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Program zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
dne 20. května 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 15. 4. 2021 
1.5. Informace o termí nech zaseda ní  VR FF UK v akademicke m roce 2021-2022 
 

2. Řízení ke jmenování profesorem pana doc. PhDr. Ondřeje Peška, Ph.D. pro obor 
Románské jazyky 

(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 na vrzí ch na ude lení  cen a medailí : 

Kolegium rektora schva lilo na vrh na ude lení  Zlate  medaile Univerzity Karlovy paní  
prof. PhDr. Alene  Macurove , CSc. za její  celoz ivotní  pra ci v oblasti lingvistiky (zejme na 
bohemistiky a lingvistiky znakovy ch jazyku ). 

Cenu Donatio Universitatis Carolinae v letos ní m roce obdrz el i FF UK navrz eny  kandida t 
prof. Mgr. Miroslav Petr í c ek, Dr. z U stavu filosofie a religionistiky FF UK. 
 
Ke schválení prostřednictvím hlasovací aplikace https://vr.is.cuni.cz/ v termínu, který bude 
oznámen:  
 
3.2. Na vrh U stavu asijsky ch studií  na doplne ní  c lenu  do zkus ební  komise pro BZK pro 

studijní  program Filologie (obor: Indologie, Indologie se specializací ) a studijní  
program Asijska  studia – Indologie, pro SZZK pro studijní  program Filologie (obor: 
Indologie, Indologie se specializací , Indologie (indicka  studia) se specializací  
benga ls tina, hinds tina, sanskrt, tamils tina) a studijní  program Asijska  studia – 
Indologie: 

Mgr. Zuzana S picova  

Zdu vodne ní  U AS: Zuzana S picova  dokonc uje doktorske  studium, na nas em u stavu jiz  dels í  
dobu vyuc uje, a to jak jazykove , tak i pr edna s kove  kurzy. Její  jazykove  kompetence 
pokry vají  dva ze c tyr  jazyku  (benga ls tina a sanskrt), ktere  indologie otví ra , její  pr í tomnost 
ve zkus ební  komisi SZZK je proto nanejvy s  z a doucí  a bude schopna relevantne  zhodnotit 
znalosti studentu . 
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3.3. Na vrh Katedry pomocny ch ve d historicky ch a archivní ho studia na doplne ní  c lenu  do 
zkus ební  komise pro BZK, SZZK a SRZK pro studijní  program Historicke  ve dy (obor: 
Archivnictví  a pomocne  ve dy historicke ), pro BZK a SZZK pro studijní  program 
Historicke  ve dy (obor: Ver ejna  spra va a spisova  sluz ba), pro BZK a SZZK pro studijní  
programy Archivnictví  a pomocne  ve dy historicke  a Ver ejna  spra va a spisova  sluz ba: 

Jan Kahuda, PhDr., Ph.D. 
Daniela Bra dlerova , PhDr., Ph.D. 

3.4. Na vrh Katedry pomocny ch ve d historicky ch a archivní ho studia na doplne ní  c lenu  do 
zkus ební  komise pro BZK pro studijní  program Historicke  ve dy (obor: Archivnictví  
a pomocne  ve dy historicke ), pro BZK pro studijní  program Archivnictví  a pomocne  
ve dy historicke : 

Jitka Moc ic kova , Mgr. 

Zdu vodne ní : Ph.D. studium pr ed dokonc ení m 

3.5. Na vrh Katedry pomocny ch ve d historicky ch a archivní ho studia na doplne ní  c lenu  do 
zkus ební  komise pro BZK pro studijní  program Historicke  ve dy (obor: Ver ejna  spra va 
a spisova  sluz ba), pro BZK pro studijní  program Ver ejna  spra va a spisova  sluz ba: 

Marek Moravec, Mgr. 

