
 

 
V Praze dne 21. 10. 2021 

Č. j.: UKFF/478685/2021 
 

 
  

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy dne 21. října 2021 

 

(Zasedání probíhalo on-line prostřednictvím aplikace MS Teams, hlasování bylo zajištěno 
pomocí aplikace https://vr.is.cuni.cz/ ) 

 

1. Zahájení a organizační informace 
2. Oznámení o udělení čestných afiliací 
3. Jmenovací řízení paní doc. PhDr. Evy Voldřichové Beránkové, Ph.D. pro obor 

Románské literatury 
4. Jmenovací řízení pana doc. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D. pro obor Český jazyk 
5. Personália 
6. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a návrh témat habilitační přednášky 

pro habilitační řízení pana Mgr. Karla Černého, Ph.D. (Katedra sociologie, Fakulta 
humanitních studií UK) pro obor Sociologie 

7. Návrh na změnu postu předsedy v komisi pro habilitační řízení pro habilitační řízení 
paní Mgr. Heleny Březinové, Ph.D. (FF UK) pro obor Germánské literatury 

8. Akreditace 
9. Různé 

Přílohy č. 1, 2. 

  

https://vr.is.cuni.cz/


 

Členové VR FF UK 

Přítomni: 

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 

PhDr. Marek Blatný, DrSc. 

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (do 13:15) 

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 

doc. Mgr. Miroslav Dopita, 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. Pavel Kladiwa, Ph.D. 

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. 

doc. Dr. Ing. Jana Klečková 

prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D. (od 11:00) 

doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D. 

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. 

prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. (do 11:30) 

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.  

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. 

prof. Miroslav Petříček, Dr. (do 13:00) 

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.  

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

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. Martin Cajthaml, Dr. phil. 

prof. Vratislav Doubek, Ph.D.  

prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. 

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. 

prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D. 

doc. Petr Lozoviuk Ph.D. 

 

Čestní členové VR FF UK  

Přítomni: 

--- 

Omluveni: 

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Zahájení 

1.1. Organizační informace 

Proděkan pro vědu a výzkum, doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D., informoval o průběhu on-
line zasedání VR a způsobu distančního hlasování. Zároveň oznámil, že listopadové zasedání 
VR FF UK (18.11.) se bude opět konat on-line. 

1.2. Prezence členů Vědecké rady FF UK 
1.3. Schválení programu zasedání Vědecké rady FF UK 
1.4. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FF UK dne 16. 9. 2021 

V programu zářijového zasedání byl chybně uveden název habilitační práce dr. habil. 
Jindřicha Karáska, Dr. V zápisu ze zářijového zasedání je již uvedeno správné znění habilitační 
práce. 

2. Oznámení o udělení čestných afiliací 

Na vědomí: 

2.1. Pan prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. byl k 1. 8. 2021 jmenován emeritním 
profesorem Univerzity Karlovy. 

2.2. Pan prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. byl k 1. 10. 2021 jmenován emeritním profesorem 
Univerzity Karlovy. 

2.3. Paní Marjolein Poortvliet, Ph.D. je k 21. 10. 2021 jmenována afiliovanou členkou 
akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

3. Jmenovací řízení paní doc. PhDr. Evy Voldřichové Beránkové, Ph.D. pro 
obor Románské literatury 

Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení: doc. Mgr. Libuše 
Heczková, Ph.D., prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D., doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 

Složení komise pro jmenovací řízení schválené Vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy dne 17. 6. 2021: 

Předseda: 

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., FF Masarykova univerzita 

Členové: 

prof. PhDr. Anna Housková, CSc., FF Univerzita Karlova,  

prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D., FF Univerzita Karlova, 

prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc., FF Prešovská univerzita v Prešove 

a prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D., FF Univerzita Palackého v Olomouci. 

Autoři doporučujících dopisů: 

Professeur Jean-François Chassay, Université du Québec à Montréal 

Professeur Alain-Patrick Olivier, Université de Nantes 

Professeur Xavier Galmiche, Sorbonne-Université 



 

Professeur Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, Université de Picardie Jules Verne 

Professeur Sándor Albert, Szegedi Tudományegyetem 

Professeur Sylviane Coyault, Université Clermont Auvergne 

Přednáška: 

 Doc. Voldřichová Beránková přednesla přednášku na téma: Quebecká literatura mezi 
centrem a periferií. 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise přednesl předseda komise prof. Petr Kyloušek (text stanoviska 
komise tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu).  

