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Program zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
dne 15. dubna 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. 3. 2021 
 

2. Vyhlášení výsledků Ceny Jana Palacha za rok 2021 

 
3. Habilitační řízení pana Mgr. Kamila Činátla, Ph.D. pro obor České dějiny 

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

4. Personália  

Ke schválení prostřednictvím hlasovací aplikace https://vr.is.cuni.cz/ v termínu, který bude 
oznámen:  

4.1. Na vrh Katedry socia lní  pra ce na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK pro 
studijní  program Socia lní  politika a socia lní  pra ce (obor: Socia lní  pra ce) a studijní  
program Socia lní  pra ce: 

Mgr. Jakub Holas 

Zdu vodne ní  KSOCP: zastoupení  c lena komise PhDr. K. Vec erky, CSc., ktery  je zdravotne  
indisponova n po prode lane m onemocne ní  Covid 19. 

4.2. 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 jin ume ní  a kultury, studijní  obor 
Hudební  ve da (tr í leta  de lka studia): 

prof. Dr. Markus Ries 
prof. Dr. Robert Vorholt 

4.3. 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. PhDr. Ing. Ondr ej Cí sar , Ph.D. (pr edseda) 

4.4. Na vrh oborove  rady na doplne ní  c lena zkus ební  komise pro SDZK a obhajoby 
disertac ní ch prací  pro studijní  program Filologie obor Klasicka  filologie (tr í leta  de lka 
studia): 

PhDr. Karla Vyme talova , Ph.D. 

4.5. Na vrh oborove  rady na doplne ní  c lena zkus ební  komise pro SDZK a obhajoby 
disertac ní ch prací  pro studijní  program Historicke  ve dy, studijní  obor De jiny a kultury 
zemí  Asie a Afriky (tr í leta  de lka studia): 

PhDr. Ondr ej Slac a lek, Ph.D. 
Martin Fotta, PhD 
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Bc. Tereza Jermanova , M.A., Ph.D. 

4.6. Na vrh oborove  rady na zme nu role pr edsedy ve zkus ební ch komisí ch pro SDZK 
a obhajoby disertac ní ch prací  pro studijní  program Historicke  ve dy, studijní  obor 
De jiny a kultury zemí  Asie a Afriky (tr í leta  de lka studia): 

doc. PhDr. Daniel Bous ek, Ph.D. (pr edseda) 
doc. Daniel Berounsky , Ph.D. (pr edseda) 
PhDr. Bronislav Ostr ansky , Ph.D. (pr edseda)  
doc. Mgr. Jakub Mars a lek, Ph.D. (pr edseda) 

 
5. Návrh na složení komise pro řízení ke jmenování profesorem a návrhy témat 

profesorské přednášky pro řízení pana doc. PhDr. Jana Volína, Ph.D. (FF UK) pro 
obor Lingvistika: 

5.1. Na vrh komise 
Předsedkyně: 
prof. Magdale na Bila , Pres ovska  univerzita, Pres ov, Slovensko. 
Členové: 
prof. Jana Hoffmannova , U stav pro jazyk c esky  AV C R, Praha, 
doc. Ondr ej Pes ek, Filozoficka  fakulta JU, C eske  Bude jovice,  
doc. Petr C erma k, FF UK 
a prof. S tefan Ben us , Univerzita Konstantina Filozofa v Nitr e, U stav informatiky 
Slovenske  Akademie ve d. 
 
5.2. Na vrh pr edna s ek (dle preference uchazec e, abstrakty viz pr í loha c . 3): 
1. Tempora lní  struktura r ec i 
2. Obraz mluvc í ho v mysli posluchac e 
3. Prozodicka  fra ze v c es tine  

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

habilitační řízení pana Mgr. Martina Golce, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci) 
pro obor Archeologie: 

Habilitac ní  pra ce:  
Centrum plate nicke  a by vale  plate nicke  skupiny vy chodohals tatske  kultury na Morave  
 
6.1. Na vrh komise 
Předseda: 
prof. PhDr. Petr Charva t, DrSc. (PedF ZC U Plzen ). 
Členové: 
prof. dr. hab. Jan Chochorowski (Instytut Archeologii Uniwerzitet Jagiellon ski Krako w), 
prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc. (Katedra archeolo gie Univerzita Konstantí na Filozofa, 
Nitra), 

doc. Mgr. Ondr ej Chvojka, Ph.D. (Archeologicky  u stav FF JU C eske  Bude jovice, Jihoc eske  
muzeum v C esky ch Bude jovicí ch) 

a doc. PhDr. Peter Pavu k, Ph.D. (U stav pro klasickou archeologii FF UK). 
 