Zdu vodne ní : Ph.D. studium pr ed dokonc ení m 

3.6. Na vrh Katedry pomocny ch ve d historicky ch a archivní ho studia na vyne tí  c lenu  ze 
zkus ební  komise pro BZK, SZZK a SRZK pro studijní  program Historicke  ve dy (obor: 
Archivnictví  a pomocne  ve dy historicke ): 

Pavla Vos ahlí kova , PhDr. CSc. (zdravotní  du vody) 
Eva Dras arova , PhDr. CSc. (pracovní  vytí z enost) 

3.7. Na vrh Katedry pomocny ch ve d historicky ch a archivní ho studia na vyne tí  c lenu  ze 
zkus ební  komise pro BZK a SZZK pro studijní  program Historicke  ve dy (obor: Ver ejna  
spra va a spisova  sluz ba): 

Pavla Vos ahlí kova , PhDr. CSc. (zdravotní  du vody) 
Eva Dras arova , PhDr. CSc. (pracovní  vytí z enost) 
David Kryska, JUDr., Ph.D. (pracovní  vytí z enost, mí sto ne ho pr ebí ra  vy uku Mgr. Marek 
Moravec) 

3.8. Na vrh na pove r ení  c lenství m v oborove  GA UK v sekci A - spolec enske  ve dy; obor 
historie, na rodopis: 

Mgr. Ondr ej Daniel, Ph.D. 
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.  
doc. PhDr. Mlada Hola , Ph.D.  

3.9. Na vrh na pove r ení  c lenství m v oborove  GA UK v sekci A - spolec enske  ve dy; obor 
filologie, media lní  studia: 

doc. Mgr. Pavel S tichauer, Ph.D. 
doc. PhDr. Lucie Saicova  R í malova , Ph.D. 
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4. Návrh na složení komise pro řízení ke jmenování profesorem a návrhy témat 
profesorské přednášky pro řízení pana doc. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D. (FF UK, KSI 
FIT ČVUT) pro obor Český jazyk: 

4.1. Na vrh komise 
Předseda: 
prof. Dr. Tilman Berger, Universita t Tu bingen, BRD. 
Členové: 
prof. PhDr. Eva Hajic ova , DrSc., MFF UK Praha, 
prof. Dr. Roland Meyer, Humboldt-Universita t zu Berlin, BRD, 
doc. PhDr. Kla ra Osolsobe , Dr., Filozoficka  fakulta, Masarykova univerzita, Brno,  
a doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Filozoficka  fakulta, Ostravska  univerzita, Ostrava. 
 
4.2. Na vrh pr edna s ek (dle preference uchazec e, abstrakty viz pr í loha c . 3): 
1. Vy zkum prokremelske ho narativu antisyste movy ch webu  na za klade  srovna va ní  

asociativní ch polí  
2. Perspektivy korpusove  analy zy diskurzu 
3. Registry c es tiny v korpusech C NK – principy implementace a moz nosti vyuz ití  

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

habilitační řízení pana Mgr. Radka Šimíka, Ph.D. (FF UK) pro obor Český jazyk: 

Habilitac ní  pra ce:  
Studies in information structure and reference 
 
5.1. Na vrh komise 
Předseda: 
prof. Dr. Roland Meyer, Humboldt-Universita t zu Berlin, BRD. 
Členové: 
prof. PhDr. Petr Karlí k, CSc., Masarykova univerzita, Brno, 
prof. PhDr. Jarmila Panevova , DrSc., UK, 
doc. Mgr. Radek C ech, Ph.D., Ostravska  univerzita 
a doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. Masarykova univerzita, Brno. 

 
5.2. Na vrh pr edna s ek (dle preference kolegia, abstrakty viz pr í loha c . 4): 
1. O epistemicke m aspektu indefinit s postfixem -si  
2. Zdvojení  ve ty ve vyja dr ení  irelevantní  okolnosti 
3. Morfologie relativní ch za jmen a se mantika (ko)relativní ch ve t 

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

habilitační řízení pana PhDr. Stanislava Doležala, Ph.D. (Filozofická fakulta 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) pro obor Světové dějiny a obecné 
dějiny: 

Habilitac ní  pra ce:  
Konstantin: Cesta k moci 
 
6.1. Na vrh komise 
Předseda: 
prof. PhDr. Martin Holy , Ph.D., Historicky  u stav AV C R; Katedra historie, FF UJEP. 
Členové: 
doc. Mgr. et Mgr. Iva Ada mkova , Ph.D., U stav r ecky ch a latinsky ch studií  FF UK, 
doc. PhDr. Jarmila Bednar í kova , CSc., U stav klasicky ch studií , FF Masarykovy univerzity, 
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doc. PhDr. Va clav Drs ka, Ph.D., U stav sve tovy ch de jin FF UK 
a doc. Mgr. Anna Pumprova , Ph.D., Katedra latinske ho jazyka a kultury, FF Ostravske  
univerzity v Ostrave . 