Doporučující dopisy: 

Předseda komise prof. Petr Kyloušek shrnul obsah doporučujících dopisů. Doc. 
Voldřichová Beránková reagovala na texty doporučujících dopisů. 

Pedagogická a vědecká činnost uchazeče: 

Doc. Voldřichová Beránková seznámila VR se svými zkušenostmi a představou 
pedagogické a vědecké činnosti ve svém oboru. 

Diskuze: 

 V diskuzi vystoupili: prof. Milena Lenderová, prof. Anna Housková, prof. Olga Lomová a 
prof. Zuzana Malinovská. 

 

Uzavřené jednání: 

Hodnocení pro posouzení přednášky Quebecká literatura mezi centrem a periferií. 

Přednesl doc. Jan Wiendl 

 

Přednáška nazvaná Quebecká literatura mezi centrem a periferií si vytkla za cíl 
představit v historické perspektivě dějiny frankokanadského písemnictví s ohledem na 
jeho dnešní situaci.  Zaměřila se především na charakteristiku procesu postupné 
„deperiferizace“, chápaného jako vymezení vůči čtyřem tradičním a jednomu současnému 
mocenskému centru, a to Francii, Velké Británii, Vatikánu, anglofonní Kanadě a USA. Doc. 
Beránková konstatovala, že až do období „Klidné revoluce“ (společenského a kulturního 
procesu odehrávajícího se v letech 1960-1970) se quebecká literatura do značné míry 
profilovala jako nástroj národního sebeutváření a byla nesena něčím, co bychom mohli 
přirovnat k obrozeneckému étosu u nás. Teprve po dvou neúspěšných referendech o 
nezávislosti provincie (1980, 1995) se otevřela debata o „post-národní“ literatuře 
čerpající z amerického kulturního dědictví a čile vstřebávající podněty z ostatních 
světových literatur. Quebec se stává rovněž podle názoru přednášející mezinárodní 
kulturní křižovatkou a velmi velkorysým útočištěm pro spisovatele z přistěhovaleckých 
diaspor (typicky Haiti, ale i Itálie, Blízký Východ, Čína, Latinská Amerika, frankofonní 
Afrika, apod.). Doc. Beránková rovněž zdůraznila, že paralelně s tímto vývojem se od 70. 
let začínají probouzet i literatury tzv. „Prvních Národů“ a Inuitů, vůči nimž Quebečané 
teprve hledají jasný postoj. Doc. Beránková zdůraznila, že jazykově, nábožensky a 
kulturně minoritní provincie po staletí bojující o své místo na slunci se náhle musí 
smiřovat s tím, že vůči těmto národům sama hraje roli (často velmi represivního) 
koloniálního centra. 



 

Doc. Beránková zdůraznila, že současné charakteristické kolísání Quebecu mezi 
periferií (zejména ve vztahu k USA) a centrem (vůči autochtonním kulturám) s sebou nese 
zajímavé proměny historických i literárních paradigmat: Začíná se mluvit o tzv. „dlouhé 
historii“ (Bouchard), která se nezapočala Cartierovým „objevením“ kontinentu, ale 
zahrnuje i zkušenosti Prvních Národů. Frankokanadští spisovatelé nalézají četné styčné 
body mezi vlastní tvorbou a literaturami latinskoamerických zemí, které po léta zůstávaly 
ve stínu soupeření mezi frankofony a anglofony. Postmoderní koncept „migrujících 
literatur“ se odděluje od jakýchkoli národních, etnických či náboženských konotací a 
začíná zahrnovat i domácí quebecké autory, kteří se zabývají problematikou zmnožení 
identit, exilu, plurilingvismu atd. Doc. Beránková konstatovala, že s jistou mírou nadsázky 
by se dalo říci, že Frankokanaďanům se dnes naskýtá jedinečná příležitost přestat se ve 
vztahu k Prvním Národům a Inuitům dopouštět stejných chyb nebo dokonce zločinů, jichž 
byli sami obětí v minulosti. Připomněla nový výrazný koncept tzv. zdivočení, který 
reaguje na ekologické výzvy. Na závěr si položila otázku: Má v sobě Quebec – teprve 
nedávno se vymanivší z velmi periferního postavení vůči pěti mocným centrům – 
dostatek velkorysosti a empatie, aby svou vlastní roli kulturního centra zvládl se ctí? 