6.2. Na vrh pr edna s ek (dle preference uchazec e, abstrakty viz pr í loha c . 4): 
1. Elity doby hals tatske  na Morave  
2. Postpaleoliticky  vy zkum jeskyní  Moravske ho krasu  
3. Depozita doby hals tatske  na Morave  
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7. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky pro 
habilitační řízení paní PhDr. Ivony Mišterové, Ph.D. (Západočeská univerzita 
v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatury) pro obor 
Anglická a americká literatura: 

Habilitac ní  pra ce:  
Inter Arma non Silent Musae: Anglicka  a americka  dramaticka  tvorba na c esky ch 
a moravsky ch divadelní ch sce na ch v dobe  první  sve tove  va lky. 
 
7.1. Na vrh komise 
Předseda: 
prof. emeritus PhDr. Martin Hilsky , CSc., dr. h. c., MBE, v du chodu. 
Členové: 
prof. PhDr. Martin Procha zka, CSc., FF UK; Metropolitní  univerzita v Praze, Katedra 
politologie a anglofonní ch studií ,  

prof. PhDr. Pavel Dra bek, Ph.D., University of Hull, Faculty of Arts, Cultures and Education, 
School of the Arts, Velka  Brita nie; Masarykova univerzita, FF, Katedra divadelní ch studií , 

prof. Jana Wild, Ph.D., Vysoka  s kola mu zicky ch ume ní  v Bratislave, Divadelna  fakulta, 
Katedra divadelny ch s tu dií  

a doc. MgA David Drozd, Ph.D., Masarykova univerzita, FF, Katedra divadelní ch studií ; 
Jana c kova akademie mu zicky ch ume ní , Divadelní  fakulta. 

 
7.2. Na vrh pr edna s ek (dle preference uchazec ky, abstrakty viz pr í loha c . 5): 
1. C esky  kra l Lear Vendelí n Budil a jeho kulturní  odkaz 
2. Prome ny angloamericke ho repertoa ru na plzen sky ch sce na ch v pru be hu druhe  

poloviny dvaca te ho století  
3. Kdo se (ne)bojí  Williama Shakespeara? Shakespearovske  adaptace pro de ti a mla dez  
 

8. Akreditace 

8.1. Na vrhy na zme nu garantu  (mimo akreditace): 

Název SO 
Typ 

SO 

Standardní 

doba 

studia 

Jazyk 

výuky 

Návrh na 

odvolání garanta 

SO 

Návrh na jmenování 

garanta SO 

Filozofie Bc 3  cs 

doc. MUDr. 

Štěpán Špinka, 

Ph.D. 

doc. Jakub C apek, 
Ph.D. 

Filozofie NMgr 2 cs 

doc. MUDr. 

Štěpán Špinka, 

Ph.D. 

doc. Jan Palkoska, 
Ph.D. 

Religionistika Bc 3  cs 
doc. Radek 

Chlup, Ph.D. 
Martin Pehal, Ph.D. 

Iberoamerikanistika PhD 4  cs 
prof. PhDr. Josef 

Opatrný, CSc. 

prof. Markéta Křížová, 

Ph.D. 

Ibero-American 

Studies 
PhD 4 en 

prof. PhDr. Josef 

Opatrný, CSc. 

prof. Marke ta Kr í z ova , 
Ph.D. 

Iberoamerikanistika PhD 3 cs 
prof. PhDr. Josef 

Opatrný, CSc. 

prof. Marke ta Kr í z ova , 
Ph.D. 

 

Název SP  Typ SP  
Standardní 

doba studia  
Jazyk 

výuky  
Návrh na odvolání 

garanta SP  
Návrh na jmenování 

garanta SP  
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Archeologie 
prave ku a 
str edove ku 

Bc. 3  cs  
doc. PhDr. Toma s  
Klí r, Ph.D... 

doc. PhDr. Miroslav 
Popelka, CSc. 

Archeologie 
prave ku a 
str edove ku 

NMgr. 2 cs  
doc. PhDr. Miroslav 
Popelka, CSc. 

doc. PhDr. Toma s  Klí r, 
Ph.D.. 

Archeologie 
prave ku a 
str edove ku 

PhD. 4 cs  
doc. PhDr. Miroslav 
Popelka, CSc. 

doc. PhDr. Toma s  Klí r, 
Ph.D.. 