 
6.2. Na vrh pr edna s ek (dle kolegia, abstrakty viz pr í loha c . 5): 
1. Vylupova ní  hrobu  z hlediska r í mske ho pra va a z pohledu barbarsky ch za koní ku  
2. Z ide  v pozdní  r í mske  r í s i – pohled pohanu , kr esťanu  a sta tní  moci 
3. Nahlí z et Jordanovi pr es rameno aneb jak vznikala jeho Getica a Romana 
 

7. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a témat habilitační přednášky pro 
habilitační řízení pana PhDr. Dalibora Kučery, Ph.D. (Pedagogická fakulta Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity 
v Plzni, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy) pro obor Psychologie: 

Habilitac ní  pra ce:  
Osobnostní  markery v textu: Aplikace kvantitativní  psychologicko-lingvisticke  analy zy  
pí semne ho projevu pr i popisu osobnosti 
 
7.1. Na vrh komise 
Předseda: 
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. DSc., FF UK, Katedra psychologie; 1 LF UK, Sexuologicky  u stav. 
Členové: 
prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc., Katedra psychologie FF UP; U stav pedagogicky ch 
ve d, FHS UTB ve Zlí ne , 

doc. PaedDr. Eva Stranovska , Ph.D., Katedra germanistiky, FF UKF v Nitre, 
prof. PhDr. Jir í  S í pek, CSc. Ph.D. Katedra psychologie FF UK; DAMU Praha; ANIMA Praha 
a prof. PhDr. Toma s  Urba nek, Ph.D., Psychologicky  u stav FF MU; Psychologicky  u stav 
AV C R. 

 
7.2. Na vrh pr edna s ek (dle preference kolegia, abstrakty viz pr í loha c . 6): 
1. Vyuz ití  grafometricke  metody v psychologicke m vy zkumu 
2. Experimenta lní  vyuz ití  metod emoc ní  indukce v psychologii  
3. Osobnostní  charakteristiky z pohledu sebeposouzení  a posouzení  druhou osobou 
 

8. Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor prof. PhDr. Josefu Žemličkovi, 
DrSc. 

Na vrh poda va  r editel U stavu c esky ch de jin FF UK prof. PhDr. Ivan S edivy , CSc.  
Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 
 

9. Návrh na jmenování dr. Marjolein Poortvliet afiliovanou členkou akademické obce 
fakulty 

Na vrh poda va  r editel U stavu obecne  lingvistiky FF UK Mgr. Viktor Els í k, Ph.D. 
Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 
 

10. Rady vědních oblastí programů Cooperatio 

Projedna ní  na vrhu  sloz ení  rad jednotlivy ch ve dní ch oblastí  pro programy Cooperatio, 
k nimz  se Filozoficka  fakulta pr ipisuje a zavazuje se je da le rozví jet (VR FF UK schvaluje 
c leny rad ve dní ch oblastí  za FF UK a projedna va  vs echny koordina tory te chto ve dní ch 
oblastí  a jejich za stupce, bez ohledu na to, za kterou souc a st UK jsou navrz eni). 
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11. Různé 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 
Cca v 10.00 hodin r í zení  ke jmenova ní  profesorem pana doc. PhDr. Ondřeje Peška, Ph.D. pro 
obor Románské jazyky. 
 
Komise: 
Pr edseda: 
prof. PhDr. Petr Kylous ek, CSc., FF Masarykovy univerzity v Brne . 
C lenove : 
prof. PhDr. Ivana C en kova , CSc., FF UK,  
prof. PhDr. Eva Hajic ova , DrSc., MFF UK, 
prof. Mgr. Lic. Lenka Zají cova , Ph.D., FF Univerzity Palacke ho v Olomouci 
a prof. PhDr. Petr Karlí k, CSc., FF Masarykovy univerzity v Brne . 
 
