
 

Program zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy dne 20. ledna 2022 

 

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

 

1. Zahájení 
1.1. Organizační informace 
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. 12. 2021 

2. Habilitační řízení pana Mgr. Martina Golce, Ph.D. pro obor Archeologie 
základní informace v příloze č. 1, 
teze přednášky v příloze č. 2 

3. Personália 
 

Ke schválení: 

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

3.1. Návrh na změnu role z člena na předsedu pro BZK pro studijní program Filologie 
(obor: Nizozemský jazyk a literatura), studijní program Germánská 
a severoevropská studia – Nizozemština:  

Mgr. Iva Rezková, Ph.D.  

Prof. Dr. Yves T´Sjoen  

 

Zdůvodnění ÚGS: 

Za účelem bezproblémového zajištění organizace a průběhu BZK a s ohledem na 
současnou situaci (karantény, zdravotní výpadky) bychom rádi rozšířili seznam možných 
předsedů komise z řad aktuálních zaměstnanců (ze 2 na 3). Doplnění dr. Rezkové na seznam 
předsedů sníží i riziko nemožnosti konat zkoušku v nizozemštině. Univerzita Karlova 
neuznává zahraniční vědeckou kvalifikaci, prof. T´Sjoen proto nemůže funkci předsedy 
komise vykonávat automaticky.  

 

3.2. Návrh na doplnění člena do zkušební komise pro BZK a SZZK pro studijní 
program Historické vědy (obor: Archivnictví a pomocné vědy historické), studijní 
program Archivnictví a pomocné vědy historické:  

PhDr. Markéta Marková, Ph.D.  

 

3.3. Návrh na doplnění člena do zkušební komise pro BZK, SZZK a SRZK pro studijní 
program Historické vědy (Bc. obory: Historie, Historie – evropská 
studia, NMgr obory: Historie – obecné dějiny, Historie, Rigo obor: Historie – obecné 

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


 

dějiny), studijní program Historie, studijní program Historie – evropská studia, 
studijní program Historie – obecné dějiny, studijní program TEMA+ 
European Societies: Heritage and Development / TEMA+ Evropské společnosti: 
kulturní dědictví a vývoj  TEMA+ Sociétés européennes: patrimoine et 
développement: 

Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D. 

 

Zdůvodnění ÚSD:  

Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D. nastoupila do pracovního poměru na FF UK v říjnu 2021, čímž 
se stala kmenovou pracovnicí Semináře obecných a komparativních dějin se specializací na 
raný novověk. Jedná se o zkušenou vědeckou pracovnici, která dlouho působila v AV ČR. Má 
také bohaté zkušenosti s pedagogickou činností, zvláště z mezinárodního studijního 
programu TEMA, v jehož rámci v minulých letech vyučovala. Vzhledem k dosavadnímu 
průběhu její odborné dráhy, publikační a pedagogické činnosti očekáváme její brzkou 
habilitaci.  Návrhem řešíme personální nouzi způsobenou relativním nedostatkem specialistů 
na raně novověké období mezi pracovníky oprávněnými zasedat ve státnicových komisích. 

 

3.4. Návrh oborové rady na pověření člena zkušební komise rolí člena pro Státní 
doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací pro studijní program 
Estetika, obor Estetika (tříletá a čtyřletá délka studia), jazyk výuky čeština.  

doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. (předseda)  

doc. Mgr. Zdeněk Hudec, Ph.D.  

doc. PhDr. Helena Jarošová, Ph.D.   

Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D.   

Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.   

Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.  

Mgr. Jan Staněk, Ph.D. 

 

3.5.  Návrh oborové rady na pověření člena zkušební komise rolí člena pro Státní 
doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací pro studijní program Filozofie, 
obor Religionistika (tříletá a čtyřletá délka studia), jazyk výuky čeština.   

doc. Daniel Berounský, Ph.D. 

Mgr. Jiří Dynda, Ph.D.  

Mgr. Helena Dyndová, Ph.D.  

Mgr. František Novotný, Ph.D.  

Mgr. Lucie Valentinová, Ph.D.  

 

3.6. Návrh oborové rady na doplnění člena zkušební komise pro obhajoby disertačních 
prací pro studijní program Filologie, studijní obor Germánské jazyky a literatury 
(XGER):   

Mgr. Martina Šemelík, Ph.D.  



 

 

  

 

Zdůvodnění:   

Důvodem je úbytek členů (např. doc. Kadečková, + 2018). 

 

4. Návrh na složení komise pro řízení ke jmenování profesorem a návrhy 
témat profesorské přednášky pro řízení pana doc. PhDr. et JUDr. Jana 
Štemberka, Ph.D. (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií; Vysoká 
škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů) pro obor Moderní 
hospodářské a sociální dějiny: 

 

4.1. Návrh komise 

Předseda: 

prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; Vysoká škola 

ekonomická, Fakulta podnikohospodářská; Unicorn 

University. 