 
9. Různé 

 

https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSIONDDC860424D7751327D694E9DB4E0961B/whois2/osoba/1101185948817693/?back_id=26
https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSIONDDC860424D7751327D694E9DB4E0961B/whois2/osoba/1101185948817693/?back_id=26
https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSIONDDC860424D7751327D694E9DB4E0961B/whois2/osoba/1101185948817693/?back_id=26
https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSIONDDC860424D7751327D694E9DB4E0961B/whois2/osoba/1101185948817693/?back_id=26
https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSIONDDC860424D7751327D694E9DB4E0961B/whois2/osoba/1101185948817693/?back_id=26
https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSIONDDC860424D7751327D694E9DB4E0961B/whois2/osoba/1101185948817693/?back_id=26
https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSIONDDC860424D7751327D694E9DB4E0961B/whois2/osoba/1101185948817693/?back_id=26
https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSIONDDC860424D7751327D694E9DB4E0961B/whois2/osoba/1101185948817693/?back_id=26
https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSIONDDC860424D7751327D694E9DB4E0961B/whois2/osoba/1101185948817693/?back_id=26
https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSIONDDC860424D7751327D694E9DB4E0961B/whois2/osoba/1101185948817693/?back_id=26
https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSIONDDC860424D7751327D694E9DB4E0961B/whois2/osoba/1101185948817693/?back_id=26
https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSIONDDC860424D7751327D694E9DB4E0961B/whois2/osoba/1101185948817693/?back_id=26
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 
Cca v 10.15 hodin habilitac ní  r í zení  pana Mgr. Kamila Činátla, Ph.D. pro obor České dějiny. 
 
Komise: 
Pr edseda: 
prof. Milan Hlavac ka, CSc., U stav c esky ch de jin FF UK. 
C lenove : 
prof. PhDr. Dana Musilova , CSc., Historicky  u stav, FF Univerzita Hradec Kra love , 
prof. PhDr Milena Bartlova  CSc., Vysoka  s kola ume leckopru myslova  v Praze, 
prof. PhDr. Zdene k Benes , CSc., U stav c esky ch de jin FF UK, Katedra cí rkevní ch de jin a litera rní  
historie KTF UK 

a doc. Mgr. Jaroslav S ebek, PhD., Historicky  u stav AV C R. 
 
Oponenti: 
prof. PhDr. Zdene k Benes , CSc., U stav c esky ch de jin FF UK, Katedra cí rkevní ch de jin a litera rní  
historie KTF UK, 

doc. Radmila Slaba kova - S var í c kova , Ph.D. Katedra historie UP Olomouc 
a prof. PhDr. Dus an S kvarna, PhD., FF Univerzity Mateja Bela v Banske  Bystrici. 
 
Habilitac ní  pra ce: 
Nas e c eske  minulosti aneb jak vzpomí na me 
 
Te ma pr edna s ky: 
S kolní  de jepis v 21. století    



 

6 

Příloha č. 2 
Jme no a pr í jmení  s tituly: Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. 
Na zev habilitac ní  pr edna s ky: Školní dějepis v 21. století 
 