Autor i doporuc ují cí ch dopisu : 
prof. Jean-Pierre Goudaillier, Faculte  des Sciences Humaines et Sociales – Sorbonne, Universite  
de Paris, 

prof. Guy Achard-Bayle, Universite  de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales, Metz, 
prof. Colette Feuillard, Faculte  des Sciences Humaines et Sociales – Sorbonne, Universite  
de Paris 

a prof. Teresa Giermak-Zielin ska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki. 
 
Te ma pr edna s ky: 
De Saussurovy Écrits de linguistiques générale a souc asna  struktura lní  se mantika 
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Příloha č. 2 
Jme no a pr í jmení  s tituly: doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. 
Na zev profesorske  pr edna s ky: De Saussurovy Écrits de linguistiques générale a současná 
strukturální sémantika 
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Příloha č. 3: 
Na vrh tr í  profesorsky ch pr edna s ek: doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. 
 

Název přednášky A: Výzkum prokremelského narativu antisystémových webů na 
základě srovnávání asociativních polí  
Abstrakt: Segment tzv. antisyste movy ch webu  je v c eske m internetove m prostoru 
viditelne  pr í tomny  od desa ty ch letech 21. století . Jeho vzestup by va  da va n do 
souvislosti se zahranic ne  politicky mi aktivitami Ruska na vy chode  Ukrajiny a jako jeho 
hlavní  cí l by va  oznac ova no s í r ení  nepravdivy ch zpra v (fake news) a proruske ho 
narativu v c eske m prostr edí . Lingvistickou analy zu te chto webu  (napr . aeronet.cz, 
pravyprostor.cz, infokuryr.cz apod.) je moz ne  prova de t v za sade  az  od doby zver ejne ní  
kaz dodenne  aktualizovane ho korpusu ONLINE (Cvrc ek – Procha zka 2020), ktery  
souhrnne  mapuje c eskou internetovou media lní  sce nu. Empiricky  kvantitativní  
vy zkum textu  uver ejn ovany ch na te chto serverech lze s u spe chem prova de t pomocí  
tzv. Market Basket Analysis (MBA), ktera  umoz n uje zjis ťovat mí ru systematicke  
asociace mezi prominentní mi lexika lní mi jednotkami. Na za klade  te chto u daju  lze pak 
porovna vat zapojení  ne ktery ch klí c ovy ch konceptu  (jako napr . migrant, EU, Rusko, 
Krym) do asociativní ch polí  v ra mci antisyste movy ch webu  a v ra mci hlavní ho proudu 
c eske  internetove  z urnalistiky. Pr edna s ka se zame r í  na to, v c em tkví  odlis nosti 
asociativní ch ra mcu , do nichz  jsou zasazeny klí c ove  pojmy diskurzu v antisyste movy ch 
a mainstreamovy ch me dií ch, a jake  to ma  interpretac ní  du sledky. 
Název přednášky B: Perspektivy korpusové analýzy diskurzu 
Abstrakt: Korpusova  analy za diskurzu, ktera  se formovala od poc a tku století  v opozici 
ke kvalitativní  a subjektivní  kriticke  analy ze diskurzu (CDA), vycha zela v za sade  
z relativne  omezene ho repertoa ru metod. Centra lní  byla analy za klí c ovy ch slov 
(prominentní ch lexika lní ch jednotek identifikovany ch na za klade  frekvence), doplne na  
o dals í  metody vys etr ují cí  kolokabilitu c i syntagmatiku klí c ovy ch slov (napr . pomocí  
kolokac ní  analy zy, tzv. KW links, konkordanc ní  analy zy, klastrove  analy zy apod.). 
Pr edna s ka se zame r í  na metody, na jejichz  vy voji se autor podí lel a ktere  jdou nad 
ra mec vy s e zmí ne ny ch tradic ní ch postupu : analy za klí c ovy ch morfologicky ch kategorií  
(keymorph analysis), analy za asociací  (na za klade  Market Basket Analysis) a analy za 
vyuz í vají cí  sdí leny  situac ní  kontext. Ac koli tyto metody z klí c ovy ch slov vycha zejí , 
jejich odlis nost tkví  v tom, z e zohledn ují  i jine  roviny nez  lexika lní  stra nku textu, coz  se 
ukazuje jako vy hodne  zejme na v jazycí ch s bohatou flexí , a zame r ují  se na vztahy mezi 
prominentní mi jednotkami.  
Název přednášky C: Registry češtiny v korpusech ČNK – principy implementace 
a možnosti využití 
Abstrakt: Multidimenziona lní  analy za c es tiny (Cvrc ek et al. 2018) pr ina s í  poprve  
moz nost urc it registr (stylovy  rejstr í k) textu  empiricky pomocí  kvantitativní ch metod. 
Model vytvor eny  pilotní  studií  a da le rozvinuty  v analy ze registru  (Cvrc ek et al. 2020) 
slouz í  jako za klad pro ustavení  samostatne  anotac ní  vrstvy, ktera  umoz n uje zachytit 
„vnitrotextove “ charakteristiky textu  (vedle charakteristik vne textovy ch, jako je z a nr c i 
me dium, zachycovany ch be z ny mi korpusovy mi metadaty). Implementace registrove  
anotace vs ak nara z í  na ne kolik obtí z í , ktere  souvisejí  pr edevs í m s tí m, z e texty jsou 
inherentne  registrove  smí s ene  a o vyhrane ne m registru tak lze uvaz ovat pouze 
v souvislosti s vy seky textu  (nikoli u cely ch textu ). Pr edna s ka se zame r í  jednak na 
problematiku implementace registru  do korpusu  psane  c es tiny vytva r eny ch v ra mci 
C NK a jednak na moz nosti, ktere  vetknutí  registrove  informace do korpusu  pro 
uz ivatele pr ina s í . 
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Příloha č. 4: 
Na vrh tr í  habilitac ní ch pr edna s ek: Mgr. Radek Šimík, Ph.D. 
 