Členové: 

prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D., FF UK, Univerzita J. A. Komenského Praha 

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., AV ČR, v. v. i., Historický Ústav, Praha 

prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc., Vysoká škola Prigo, Havířov 

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; 

Historický ustav SAV Bratislava 

 

4.2. Návrh přednášek (dle preference uchazeče) 

1. Automobilová doprava v dopravní politice Československa  
2. Cestovní ruch jako téma výzkumu hospodářských dějin  
3. Vývoj živnostenské samosprávy v letech 1850 až 1950 

 
Návrh tří profesorských přednášek v příloze č. 3. 
Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 

 

5. Čestné vědecké hodnosti 
 

5.1. Návrh na jmenování pana Norberta Vanka, PhD afiliovaným členem akademické 
obce fakulty 

Návrh podává Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D., ředitelka Ústavu českého jazyka a teorie 
komunikace. 

Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 



 

 

5.2. Návrh na jmenování pana prof. Sergeje Medveděva, Ph.D. afiliovaným členem 
akademické obce fakulty 

Návrh podává PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., zástupce ředitele Ústavu východoevropských 
studií. 

Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 

 

5.3. Návrh na jmenování pana prof. dr. Anthonyho Hardinga afiliovaným členem 
akademické obce fakulty 

Návrh podává doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D., ředitel Ústavu pro klasickou archeologii. 

Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 

 

5.4. Návrh na jmenování pana dr. Athanasia Siderise afiliovaným členem akademické 
obce fakulty 

Návrh podává doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D., ředitel Ústavu pro klasickou archeologii. 

Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 

 

6. Různé 
 

6.1. Návrh na vrácení stanoviska habilitační komise pro řízení pana PhDr. Stanislava 
Doležala, Ph.D. pro obor Světové dějiny a obecné dějiny komisi k přepracování 

Podklady k dispozici na intranetu VR FF UK. 

 

  



 

Přílohy 
 

Příloha č. 1 

Cca v 10.00 hodin habilitační řízení pana Mgr. Martina Golce, Ph.D. pro obor Archeologie. 

Komise: 

Předseda: 

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta 

Členové: 

prof. dr. hab. Jan Chochorowski, Uniwerzitet Jagielloński Kraków, 

prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc., Univerzita Konstantína Filozofa, Nitra, 

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Jihočeské 
muzeum v Českých Budějovicích 

a doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. Univezita Karlova, Filozofická fakulta. 

 

Oponenti: 

prof. dr hab. Jan Chochorowski, Instytut Archeologii, Uniwerzitet Jagielloński Kraków 

dr. hab. Justyna Baron, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

PhDr. Miloslav Chytráček, PhD., Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 

Habilitační práce: 

 Centrum platěnické a bývalé platěnické skupiny východohalštatské kultury na 
Moravě. 

 

Téma přednášky: 

 Elity doby halštatské na Moravě 

  

  



 

Příloha č. 2 

Jméno a příjmení s tituly: Mgr. Martin Golec, Ph.D. 

Název habilitační přednášky: Elity doby halštatské na Moravě  

Text tezí: 