Historie je dynamickou souc a stí  nas í  souc asnosti. R ada trendu  ukazuje, z e ani zdaleka 
není  za jem o de jiny na u stupu. Historicka  popkultura se doka z e prosadit na trhu. 
Vznika  mnoz ství  knih a filmu  s tematikou minulosti, proda vají  se poc í tac ove  hry o 
minulosti. Ru zne  politiky pame ti vyuz í vají  historii k utva r ení  identit. Budují  se nova  
muzea c i pomní ky. De jiny patr í  ke konfliktní m politicky m te matu m, ktera  doka z í  
mobilizovat ver ejnost. Jako roli ma  v tomto kontextu de jepis? Jako pr edme t zaloz eny  
na biflova ní  dat a vypra ve ní  na rodní ch pr í be hu  mu z e vyzní t pone kud antikva rne  a 
nepouz itelne . Exponovana  role historie ve ver ejne m prostoru vs ak ukazuje, z e 
historicke  vzde la va ní  potr ebujeme. Jak by ale me lo vypadat? 
Souc asny  s kolní  de jepis ovlivn uje r ada trendu , ktere  zme nily kontext vy uky. Internet 
neby valou me rou zpr í stupnil informace a u me rne  tomu narostla potr eba jejich 
kriticke ho zhodnocení . Nove  technologie pr etva r ejí  zpu soby komunikace a socia lní  
vztahy. Historie je souc a stí  politicky ch identit, pr ic emz  souc asna  me dia dynamizují  
diskurz o minulosti. I v kontextu de jepisne ho vzde la va ní  mu z eme hovor it o zcela „nove  
historicke  situaci“ (François Hartog), ktera  vy uku staví  pr ed za sadní  vy zvy a proble my. 
Novou situaci lze konkre tne  ilustrovat na pr í kladu Wikipedie. Historicke  znalosti, na 
nichz  tradic ní  de jepis stave l, jsou pro ve ts inu z a ku  dostupne  ne kolika kliknutí mi tady a 
teď. Wikipedie me ní  kontext vy uky a staví  de jepis pr ed nove  ota zky: Proc  se ma m uc it 
nazpame ť data, ktera  jsou snadno dostupna ? Co mu z e de jepis nabí dnout nad 
Wikipedii? 
Nova  situace generuje ne kolik za sadní ch ota zek, ktere  pr edstavují  klí c ove  vy zvy pro 
souc asnou didaktiku de jepisu: V c em novy  kontext ovlivnil historicke  mys lení  
dnes ní ch mlady ch lidí ? Jake  je jejich vy chozí  porozume ní  minulosti? Co mu z e s kola 
nabí dnout nad ra mec pasivní  reprodukce faktografie? Jake  dovednosti ma  rozví jet a 
jak? Ra mcove  jde o reakci didaktiky na vy s e dotc ene  zme ny a ota zku po cí lech 
historicke ho vzde la va ní  v souc asnosti. Je z a k, ktery  si osvojil extenzivní  faktografii, 
historicky gramotny ? 
K orientaci v sloz ite  situaci s kolní ho de jepisu vyuz iji zkus enosti spojene  s vy vojem 
aplikace HistoryLab (www.historylab.cz), ktera  funguje jako digita lní  dí lna pro pra ci 
s prameny a snaz í  se tak v praxi podpor it zame r ení  kurikula na rozvoj dovedností . 
Od roku 2016 vedu ty m, ktery  s podporou TAC R a v s irs í m konsorciu institucí  vyví jí  
HistoryLab. Aplikace je pru be z ne  testova na na s kola ch a pros la zate z ka vací  zkous kou 
v ra mci distanc ní  vy uky be hem karante ny. HistoryLab umoz n uje vhled do s kolní  praxe 
a do zpu sobu , jak z a ci zacha zejí  s historií , neboť zachycuje jejich interakci s prameny 
pr i badatelsky zame r ene  vy uce. Realizac ní  ty m ma  v souc asnosti k dispozici pr es 
20.000 vyplne ny ch vy sledku  pra ce, ktere  lze vyuz í t k vy zkumu historicke ho mys lení  
mla dez e, relevance vzde la vací ch cí lu  a efektivity didakticky ch postupu .  
HistoryLab funguje nejen jako uc ební  pomu cka, ale te z  jako diagnosticky  na stroj, ktery  
dokumentuje stav historicke ho mys lení  z a ku . Ukazuje historicke  mys lení  zdola a 
umoz n uje tak didakticke  teorii pru hledy do s kolní  praxe. Data z provozu aplikace 
vedou k ne kolika diagnosticky m za ve ru m. 

1) Cvic ení  v HistoryLabu stojí  na badatelske  ota zce, kompozici pramenu , jez  
umoz n uje její  zodpove zení , a na digita lní ch na strojí ch, ktere  dí ky interaktivite  
podporují  analytickou pra ci. Vy sledky z a ku , dotazní kova  s etr ení  i za ve ry uc itelu  
z r í zeny ch diskuzí  potvrzují , z e badatelske  pojetí  a interaktivita zvys ují  za jem o 
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pr edme t. I dosud pasivní  z a ci participují  na vy uce pojate  jako proble m otevr eny  
k r es ení . 

2) HistoryLab se zame r uje na tvor ivou pra ci s prameny, a umoz n uje tak integraci 
pr í stupu  formativní ho hodnocení  do vy uky (Karel Stary ). Tradic ní  model 
evaluace je zaloz en na reprodukci de jepisne  la tky: umí , kdo si pamatuje.  
HistoryLab diagnostikuje proble my na u rovni historicke ho mys lení  a umoz n uje 
uc iteli, aby urc il u roven  z a kovsky ch dovedností  a poskytl u c innou zpe tnou 
vazbu.  

3) Kurikula rní  reforma podpor ila kompetenc ne  orientovanou vy uku. C esky  
de jepis ma  pr esto v praxi potí z e s rozvojem dovedností , ac koliv existují  praxí  
ove r ene  teoreticke  modely rozvoje historicke ho mys lení  (Ste phane Le vesque). 
HistoryLab nabí zí  propojení  didakticke  teorie a digita lní ch technologií . 
Postupny  rozvoj konceptu  historicke ho mys lení  se odra z í  v struktur e aplikace. 
HistoryLab vede z a ky k tomu, aby si v digita lní m prostr edí  krok po kroku 
osvojovali dovednosti. Za ve ry z provozu ukazují , z e opakova ní  usta leny ch 
postupu  vede k rozvoji dovedností .  