Název přednášky A: Zdvojení věty ve vyjádření irelevantní okolnosti 
Abstrakt: Funkce pr í slovec ne ho urc ení  irelevantní  okolnosti (Karlí k, 1995) je c asto 
vyja dr ena pomocí  neurc ity ch za jmen s postfixem -koli(v), napr . Ať už hledáte kohokoliv, 
nejsem to já; Ať jste to řekli komukoliv, už to ví celé město. Pr edna s ka se zame r í  na 
zvla s tní  variantu dane ho typu pr í slovec ne ho urc ení , v ní z  docha zí  ke zdvojení  slovesa, 
resp. ve ty: Ať už hledáte koho hledáte, nejsem to já; Ať jste to řekli komu jste to řekli, už 
to ví celé město. Uka z u, z e c a st uvozena  ta zací m za jmenem (koho hledáte / komu jste to 
řekli) je ve skutec nosti tzv. vztaz na  ve ta bez hlavy (Karlí k & S imí k, 2017) a nastí ní m, 
jak spolu typ s -koli(v) a typ se zdvojení m souvisí  a jak da vají  vzniknout stejne  
se mantice. Du lez itou souc a stí  se mantiky je reference k mnoz ine  individuí , ktera  je 
uvozena buď neurc ity m za jmenem (kohokoliv) nebo pra ve  vztaz nou ve tou (koho 
hledáte); jedna  se o mnoz inu individuí , kter í  by mohli by t adresa tem hleda ni. Tato 
mnoz ina pak da va  vzniknout mnoz ine  podmí nkovy ch souve tí  ve forme  [pokud hleda te 
A, nejsem to ja ; pokud hleda te B, nejsem to ja ; …]. Souc a stí  pr edna s ky bude kra tky  
exkurz za hranice c es tiny, pr ic emz  na za klade  ne kolika pr í kladu  nastí ní m, jak zdvojení  
ve ty v pr í slovec ny ch ve ta ch irelevantní  okolnosti funguje napr . ve slovins tine  c i 
s pane ls tine . 
Název přednášky B: O epistemickém aspektu indefinit s postfixem -si 
Abstrakt: Epistemicka  modalita (resp. modalita obecne ) je se manticka  kategorie 
typicky spojovana  s verba lní mi a adverbia lní mi kategoriemi (muset, určitě), pr í p. 
s pr eva z ne  predikativní m uz ití m adjektiv (Je jisté, že…). V te to pr edna s ce se zame r í m 
na analy zu c esky ch neurc ity ch za jmen a determina toru  s postfixem -si (kdosi, jakýsi 
apod.). Jednou ze za kladní ch funkcí  te chto indefinit, ktera  lze zahrnout do kategorie 
tzv. epistemicky ch indefinit, je vyja dr ení  neschopnosti mluvc í ho relevantní m 
zpu sobem identifikovat referenta (srov. Perissutti 1996, 2001). Srov. varianty 
Zkontaktoval mě nějaký/jakýsi student. V obou varianta ch je citelna  inference, z e 
mluvc í  neví , o jake ho studenta pr esne  jde. V první m pr í pade  je tato inference pouhou 
konverzac ní  implikaturou (je moz ne  ji negovat pomocí  pokrac ova ní  promluvy ve 
forme  … hádej který/kdo); v druhe m pr í pade  se jedna  o konvenc ní  souc a st vy znamu 
indefinita jakýsi (nelze negovat vy s e uvedeny m zpu sobem). Pru vodní m jevem c eske ho 
epistemicke ho indefinita je problematic nost jeho kombinace s dals í mi epistemicky mi 
vy razy (ukotveny mi k ve domostem mluvc í ho). Srov. Určitě mě zkontaktoval 
nějaký/#jakýsi student (podpor eno korpusovy mi na lezy). Nac rtnu analy zu tohoto jevu, 
zaloz enou na tvrzení , z e v pr í tomnosti dals í ho epistemicke ho vy razu ve ve te  je 
epistemicky  vy znam indefinita s postfixem -si trivia lní , coz  c iní  jeho uz ití  
neopodstatne ny m, a proto take  ne zcela pr ijatelny m.  
Název přednášky C: Morfologie relativních zájmen a sémantika (ko)relativních 
vět 