Přednášku doc. Beránková strukturovala přehledně, s ohledem na diachronní i 
synchronní založení sledovaného problému.  Ve sdílené prezentaci se opřela o bohatou 
dokumentární a ilustrativní dokumentaci. Přednáška potvrdila jak teoretickou, tak 
materiálovou jistotu doc. Beránkové a představila ji jako vyspělou badatelku. Na otázky 
v diskusi reagovala fundovaně, se snahou rozkrýt různorodé vazby a souvislosti. 

 

Diskuze: 

 V tajné diskuzi k přednášce vystoupil prof. Ondřej Pilný. 

Hlasování o zhodnocení přednášky k jmenovacímu řízení: 

(Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

Text hodnocení přednášky pro jmenovací řízení byl odsouhlasen. 

Diskuze: 

V tajné diskuzi k celému jmenovacímu řízení nikdo nevystoupil. 

Výsledek tajného hlasování: 

Počet členů VR:  42 
Přítomno:   34   
Kladných hlasů:   34   
Záporných hlasů:  0  
Neplatných hlasů:  0  

  

Vědecká rada schválila návrh na řízení ke jmenování profesorem, návrh bude postoupen 
rektorátu UK. 

 



 

4. Jmenovací řízení pana doc. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D. pro obor Český 
jazyk 

Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení: prof. PhDr. Karel 
Šebesta, CSc., doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D., doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 

Složení komise pro jmenovací řízení schválené Vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy dne 20. 5. 2021: 

Předseda: 

  prof. Dr. Tilman Berger, Universität Tübingen, BRD. 

Členové: 

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK, 

prof. Dr. Roland Meyer, Humboldt-Universität zu Berlin, BRD,  

doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr., Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 

a doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 

 

Autoři doporučujích dopisů: 

 Prof. Laura A. Janda, Institutt for språk og kultur, UiT The Arctic University of Norway,  

Prof. Neil Bermel, School of Languages & Cultures, University of Sheffield, UK 

Prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., ÚFAL MFF UK 

 

Téma přednášky: 

 Doc. Cvrček přednesl přednášku na téma: Výzkum prokremelského narativu 
antisystémových webů na základě srovnávání asociativních polí 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise přednesl předseda komise prof. Tilman Berger (text stanoviska 
komise tvoří přílohu č. 2 k tomuto zápisu).  

Doporučující dopisy: 

Předseda komise prof. Tilman Berger shrnul obsah doporučujících dopisů. Doc. Cvrček 
reagoval na texty doporučujících dopisů. 

Pedagogická a vědecká činnost uchazeče: 

Doc. Cvrček seznámil VR se svými zkušenostmi a představou pedagogické a vědecké 
činnosti ve svém oboru. 

Diskuze: 

 V diskuzi vystoupili: doc. Michal Pullmann, doc. Jan Volín, prof. Zbyněk Vybíral, doc. Jana 
Klečková, doc. Jaroslav David, doc. Petr Zemánek a prof. Tilman Berger. 

 

Uzavřené jednání: 

Hodnocení pro posouzení přednášky Výzkum prokremelského narativu antisystémových 
webů na základě srovnávání asociativních polí 



 

Přednesl doc. Pavel Štichauer 

 

Doc. Cvrček se ve své přednášce věnoval vysoce aktuálnímu tématu dezinformačních 
webů, a to z perspektivy korpusové lingvistiky, která nabízí celou řadu analytických nástrojů 
k jejich identifikaci a k pochopení jejich fungování.  

V úvodu doc. Cvrček, po krátké metodologické poznámce týkající se vlivu apriorní 
hypotézy, nastínil hlavní pojmy a vývoj kritické analýzy diskurzu za posledních třicet let s 
poukazem na nejnovější vývoj, v němž nacházíme pokročilejší exploratorní analýzy s využitím 
rozsáhlých souborů textů. Zabýval se dále vymezením segmentu antisystémových webů, 
přiblížil jejich charakteristické rysy a vyhraněné zaměření (šíření fake news, destabilizace 
proevropského diskurzu, podpora proruského narativu apod.) a uvedl možnosti lingvistické 
analýzy takových webů. 

Poté představil hlavní parametry korpusu ONLINE, monitorovacího korpusu, který 
mapuje dynamický obsah českého internetu a s nímž ve svém výzkumu pracuje.  