Dí ky propojení  teorie a praxe mu z e HistoryLab poslouz it jako experimenta lní  
prostr edí  k zodpove zení  ota zek spojeny ch s rolí  de jepisu v 21. století , jako 
vy chodisko k reakci na vy zvy spojene  s „novou historickou situací “. 
Co provoz aplikace vypoví da  o historicke m mys lení  dnes ní  mla dez e? 
Dokumentuje r adu proble mu . Z a ci tí hnou k pasivní  reprodukci dat a nejsou 
schopni kla st historii ota zky. Nemají  dostatec ny  odstup od informací , nedoka z í  je 
uspor a dat a c asto je jen nekriticky reprodukují . Nemají  rozvinutou pr edstavu o 
historicke  zme ne  a pr ena s ejí  na minulost pre zentisticke  pr edstavy. Nejsou 
schopni aktualizovat a aplikovat znalosti v kaz dodenní  praxi.   
De jepis pr eda vany  jako uzavr eny  soubor faktu  urc eny  k pasivní  reprodukci rozví jí  
historickou gramotnost jen omezene . Wikipedii mu z e pr esa hnout, pokud se 
zame r í  na rozvoj dovedností , jejichz  vymezení  vs ak pr edpokla da  promys lenou 
aplikaci didakticke  teorie do s kolní  praxe. Cí lem takto pojate ho de jepisu mu z e by t 
vzde la ní  a vy chova aktivní ho obc ana, ktery  kriticky zacha zí  s informacemi a 
reflektuje sdí lene  identity a funkce historie ve ver ejne m prostoru.  
 
HARTOG François. Na ceste  k nove  historicke  situaci. Slovo a smysl, 2017, 14, 27, s. 238–250. 
LE VESQUE Ste phane, CLARK Penney. Historical Thinking: Definitions and Educational Applications. In: 
METZGER Scott Alan (ed.). The Wiley international handbook of history teaching and learning. New York: 
Wiley-Blackwell, 2018, s. 119-148. 
STARY  Karel, LAUFKOVA  Veronika a kol. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Porta l, 2016. 
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Příloha č. 3: 
Na vrh tr í  profesorsky ch pr edna s ek: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 
 