Abstrakt: Relativní  za jmena jsou c asto morfologicky identicka  s interogativní mi – srov. 
Kdo pravidelně cvičí? Ten, kdo pravidelně cvičí, bude zdravý. Pr i kroslingvisticke m 
pohledu tomu vs ak zdaleka není  vz dy. V ne ktery ch jazycí ch jsou relativa pouze 
odvozena od stejne ho za kladu jako interogativa (napr . hindske  inter. ko – rel. jo) a 
velmi c asty  je pr í pad, kdy je relativum z interogativa odvozeno (napr . bulharske  inter. 
koj – rel. kojto, slovinske  inter. kje – rel. kjer, c i take  c eske  – nikoliv vs ak produktivní  
kdy – když). Na za klade  srovna vací ho pr í stupu uka z u, jak morfologicka  komplexita 
relativní ch za jmen souvisí  se se mantickou komplexitou konstrukcí , jez  tato za jmena 
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tvor í . Interogativní  ve ty jsou se manticky nejme ne  komplexní . Jejich denotací  je tzv. 
otevr ena  propozice [x pravidelne  cvic í ], tj. propozice s volnou prome nnou, její z  
hodnota není  stanovena (je pr edme tem ota zky). Korelativní  ve ty (Kdo pravidelně cvičí, 
ten bude zdravý), resp. podmí nkove  ve ty, jsou komplexne js í . Ve tny  antecedent uvozeny  
ta zací m/relativní m za jmenem (tj. kdo pravidelně cvičí) ma  sice take  se mantiku 
propozice, ale od ota zek se lis í  tí m, z e prome nna  uvozena  za jmenem je va za na v ra mci 
korelativní ho souve tí  [pro jake koliv x takove , z e x pravidelne  cvic í , platí , z e x bude 
zdravy ]. Se manticky nejkomplexne js í  jsou pak ve ty vztaz ne  (Zdravý bude jen ten, kdo 
pravidelně cvičí), u nichz  si nevystac í me s propozic ní  se mantikou. Vztaz na  za jmena zde 
hrají  roli opera toru , ktere  pr etva r í  propozici na vlastnost individuí . V nas em pr í kladu 
jde o pr eme nu otevr ene  propozice [x pravidelne  cvic í ] na vlastnost individuí , ktere  
pravidelne  cvic í . Tato vlastnost odpoví da  mnoz ine  individuí , ktere  tuto vlastnost mají  
{x : x pravidelne  cvic í }. 
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Příloha č. 5: 
Na vrh tr í  habilitac ní ch pr edna s ek: PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D. 
 