Východiskem většiny těchto přístupů je podle Cvrčka identifikace klíčových slov, která se 
v daném korpusu vyskytují s významně vyšší frekvencí, než tomu je v referenčních korpusech. 
Izolovat takto klíčová slova však není dostačující, je nutná také širší znalost kontextu, které 
doc. Cvrček věnoval hlavní část své přednášky. 

Nejprve připomněl, že manuální průzkum konkordancí je v případě velkých objemů dat 
v podstatě nepoužitelný, a předestřel vhodnější techniky, jako je např. Market-based analysis 
(MBA), jejíž adaptace na lingvistickou analýzu přináší zajímavé výsledky. Umožňuje totiž 
identifikaci souvýskytů klíčových slov a stanovení míry asociace mezi nimi pomocí 
kvantitativních metod. Poznáváme tím nejen různé asociační rámce jednotlivých slov, ale i 
obecnější diskurzní strategie. 

Doc. Cvrček tyto jevy ukázal na několika zajímavých příkladech, jako je např. odlišné 
asociační pole u slova migrant v závislosti právě na typu média (např. antisystémové weby 
zdůrazňují jiné aspekty, jako je např. původ, snaha o získání azylu aj.). Díky analýze MBA lze 
dobře vidět, jak antisystémové weby zahlcují diskurz mnoha nesouvisejícími asociacemi a tím 
budují či naopak narušují určité narativy.  

Tyto “zahlcující” strategie v závěru pak doc. Cvrček velmi detailně představil (konkrétně 
definoval tzv. “zone-flooding”, parazitování na prominentních tématech, jako je např. 
vakcinace, či budování alternativních asociativních rámců). 

Doc. Cvrček přednesl svou přednášku se suverénním přehledem, s detailní znalostí 
korpusových nástrojů a exploratorních technik, které vhodně představil i s ohledem na méně 
zasvěcené publikum. 

V bohaté diskusi zaznělo několik dotazů k diachronnímu zkoumání, k určitým 
metodologickým východiskům (např. otázka stanovení nějakých defaultních či organických 
asociací, stejně tak zmínka o určitých slabinách vybraných technik, jako je představená MBA), 
k možným praktickým aplikacím a budoucímu vývoji představeného typu výzkumu. Na 
všechny dotazy doc. Cvrček reagoval s bezpečným přehledem a s velkým osobním zaujetím. 

 

Diskuze: 

 V tajné diskuzi k přednášce nikdo nevystoupil. 

Hlasování o zhodnocení přednášky k jmenovacímu řízení: 

(Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 2). 



 

Text hodnocení přednášky pro jmenovací řízení byl odsouhlasen. 

Diskuze: 

V tajné diskuzi k celému jmenovacímu řízení nikdo nevystoupil. 

Výsledek tajného hlasování: 

Počet členů VR:  42 
Přítomno:   33   
Kladných hlasů:   29   
Záporných hlasů:  1  
Neplatných hlasů:  3  

  

Vědecká rada schválila návrh na řízení ke jmenování profesorem, návrh bude postoupen 
rektorátu UK. 

 

5. Personália 

Na vědomí: 

5.1. Pan PhDr. Richard Biegel, Ph.D. (Ústav pro dějiny umění FF UK) byl k 1. 10. 2021 
jmenován docentem pro obor Dějiny umění. 

 

Vědecká rada schválila: 

prostřednictvím hlasovací aplikace https://vr.is.cuni.cz/. 

5.2. Návrh oborové rady na pověření člena zkušební komise rolí předsedy pro Státní 
doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací pro studijní program Historické 
vědy, obor Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (tříletá délka studia), jazyk výuky 
čeština. 

doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. – předseda  

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

5.3. Návrh oborové rady na doplnění člena zkušební komise pro SDZK a obhajoby 
disertačních prací pro studijní program Filologie, obor Anglický jazyk (všechny 
varianty): 

Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.  

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 31, Proti: 2, Zdržel se: 0). 

 

5.4. Návrh oborové rady na doplnění člena zkušební komise pro SDZK pro studijní 
program Filologie, obor Anglický jazyk (všechny varianty):  

Eva Maria Luef, Ph.D.  



 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 31, Proti: 1, Zdržel se: 1). 