Název přednášky A: Temporální struktura řeči 
Abstrakt: C as jakoz to jedna z dimenzí  nas eho sve ta je natolik evidentní , z e je 
pr ekvapive , jake  proble my zpu sobil v neda vne  minulosti lingvistice, pr esne ji r ec eno 
fonologii. V první  polovine  minule ho století  totiz  pr evaz ovala pr edstava, z e jazyk 
jakoz to abstraktní  syste m znakovy ch jednotek a pravidel je mimoc asovy , takz e trva ní  
jednotek v c ase nemu z e by t distinktivní m fonologicky m rysem. V segmenta lní  dome ne  
to pak vedlo k nutnosti nahradit de lku konceptem napjatosti, v suprasegmenta lní  
dome ne  bylo tempo buď ignorova no, nebo vyte sne no do tzv. paralingvistiky. Du sledky 
te chto omylu  jsou pociťova ny dodnes, jejich vliv ovs em postupne  sla bne, a to 
pr edevs í m vlivem disciplí n a metodologií  pr icha zejí cí ch zvne js ku (napr . diskurzní  a 
konverzac ní  analy zy, r ec ove ho inz eny rství  nebo psycholingvisticke  fonetiky). 
Pr edna s ka pr edstaví  ota zky systematicke ho vyuz ití  tempora lní ch parametru  pr i 
komunikaci ru zny ch sloz ek vy znamu a podpor í  na zor, z e c as do zvukove ho pla nu 
jazyka patr í . Mimo jazykovy  pla n pak mohou sta t ota zky plynulosti komunikac ní ho 
toku a percepc ní ho u silí  v za vislosti na tempora lní  struktur e promluvy, pr í padne  
ota zky vní mane  pr irozenosti r ec i a r ec nicke  kompetence mluvc í ho. Zazní  argument, z e 
zkouma ní  te chto r ec ovy ch jevu  není  spolec ensky me ne  du lez ite  nez  popis 
abstraktní ho „syste mu syste mu “. 
Název přednášky B: Obraz mluvčího v mysli posluchače 
Abstrakt: U jednotlivy ch propozic je obecne  zna ma skutec nost, z e neza lez í  pouze na 
jejich lexika lní m obsahu a syntaxi, ale take  na zpu sobu, jaky m byly proneseny. Me ne  uz  
je tematizova n pr í buzny  fakt, z e zpu sob mluvy ovlivn uje pr edstavy, ktere  si posluchac  
buduje o charakteru c i menta lní ch schopnostech mluvc í ho pr i první m setka ní . Ba da ní  
v te to oblasti byla dlouhou dobu znac ne  ateoreticka  a metodologicky povrchní , 
vy razne  zame r ena  na atraktivitu osoby. V poslední  dobe  vs ak pr iby va  rigoro zní ch 
empiricky ch studií , na jejichz  vy sledky je moz no se spolehnout a systematicky 
navazovat. Fonetika, i jinak vy razne  mezioborova  oblast ba da ní , zde vyuz í va  jednak 
sve ho metodologicky propracovane ho multidimenziona lní ho pr í stupu k analy ze zvuku 
r ec i, jednak nove js í ch na stroju  z oblasti psychologie osobnosti, mezi ne z  patr í  napr . i 
pe tifaktorovy  model osobnosti s komponenty sve domitost, pr í ve tivost, emoc ní  
stabilita (neurotic nost), otevr enost a dynamic nost. V pr í pade  praz ske ho foneticke ho 
u stavu k dane  oblasti vy zkumu pr istupuje jes te  problematika cizinecke ho pr í zvuku 
vyz adují cí  dí ky sve  snadne  zpolitizovatelnosti znac nou badatelskou disciplinovanost. 
Ru zne  vy zkumne  postupy budou v pr edna s ce pr edstaveny spolu s vy sledky ba da ní  
nas ich i zahranic ní ch pracovis ť. 
Název přednášky C: Prozodická fráze v češtině 
Abstrakt: Za jem o prozodicke  fra zova ní  v be z ne  mluvene  r ec i saha  hluboko do historie 
a i pr esto, z e se v souc asne  dobe  kaz doroc ne  objevují  desí tky novy ch studií  na toto 
te ma, z a dny  z jazyku  se nemu z e pochlubit, z e by me l problematiku v u plnosti popsa nu. 
Je totiz  sloz ita  tí m, z e se v ní  snoubí  aspekt kognitivne  psychologicky  s aspektem 
se manticky m, syntakticky m, neurofyziologicky m, akusticky m a snad i jiny m. Hlubs í mu 
pochopení  problematiky krome  jine ho bra ní  take  ne ktere  apriorní  pr edpoklady, jejichz  
vy znamnost je pr ecen ova na. Je da no tradicí  evropske  lingvistiky, z e ve ts ina studií  
v te to oblasti se ve nuje pr edevs í m pr í padu m, v nichz  fra zova ní  me ní  referenc ní  
(reprezentac ní ) vy znam promluvy. To je okruh jevu  atraktivní  i pro laickou ver ejnost. 
Vy zkum poslední ch desetiletí  se vs ak postupne  odpouta va  od tzv. „laboratorní  r ec i“ a 
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ukazuje, z e v kaz dodenní  komunikaci pr evaz ují  me ne  na padne , ale neme ne  du lez ite  
jevy souvisejí cí  s u spe s ností  jazykove  interakce v s irs í m slova smyslu. Pr edna s ka 
krome  pr ehledu napr í c  celou s í r í  problematiky pr edstaví  take  pr í spe vek doma cí ch 
pracovis ť k její mu r es ení . 
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Příloha č. 4: 
Na vrh tr í  habilitac ní ch pr edna s ek: Mgr. Martin Golec, Ph.D. 
 

Název přednášky A: Elity doby halštatské na Moravě 
Abstrakt: Za jem o elity v první m pr í padu doby z elezne  ‒ v dobe  hals tatske  (800‒450 pr . Kr.) ‒ 
na Morave  je prvor ady . Monitorova ní  jejich existence v rozsa hle  krajine  o rozloze 22 350 km2 
poukazuje na jejich nerovnome rne  zastoupení . Na Brne nsku a Proste jovsku existují  jejich 
dlouhodobe  koncentrace ‒ asi 90 % celkove ho poc tu na studovane m u zemí , zatí mco na 
ve ts ine  u zemí  je te me r  nenajdeme. Tento fakt ovlivn uje za kladní  model spolec nosti. Jde o 
spolec enske  období  stadia na c elnictví  s vy razny m hierarchicky m stupne m vy voje. Tento 
parametr se promí ta  do za kladní ch archeologicky ch pramenu  ‒ coz  jsou zejme na hroby a 
pohr ebis te , da le sí dla a jine  zdroje jako depoty, svatyne , ad., ne ktere  povaz ujeme za 
„identifika tory elit“. Pr i vhodne m nastavení  movity ch a nemovity ch identifika toru , coz  jsou 
luxusní  c i importovane  pr edme ty nebo stavby abnorma lní  velikosti c i neobvykle  podoby, 
mu z eme elity studovat nejen na sledovane m u zemí , ale v mnohem ve ts í m prostoru, zejme na v 
regionech hals tatske  Evropy od vy chodní  Francie po Maďarsko, od polske ho Slezska po 
Slovinsko, ale i da le. Studium elit na m dovoluje vytvor it spolec ensky  model, jehoz  souc a stí  je 
pr edstavení  za kladní ch politicky ch, vojensky ch, ekonomicky ch a na boz ensky ch mechanismu . 
Tento sme r vy zkumu je nedí lnou souc a stí  studovane  epochy, a nelze jej pominout. Zí skany  
model na m dovoluje ra mcove  rekonstruovat spolec nost, kupr í kladu se take  vyja dr it k 
tradic ní mu pojmu archeologicka  kultura, coz  na Morave  v rozmezí  800‒550 pr . Kr. pr edstavují  
hora kovska  a plate nicka  skupina vy chodohals tatske  kultury a mezi le ty 550‒450 pr . Kr. pozdní  
doba hals tatska , kdy loka lní  uskupení  vymizely. Zmí ne ny  model na m umoz n uje nastí nit 
dynamiku centralizac ní ch procesu , jejichz  pochopení  na m umoz n uje pracovat se studovany m 
u zemí m v ra mci cele  hals tatske  kultury. 