Název přednášky A: Nahlížet Jordanovi přes rameno aneb jak vznikala jeho Getica a 

Romana. 
Abstrakt: Pozdne  r í msky  c i rane  byzantsky  autor Jordanes sepsal v polovine  6. století  
dve  kra tka  historicka  dí la: De origine actibusque Getarum, tedy „O pu vodu a c inech 
Getu “ (tento dlouhy  na zev zkra til Theodor Mommsen na Getica), a spis s na zvem De 
summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum („Souhrn de jin c ili o 
pu vodu a c inech na roda R í manu “), zkra cene  Romana. Oba tyto spisy jsou silne  
derivativní  a jak se c tena r  obou spisu  mu z e sa m pr esve dc it (Jordanes, Gótské dějiny / 
Římské dějiny, pr el. S. Dolez al, Praha 2012), Jordanes byl naví c otrokem svy ch zdroju . 
C erpal z nich nekriticky m a dokonce i ledabyly m zpu sobem (dnes bychom jeho pr í stup 
pr í mo nazvali plagia torství m, neboť Jordanes se ve ts inou neobte z oval sve  zdroje ani 
jmenovat). Da val si za lez et jedine  na tom, aby vy sledny  celek da val smysl a byl vnitr ne  
konzistentní . Ve spise Romana mu z eme tuto Jordanovu za vislost na pramenech 
ve ts inou pr esne  sledovat, neboť zde se Jordanovy pr edlohy zachovaly (Romana je tak 
moz no charakterizovat jako pouhy  vy tah z historicky ch spisu , z nichz  ne ktere  jsou 
samy o sobe  vy tahy z jiny ch autoru ). V pr í pade  Getik je nas e detektivní  pra ce mnohem 
sloz ite js í , neboť hlavní  pu vodní  zdroj, ktery  bychom s Jordanem mohli konfrontovat – 
Cassiodoru v spis o de jina ch Go tu  – zmizel beze stopy, a situace není  o mnoho leps í  
v pr í pade  Priska nebo Dexippa (z nichz  spisu  se zachovaly jen fragmenty) c i napr í klad 
Cassia Diona (jehoz  spis je dochova n neu plne ). To vs e c iní  z pokusu  o stanovení  mí ry 
vlivu, jez  tyto spisy me ly na Jordana pr i jeho excerpova ní , obtí z nou za lez itost. Protoz e 
se vs ak ve ve decke m sve te  Getica pra vem te s í  mnohem ve ts í mu za jmu nez  Romana, 
stojí  takova  analy za Jordanovy ch zdroju  pr inejmens í m za pokus. 
Název přednášky B: Vylupování hrobů z hlediska římského práva a z pohledu 