 

5.5. Návrh oborové rady na doplnění člena zkušební komise pro SDZK a obhajoby 
disertačních prací pro studijní program Filologie, obor Teorie a dějiny literatur 
zemí Asie a Afriky:  

doc. Mgr. Dušan Deák, Ph.D., 

PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

5.6. Návrh na odvolání členů oborové rady studijního programu Filologie, oboru 
Latinská medievistika a novolatinská studia (4LM, 4LME, tj. česká i anglická 
mutace): 

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc., 

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., 

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D., 

prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. , 

a Mgr. Hana Šedinová, Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

 

5.7. Návrh na odvolání člena oborové rady studijního programu Aplikovaná lingvistika 
se zaměřením na didaktiku jazyka (7AL, 7ALE - česká i anglická mutace): 

doc. Justin Quinn, Ph.D.  

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

 

5.8. Návrh na pověření členstvím v oborové radě studijního programu Aplikovaná 
lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka (7AL, 7ALE - česká i anglická 
mutace): 

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.  
 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0). 
 
5.9. Návrh na odvolání člena oborové rady studijního programu Historické vědy, oboru 

České dějiny: (tříletá a čtyřletá délka studia, česká a anglická mutace) 

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 1). 



 

5.10. Návrh na pověření členstvím v oborové radě studijního programu Historické 
vědy, oboru České dějiny: (tříletá a čtyřletá délka studia, česká a anglická mutace) 

prof. PaeDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

6. Návrh na složení komise pro habilitační řízení a návrh témat habilitační 
přednášky pro habilitační řízení pana Mgr. Karla Černého, Ph.D. (Katedra 
sociologie, Fakulta humanitních studií UK) pro obor Sociologie: 

Habilitační práce: Jezídové – komunita na útěku  

6.1. Návrh komise 

Předseda: 

prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 

Členové: 

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Masarykův 
ústav vyšších studií, 

doc. PhDr. Marek Skovajsa, PhD., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Fakulta 
humanitních studií, 

doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc., Masarykova univerzita, 

a doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 

 

Vědecká rada schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 27, Proti: 4, Zdržel se: 2). 

 

6.2.  Návrh přednášek (dle preference uchazeče) 

1. Nestabilita na Blízkém východě: Strukturální příčiny a nerovnoměrná modernizace 

1960-2015 

2. Džihád v pojetí představitelů českých muslimů  

3. Kariéra sociologických teorií revoluce 
 

 
Vědecká rada schválila téma přednášky: 1. Nestabilita na Blízkém východě: Strukturální 

příčiny a nerovnoměrná modernizace 1960-2015 

7. Návrh na změnu postu předsedy v komisi pro habilitační řízení pro 
habilitační řízení paní Mgr. Heleny Březinové, Ph.D. (FF UK) pro obor 
Germánské literatury: 

Předsedkyně: 

prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc., v důchodu. 

Členové: 



 

doc. PhDr. Viola Čapková, PhD., Univerzita v Turku, 

doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc., Univerzita Komenského v Bratislavě, 

doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc., Masarykova Univerzita 

a prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., Univerzita Karlova. 

 

Vědecká rada schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 30, Proti: 1, Zdržel se: 0). 

8.  Akreditace 

8.1. Návrhy na změnu garanta (mimo akreditace) 

 

Název SP 
Typ 
SP 

Standardní 
doba studia 

Jazyk 
výuky 

Návrh na odvolání 
garanta SP 

Návrh na jmenování 
garanta SP 

Psychologie Bc. 3 cs 
PhDr. Markéta 
Niederlová, Ph.D. 

Mgr. Lea Takács, Ph.D.  

Filozofie 

B6101 
Bc. 3 cs 

doc. MUDr. Štěpán 
Špinka, Ph.D. 

doc. Mgr. Jakub Čapek, 
Ph.D. 

Filozofie 

N6101 
NMgr. 2 cs 

doc. MUDr. Štěpán 
Špinka, Ph.D. 

doc. Mgr. Jan Palkoska, 
Ph.D. 

 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

9. Různé 

  



 

 

 

 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., v. r. 

děkan FF UK 

 

 

Zapsala: Mgr. Marcela Bubelová,  

Koordinátorka akademických kvalifikací a VR FF UK 

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací 

  



 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 

Stanovisko komise pro řízení ke jmenování profesorem: doc. PhDr. Eva Voldřichová 
Beránková, Ph.D. 
 

 



 

 

 



 

 



 

  



 

Příloha č. 2 

Stanovisko komise pro řízení ke jmenování profesorem: doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. 

 



 

 



 

 