Název přednášky B: Postpaleolitický výzkum jeskyní Moravského krasu 
Abstrakt: Jeskyne  Moravske ho krasu poskytují  c etne  doklady po pobytech lidí  v minulosti. 
Archeologicky  za jem zde spada  az  ke kor enu m archeologicke  ve dy do 60. let 19. století . 
Zna my mi se staly zejme na paleoliticke  lokality jako je Ku lna s doklady po neandrta lcí ch nebo 
jeskyne  By c í  ska la a Peka rna pro sve  bohate  na lezy lovcu  a sbe rac u  období  Magdale nienu. 
Jeskyne , jako velmi stabilní  body oby vane  krajiny, umoz n ovaly po velmi dlouhy  c as ope tovne  
ukla da ní  stop pr í tomnosti na stejny ch mí stech, c í mz  vznikaly ru zne  mocne  kumulace na lezu . 
Jeskyne  se v za sade  velmi odlis ují  od jiny ch lokalit v otevr ene  krajine . Patrne  je to zejme na v 
postpaleoliticke  e r e v období  neoliticky ch zeme de lsky ch kultur (od 6 tis. pr . Kr.), da le ve 
str edove ku a novove ku. Mají  c etna  specifika, ktera  vyve rají  z pr í rodní ho nastavení . Lide  v nich 
uskutec n ují  pestre  c innosti. Nejc aste ji je navs te vují , po paleolitu jen zr í dka osí dlují ; da le v nich 
sbí rají , te z í  suroviny a vyra be jí , pohr bí vají  mrtve , ale take  jeskyne  zapojují  do na boz ensky ch 
syste mu  jako obe tis te  nebo svatyne . Z hlediska ve dy jsou jeskyne  pru sec í kem c etny ch oboru  a 
archeologie je jedna z nich. Metodicky m pr í stupem je sme r speleoarcheologicky . Zahrnuje 
nejen znalosti archeologie se za jmem o kulturu, ale i speleologii, ktera  postihuje unika tní  
pr í rodní  sloz ku. Jeskyne  jsou zkouma ny jako c a sti krajinne ho syste mu se svy m blí zky m okolí m 
a da lkovy mi spojnicemi se vzda lene js í mi regiony. Z hlediska dlouhe ho c asu jsou „konzervami 
minulosti“, ktere  hromadí  informace. Vy zkumny m cí lem se neda vno stala velka  jeskyne  By c í  
ska la, ktera  mezi 19 periodami od paleolitu po souc asnost vydala doklady po 17 z nich. Velke  
jeskyne  pravidelne  poskytují  c aste  doklady minulosti. Zcela mimo za jem archeologie zu staly 
periody novove ku, ktere  vs ak poskytují  c etne  pí semne , fotograficke , mapove  a jine  prameny. 
Takovy  pr í stup se pojí  s porevoluc ní  zvy s eny m za jmem archeologie o doposud opomí jena  
te mata. Cí lí  na vy zkum mí st rane  industrializace, rozví jí  se archeologie va lky, zkoumají  se 
bojis te , cesty, vodní  plochy, horske  oblasti, rozví jí  se experimenta lní  archeologie, ad. Pra ve  
recentní  periody na m pr ina s ejí  hojna  data k tvorbe  modelu  o obecne m vyuz í va ní  jeskyní  ‒ tj. 
prakticky ch funkcí , coz  na m poma ha  v interpretaci stars í ch period prave ku. Jeskyne  jsou c asto 
mí sty multifunkc ní mi, kde se funkce v c ase kombinují , vy razne  me ní , ale i opakují . Ve 
zkoumane  By c í  ska le lze postupne  uve st sí dlis te  magdale nsky ch lovcu  (15.‒13. tis. pr . Kr.), 
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unika tní  centra lní  pohr ebne -votivní  svatyni doby hals tatske  z let 575‒450 pr . Kr., nove  
objeveny  romanticky  Vranovsko-kr tinsky  lichtens tejnsky  area l (1796‒1821) nebo mí sto 
va lec ne  tova rny z let 1944/1945. 