barbarských zákoníků 
Abstrakt: Pr estoz e r í mske  pra vo kladlo vz dy velky  du raz na respekt vu c i mrtvy m, a 
pr estoz e degradovana  a vulga rne  simplifikovana  podoba r í mske ho pra va, vte lena  do 
tzv. barbarsky ch za koní ku , s tí mto pojetí m souhlasila, docha zelo jak v r í mske  r í s i, tak i 
v rane  str edove ke  Evrope  k vylupova ní  hrobu . Navzdory hrozbe  vysoky ch trestu  za 
tento zloc in proti mora lce a hygiene  se vz dy nas la r ada jedincu , kter í  nahlí z eli hrob 
jako pr í lez itost odne st si cennosti (a v pr í pade  pohr beny ch germa nsky ch bojovní ku  
te z  zbrane ). Specia lní m pr í padem byla kra dez  samotny ch te l c i jejich zbytku  – 
kr esťanska  cí rkev tak reagovala na zvys ují cí  se za jem o relikvie sve tcu  
v christianizují cí m se impe riu a zjevne  nepokla dala za zloc in exhumaci muc ední ku , 
jejichz  pozu statky pak stave la ve r í cí m na odiv v kostelí ch. 
Název přednášky C: Z ide  v pozdní  r í mske  r í s i – pohled pohanu , kr esťanu  a sta tní  
moci 
Abstrakt: Postavení  Z idu  v pozdne  anticke  spolec nosti bylo vy jimec ne  a vyply valo 
jednak ze signifikantní ho rozs í r ení  Z idu  v diaspor e a poc etnosti jejich komunit ve 
me stech r í mske ho impe ria, jednak z jejich odporu vu c i helenizaci a romanizaci a 
jednak z tradic ní ho postoje r í mske ho sta tu, jenz  se Z idy - jiz  na poc a tku letopoc tu - 
rozhodl chra nit (a to navzdory tomu, z e v pohanech obvykle Z ide  vyvola vali 
znechucení  c i pohrda ní ). Je pozoruhodne , z e pr es ví te zství  kr esťanství  ve 4. století , 
pr es mnoz í cí  se u toky kr esťansky ch fanatiku  na Z idy a pr es mnoha  odsouzení  Z idu  
autoritami kr esťanske  cí rkve pokrac ovali cí sar i v te to politice tolerance vu c i Z idu m 
(zatí mco pohane  a kr estans tí  heretici se te to vy sade  nete s ili). 



 

13 

Příloha č. 6: 
Na vrh tr í  habilitac ní ch pr edna s ek: PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 
 

Název přednášky A: Osobnostní charakteristiky z pohledu sebeposouzení a posouzení 

druhou osobou 
Abstrakt: Pr í spe vek je ve novany  problematice interpersona lní ho a intrapersona lní ho 
posouzení  osobnosti. Te matem pr edna s ky jsou pr edevs í m shody a asymetrie, se 
ktery mi se setka va me pr i zhodnocení  respondentní ch dat pocha zejí cí ch ze 
sebeposouzení  (popisuje-li c love k, jak vidí  sa m sebe) a z posouzení  druhou osobou 
(zjis ťujeme-li, jak jej vidí  lide  v jeho okolí ). Pr edme tem za jmu bude zejme na to, jake  
prome nne  hrají  pr i posouzení  c love ka roli a za jaky ch okolností  se na s  vlastní  obraz 
shoduje s pr edstavou, kterou o na s mají  druzí  lide . 
Název přednášky B: Využití grafometrické metody v psychologickém výzkumu 
Abstrakt: Pr í spe vek se ve nuje problematice grafometricke ho zpracova ní  rukopisu 
v psychologicke m vy zkumu. Grafometricka  metoda analy zy je zaloz ena  na zí ska va ní  
informací  o graficke m materia lu (zde rukopisu) pomocí  za znamu jeho opticko-
metricky ch deskriptoru . Mimo u vodu do specifik metody a komenta r e k její mu vztahu 
ke grafologii a dals í m expresivne projektivní m metoda m, je pozornost ve nova na 
potencia lu metody v oblasti psychodiagnostiky, resp. moz nostem vy zkumu 
souvztaz ností  psychologicky relevantní ch charakteristik pisatele s metricky mi 
kvalitami produkovane ho rukopisu. 
Název přednášky C: Experimenta lní  vyuz ití  metod emoc ní  indukce v psychologii 
Abstrakt: Pr í spe vek se ve nuje problematice vyuz ití  metod emoc ní  indukce 
v psychologicke m vy zkumu. Pr edstavena jsou za kladní  vy chodiska metod, jejich 
teoreticke  za zemí , ale take  dokumentace a vy sledky pu vodní ho autorske ho vy zkumu 
pracují cí ho s r í zenou expozicí  emoc ne  nabite ho audiovizua lní ho materia lu a 
interaktivní  manipulací  (provokací ) s cí lem navození  konkre tní ho proz itku (hne vu, 
radosti a smutku). Pr í spe vek se zame r í  na zhodnocení  vy stupu  studie, na její  
procedura lní , eticke  a metodologicke  limity a na moz nosti vyuz ití  metod v oblasti 
souc asne ho spolec enskove dní ho vy zkumu. 

 