1. Definice tématu: Doba halštatská představuje samostatnou vývojovou kapitolu 
evropských dějin. Je prvním úsekem doby železné ve střední Evropě. Halštatská kultura se 
rozvinula severně od Alp v letech 800‒450 př. Kr. Tvoří svébytný kulturní celek, který 
kontrastuje s širším okolím. Interakce s rozvinutějšími sousedy řecko-etruského světa 
urychlily jeho zásadní proměny. Náčelnické společnosti podléhaly dynamickým změnám, 
na které působily jak vnitřní, tak vnější impulzy. Předkládaný projekt habilitační práce se 
věnuje území Moravy, zahrnující 22 350 km2. Jde o tradiční osídlené území s vyvinutými 
halštatskými strukturami. Leží v centru severovýchodní části východohalštatské kultury.  
2. Poznání zkoumaného tématu: Intenzita systematického výzkumu halštatu na Moravě se 
v období po druhé světové válce postupně proměňovala. Kulminace nastala v 50.‒70. letech 
20. století díky práci V. Podborského. Nashromážděná data byla využita ještě v raných 90. 
letech. Po revoluci došlo k nárůstu stavební činnosti a strategických dat, která však často 
končila nepublikovaná. Akademické struktury tuto periodu nerozvíjely. Došlo ke značnému 
zpoždění výzkumu v porovnání se zahraničními pracovišti, a to včetně sousedních Čech. 
Chyběl teoretický výzkum, systematický terénní výzkum, zpracování shromážděných dat 
záchranného výzkumu, mezinárodní prezentace. Zcela stranou zůstala spolupráce s 
přírodovědnými obory, které obecně zaznamenaly značný nárůst.  
3. Pramenná základna: Halštatská Morava je rozdělena na dvě kulturní skupiny ‒ 
horákovskou na jižní Moravě a platěnickou na střední a východní Moravě. Obě náleží 
četnými projevy do východohalštatské kultury. Na konci svého vývoje pak již neshledáváme 
kulturní rozdíly mezi oběma skupinami a období nazýváme pouze pozdní doba halštatská. 
Značný potenciál přináší výzkum obou oblastí společně. Pro vytvoření celkového obrazu je 
nutné monitorovat pramennou základnu ‒  nemovitou i movitou složku ‒ úhlem předem 
definované metodiky. 
4. Metodika: Rekonstrukce společnosti halštatu na Moravě vychází z hypoteticko-
deduktivního postupu. Rozvíjí hierarchický model společnosti založený na monitorování 
živých společností a jejich konfrontaci se strukturami náčelnických společností doby 
halštatské např. dle T. Earla nebo R. Caineira ad. Je založena na oprávněném předpokladu, 
že hrob je odrazem sociálního statusu jednotlivce. Výzkum je zaměřen především na hrob. 
Jedince nejvyšších pater společenské pyramidy reprezentují rozměrné mohyly/hroby s 
komorami a množstvím dat. Klíčové je monitorování elit díky přítomnosti luxusu a importu. 
Tato „červená nit“ výzkumu umožňuje sledovat časové a prostorové vztahy. Před stavbou 
společenského modelu je zásadní nastavit parametry identifikace elit. 
5. Identifikace elit: Identifikace elit musí být odůvodněna správně nastavenou metodikou. 
Nemovité a movité kontexty musí splňovat řadu parametrů. Obě složky se velmi dobře 
prolínají. Velká mohyla a velká komora zpravidla obsahuje výjimečný movitý inventář. 
Nastavené pravidlo tří složek W. Kimmiga ‒ knížecí sídla, funerální monumenty a 
luxus/import ‒ je v zásadě platné dodnes. Tuto nejvyšší společenskou vrstvu lze sledovat 
napříč halštatskými regiony. Níže stojí lokální velmoži, střední vrstva a nejnižší vrstva. Od 
elit se redistribučním systémem a pravidlem prosakování část bohatství dostává dále či 
níže. Správně nastavené parametry identifikace elit umožňují přejít k prostorovému pojetí 
halštatské krajiny ‒ jde v pojetí archeologie o krajinu sociální. 
6. Model sociální krajiny: Shromážděná data o elitách potvrdila původní hypotézu. 90 % 
dokladů po elitách se nachází na minoritním výseku asi 10 % území halštatské Moravy. 
Vznikla centra ¬‒ na jižní Moravě kolem Brna a na střední Moravě kolem Prostějova. 
Specifikem je vznik výjimečné lokality ‒ Habrůvky ‒ „Býčí skály“, kterou vedeme jako 



 

centrální svatyni s pohřby politických hegemonů (knížat). Centra jsou významnými uzly 
dálkových obchodních systémů. Vede páteřní větev od Baltu do Etrurie ‒ Jantarová stezka, 
která zásobovala jantarem rozsáhlá evropská teritoria. Mezi roky 550‒450 př. Kr. došlo ke 
kulturní unifikaci dřívějších lokálních skupin a k plynulému přechodu k časně laténskému 
stupni. Tento jev se kryje s výraznou centralizací společnosti mezi 575‒450 př. Kr. 
 7. Fenomén centrální svatyně v jeskyni Býčí skála: Pro moravský halštat je Býčí skála 
zásadní lokalita. Byla velmi často reinterpretována, avšak stále skýtá značný výzkumný 
potenciál. Systematickým sběrem dat v letech 2007‒2017 byla znovu posouzena a kriticky 
zhodnocena. Její pozice centrální svatyně je zásadně spojena s elitami, sloužila i jako jejich 
hrobka v letech 575‒450 př. Kr. Hlavní osou se staly pohřby knížat a kněžen. Jejich 
protějšky najdeme v nejbohatších hrobech halštatské Evropy. Vůz V3 okovaný železem má 
ekvivalent v Hochdorfu u Stuttgartu (D), nejbohatším hrobu této epochy vůbec. Nové 
podklady jsou zakomponovány do výsledného sociálního modelu, který se zásadně mění. 
8. Synchronizace elitních a dalších kontextů: Elitní kontexty byly začleněny mezi další 
hroby a depoty datované kovovými předměty a sklem. Celkem evidujeme na celé Moravě 
155 hrobů, depotů, resp. kontextů ve zmíněné svatyni, které jsou datovány do nejkratších 
časových úseků (Reineckových fází nebo subfází). Tvoří most mezi vzdálenými regiony a 
dalšími neelitními případy v domácím sociálním zázemí. Zkoumání sociálního systému „od 
shora“ přináší výsledky. Nacházíme pro něj také významné příklady v halštatské Evropě. 
9. Spolupráce s přírodovědnými obory: Představený časově-prostorový model společnosti 
je výchozí platforma pro přírodovědná data. Jejich význam a četnost narůstá. Podporují a 
testují model. Kupříkladu elity ve svých „rukou“ slučují mnohé produkty vzdáleného 
původu, předpokládané vyšší ceny, lépe technologicky a umělecky řešené předměty, vyšší 
kvalitu potravy ad. Archeologie elit je vhodným a úspěšně testovaným směrem výzkumu. 
Autor spolupracoval na několika projektech. V současnosti probíhá revizní výzkum v 
Předsíni Býčí skály za účelem multi-proxy analýz ve spolupráci s řadou přírodovědců. Tyto 
postupy přinášejí opět v halštatské Evropě řadu nových dat a interpretací. 
10. Budoucnost, vize výzkumu: Dosažené výsledky s moravskými daty jsou a budou 
propojovány s okolními a vzdálenými regiony, testovány, ověřovány a zpřesňovány. Jsou 
průběžně prezentovány na domácí a také zahraniční vědecké scéně. 