Název přednášky C: Depozita doby halštatské na Moravě 
Abstrakt: Archeologicka  pramenna  za kladna doby hals tatske  na Morave  poskytuje vedle 
pramenu  z hrobu , sí dlis ť, hradis ť nebo jeskyní  pome rne  znac ne  mnoz ství  depozit, obecne  
zna my ch jako depoty. Jejich poc et v poslední m desetiletí  znac ne  narostl a dals í  pr iby vají . 
Celkem dnes zna me 19 souboru  a na lez í  do rozmezí  625‒450 pr . Kr. Vy razne  napoma hají  k 
tvorbe  chronologie a celkove  jde o jednu z hlavní ch komponent pro studium cele  epochy. Jejich 
systematicke  monitorova ní  pr ina s í  nove  interpretac ní  moz nosti. Z pohledu sloz ení  je mu z eme 
cha pat jako multimateria lova  depozita ‒ obsahují  pr edme ty z bronzu, z eleza, jantaru, skla 
nebo perleti. Pestre  je jejich sloz ení  z hlediska kategorií  ‒ bronzove  na doby, s perky, 
polotovary, ad. Ne ktere  z nich spadají  mezi luxusní  pr edme ty, jde o bronzove  na doby, z elezne  
roz ne  nebo za ve sne  zar í zení  na kotel, znac ne  jsou zastoupeny s perky, z nichz  vynikají  skla dane  
opasky nebo rozsa hle  jantarove  sety. Depozita jsou vy znamny m ve decky m rozcestní kem. 
Poma hají  sledovat vedle zmí ne ny ch problematik take  ota zky prostorove . Jejich pu vod 
monitorujeme v ní z ina ch poblí z  osí dleny ch mí st, ale take  v zcela odlis ny ch mí stech, jako jsou 
odlehle  kopce a hory. Dals í m okruhem jsou ota zky socia lní , luxusní  pr edme ty a importy 
nemohly by t majetkem kohokoliv a jsou va za ny na elity. S tí mto proble mem se pojí  
problematika hrobu , ktere  nabí zejí  dve  rozdí lne  kulturní  nastavení  v hora kovske  a plate nicke  
skupine . První  z nich na sve m u zemí  depoty vu bec nezna  a obdobne  pr edme ty jsou pouze v 
hrobech. Druha  skupina naopak zcela vyluc uje bohatství  z hrobu  a naopak je nacha zí me pouze 
te me r  vy hradne  v depotech. Vy sledna  interpretace tak metodicky za visí  na celkove m 
monitorova ní  vs ech hlavní ch pramenu . Depoty jsou nepostradatelnou c a stí  cele ho syste mu. 
Zcela za sadní  rozdí l zacha zení  s pr edme ty u obou skupin lez í  v kulturní m vzorci, ktere  je v 
kaz de m regionu unika tní . Jde o kombinaci stars í ch tradic pozdní  doby bronzove  a progresivní  
hals tatizace, ktera  nove  epos e ve vodí . Dals í  ota zky pr ina s í  pohled genderovy , dominantní  
mnoz ství  s perku  v depotech dí ky znalostem o hrobech prokazatelne  na lez í  z ena m, jejich u lohu 
pr i deponova ní  musí me diskutovat. Problematika deponova ní  pr edme tu  byla neda vno nove  
diskutova na take  jako souc a st centra lní  svatyne  Habru vka ‒ „By c í  ska la“. Zde je zachycena  
dí lna na luxusní  pr edme ty specializovane  dí lny, obdobne  i v depotech se opakovane  nacha zejí  
polotovary a odpady po vy robe . Moravske  depozita je nutne  s touto centra lní  lokalitou s 
neobvykly m zastoupení m elit diskutovat jako krajinnou strukturu. Kulminace vy skytu depozit 
take  evidentne  souvisí  s centralizac ní mi procesy hals tatske  spolec nosti. 
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Příloha č. 5: 
Na vrh tr í  habilitac ní ch pr edna s ek: PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. 
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