina, 
francouzs tina, ne mc ina, rus tina, s pane ls tina): 

Mgr. Miguel Cuenca Drouhard, Ph.D. 

3.3. Na vrh U stavu translatologie na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro SRZK pro 
studijní  program Pr ekladatelství  a tlumoc nictví  (obor: Tlumoc nictví  – anglic tina, 
francouzs tina, ne mc ina, rus tina, s pane ls tina): 

Mgr. Miguel Cuenca Drouhard, Ph.D. 
PhDr. Alz be ta Malkovska  
Mgr. Ing. Maria Molchan, Ph.D. 

Zdu vodne ní  U TRL: PhDr. Alz be ta Malkovska  nastoupila na U TRL po ne kolikalete  u spe s ne  
tlumoc nicke  praxi. Schopnost spojovat teoreticke  poznatky s prakticky mi zkus enostmi je 
pro c lenství  v komisi pro rigoro zní  r í zení  velky m pr í nosem. Zaha jení  doktorske ho studia 
je va za no na vyr es ení  rodinny ch za lez itostí . 

3.4. Na vrh U stavu r ecky ch a latinsky ch studií  na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro 
SZZK pro studijní  program Filologie (obor: Latinska  medievistika): 

PhDr. Martin Svatos , CSc. 
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3.5. Na vrh U stavu r ecky ch a latinsky ch studií  na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro 
BZK a SZZK pro studijní  program Historicke  ve dy (obor: De jiny anticke  civilizace): 

doc. Mgr. et Mgr. Iva Ada mkova , Ph.D. (pr edseda) 
Mgr. Michal Ctibor, Ph.D. 

3.6. Na vrh U stavu r ecky ch a latinsky ch studií  na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro 
BZK a SZZK pro studijní  program Filologie (obor: Novor ecka  filologie): 

doc. Mgr. Sylva Fischerova , Ph.D. (pr edseda) 

3.7. Na vrh U stavu r ecky ch a latinsky ch studií  na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro 
BZK pro studijní  program R ecka  a latinska  studia: 

doc. Mgr. et Mgr. Iva Ada mkova , Ph.D. (pr edseda) 
doc. Mgr. Lucie Dolez alova , Ph.D. (pr edseda) 
PhDr. Jan Kalivoda 

Zdu vodne ní  U R LS: Dr. Jan Kalivoda je uzna vany m odborní kem na latinskou medievistiku, 
ve zkus ební  komisi zajis ťuje lingvistickou c a st zkous ky (vc etne  pí semne  c a sti), U R LS 
nedisponuje jiny m lingvistou specializovany m na str edove kou latinu. 

3.8. Na vrh oborove  rady na doplne ní  c lena zkus ební  komise pro obhajoby disertac ní ch 
prací  pro studijní  program Obecna  teorie a de jiny ume ní  a kultury, studijní  obor 
Hudební  ve da (tr í leta  de lka studia): 

prof. Pwyll ap Sion, Bangor University, UK (pr edseda) 
dr. Lisa Marie Colton, University of Huddersfield, UK  

3.9. Na vrh oborove  rady na doplne ní  c lena zkus ební  komise pro obhajoby disertac ní ch 
prací  pro studijní  program Politologie, studijní  obor Politologie (tr í leta  de lka studia): 

prof. dr. Frank Hadler 

 
4. Různé 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 
Cca v 10.10 hodin r í zení  ke jmenova ní  profesorem pana doc. PhDr. Petra Zemánka, CSc. pro 
obor Lingvistika konkrétního jazyka Asie. 
 
Komise: 
Pr edsedkyne : 
prof. PhDr. Jitka Malec kova , CSc., FF UK 
C lenove : 
doc. PhDr. Frantis ek Ondra s , Ph.D., FF UK, 
prof. RNDr. Va clav Blaz ek, CSc., FF MU, 
prof. Stephan Procha zka, Universita t Wien  
a prof. Janusz Danecki, University of Warsaw. 
 
Autor i doporuc ují cí ch dopisu : 
prof. Dr. Jonathan Owens, Universita t Bayreuth, 
prof. Dr. Kees Versteegh, Radboud University Nijmegen, 
prof. Dr. Jan Tavernier, Universite  Catholique de Louvain 
a prof. Dr. Rainer Voigt, Freie Universita t Berlin. 
 
Te ma pr edna s ky: 
Jak vzda lene  jsou si dialekty Arabske ho poloostrova   
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Příloha č. 2 
Jme no a pr í jmení  s tituly: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 
Na zev profesorske  pr edna s ky: Jak vzdálené jsou si dialekty Arabského poloostrova 
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