 

  



 

Příloha č. 3 

Návrh tří profesorských přednášek: doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D. 

Název přednášky A: Automobilová doprava v dopravní politice Československa 
Abstrakt: Přednáška se bude věnovat zhodnocení postavení motorové dopravy v rámci 
československé dopravní politiky. Stěžejní pro zkoumané období je postižení vztahu 
mezi silniční a železniční dopravou. V meziválečné etapě je tento vztah spojen i s 
poměrem mezi státním podnikáním v železniční dopravě a zcela převažující 
soukromopodnikatelskou automobilovou dopravou, ve kterém se negativně promítala 
i neexistence zastřešujícího ministerstva dopravy a roztříštěností dopravní agendy 
v několika rezortech. V poválečném období představují stěžení témata socializace 
soukromých autodoprav, koncipování národního dopravního podniku Československá 
státní automobilová doprava a jeho postavení v kontextu budované závodové dopravy. 
Téma bude sledováno na pozadí legislativního rámce a institucionálního zázemí. 

 

Název přednášky B: Cestovní ruch jako téma výzkumu hospodářských dějin 
Abstrakt: Vymezení cestovního ruchu v teoretické rovině nabízí široké spektrum 
potenciálních výzkumných témat. Z pohledu hospodářských dějin je možné zkoumat 
tento fenomén z makroekonomického i mikroekonomického hlediska. Přednáška se 
zaměří především na představení pramenné základny využitelné pro další výzkum a 
zhodnocení dosavadního stavu zpracování jednotlivých ekonomických aktivit, které 
označujeme souhrnným názvem cestovní ruch. Přednáška poukáže na možná 
výzkumná témata, metodologické přístupy k nim, a jejich ukotvení v dostupné 
pramenné základně, ukáže na její limity a možnosti jejich překonání. Postižena bude 
specifičnost na národohospodářské úrovni i rovině jednotlivých subjektů, v odlišných 
hospodářských systémech 20. století.    

 

Název přednášky C: Vývoj živnostenské samosprávy v letech 1850 až 1950 
Abstrakt: Počátek 19. století již citelně ukazoval limity dosavadního cechovního 
systému, který bránil rozvoji větších podnikatelských aktivit. Jedním z důsledků 
revolučních změn let 1848/1849 byl i vznik obchodních a živnostenských komor, 
jejichž význam vzrostl po zavedení samostatné kurie při volbách do rakouského 
parlamentu. Živnostenský řád z roku 1859 nahradil cechovní systém živnostenskými 
společenstvy (grémii) s povinnou účastí. Obchodní a živnostenské komory a 
živnostenská společenstva představovaly významné samosprávné instituce přispívající 
k rozvoji podnikání v českých zemích. Teritoriálně se přednáška zaměřuje především 
na české země, avšak s nezbytnými přesahy danými jednotlivými historickými etapami, 
obsahově se zaměří nejen na nastínění vývoje živnostenské samosprávy, ale též na 
zhodnocení jejího smyslu a významu. Postiženy budou i trendy vývoje směřující 
k odklonu od smíšených společenstev k profesně vyhraněným a k vytváření zemských 
jednot umožňujících lépe komunikovat zájmy podnikatelů centrálním úřadům.  

 

 

 

  


