
 

Program zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy dne 17. března 2022 

 

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

 

I. Zahájení 

I.1 Organizační informace 
I.2 Prezence členů Vědecké rady FF UK 
I.3 Schválení programu zasedání Vědecké rady FF UK 
I.4 Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FF UK dne 17. 2. 2022 

II. Oznámení o udělení čestných afiliací 

III. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 
 

Na vědomí: 

III.1 Jmenování docentem 

Pan Mgr. Jakub Jirsa, PhD. a pan Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D. byli k 1. 3. 2022 jmenováni 
docenty. 

 

Ke schválení: 

III.2 Habilitační řízení pana PhDr. Mgr. Petra Šídy, Ph.D. pro obor Archeologie 

Základní informace v příloze č. 1, teze přednášky v příloze č. 2, podklady na intranetu VR FF UK. 

 

III.3 Jmenovací řízení paní doc. PhDr. Marie Ryantové, CSc. pro obor Pomocné 
vědy historické 

Základní informace v příloze č. 3, teze přednášky v příloze č. 4, podklady na intranetu VR FF UK. 

 

III.4 Návrh na složení komise a návrh témat habilitační přednášky pro habilitační 
řízení pana Lucy Cilibrasiho, PhD (Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK) pro 
obor Anglický jazyk: 

Habilitační práce:  

Language acquisition and the ontogeny of domain-specific cognition. Conceptual review and 
insights from English data. 

 

III.4.1 Návrh komise 

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


 

Předseda: 

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 

Členové: 

doc. Mirjam Friedová, mimořádný profesor Univerzity Karlovy, Ph.D., Filozofická fakulta, 
Univerzita Karlova 

prof. Danuta Gabryś-Barker, Institute of English, Universita of Silesia in Katowice 

prof. Mariateresa Guasti, Dpt. of Psychology Università degli Studi Milano-Bicocca 

doc. Maria Fernandes Homem de Sousa Lobo Gonçalves, Language Sciences Dpt., Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas -  Universidade Nova de Lisboa 

 

III.4.2 Návrh přednášek (dle preference kolegia děkanky) 
A. Bilingvní děti na základní škole s češtinou a angličtinou: efekt míry vystavení dětí jazykům 
B. Samohlásky a souhlásky v ranných stádiích učení se jazyku 
C. Rozpoznávání dyslexie v jazyce s nefonetickým pravopisem 

 

Návrh přednášek v příloze č. 5, podklady na intranetu VR FF UK. 

 

III.5 Návrh na složení komise a návrh témat habilitační přednášky pro habilitační 
řízení paní Evy Marie Luef, M.A., Ph.D. (Ústav anglického jazyka a didaktiky FF 
UK) pro obor Anglický jazyk: 

Habilitační práce:  

Phonological networks and their growth in second language learners 

 

III.5.1 Návrh komise: 
Předseda: 

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 

Členové: 

doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D., Katedra aplikované lingvistiky, Univerzita Hradec 
Králové  

doc. dr. Annette Hohenberger, Institute of Cognitive Science, University Osnabrueck,  

prof. Markus Bader, Dept. of Linguistics, Goethe University Frankfurt 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Nikolaus Ritt, Dept. of English and American Studies, University of Vienna  

 

III.5.2 Návrh přednášek (dle preference uchazeče): 
A. Evoluce interakce v jazyce: Konverzační výměny a jejich předstupně v komunikaci 

šimpanzů 
B. Život v anglicky mluvící enklávě: akademici původem ze Severní Ameriky působící ve 

východní Asii. 
C. Účinky frekvence a akvizice slabik v angličtině jako druhém jazyce 

 



 

Návrh přednášek v příloze č. 6, podklady na intranetu VR FF UK. 

 

III.6 Návrh na složení komise a návrh témat habilitační přednášky pro habilitační 
řízení pana PhDr. Marka Merhauta, Ph.D., MBA pro obor Etnologie a kulturní 
antropologie: 

Habilitační práce:  

Etika jako nedílná součást sociokulturního přístupu k etickému chování se zaměřením na 
genderovou problematiku 

 

III.6.1 Návrh komise: 
Předseda: 

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. Ústav etnologie FF UK, Katedra etnológie a mimoeurópskych 
štúdií FF UCM, Trnava 

 

Členové: 

doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D., Katedra sociologie. Fakulta sociálních studií. 
Masarykova univerzita, 

doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D., Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie 
Univerzita Palackého v Olomouci, 

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Katedra sociologie FSV UK, 

PhDr. Alena Křížková, Ph.D. Sociologický ústav AVČR. Vedoucí oddělení Gender & sociologie. 

 

III.6.2 Návrh přednášek (dle preference kolegia děkanky): 
A. Je Romská žena z pohledu naší kulturní společnosti opravdu diskriminována? 
B. Teoretické otázky diskriminace se zaměřením na Transgenderovou identitu jako jeden ze 

sociálních problémů v soudobé kulturní společnosti. 
C. Bossing jako jedna z forem sexuální agrese vůči ženám na pracovišti ze strany 

managementu.     
 

Návrh přednášek v příloze č. 7, podklady na intranetu VR FF UK. 

 

IV. Studijní záležitosti 
Ke schválení: 

IV.1 Návrh na doplnění členů do zkušební komise pro BZK a SZZK pro studijní 
program Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Bc. i NMgr. obor: Estetika), 
studijní program Estetika (Bc. i NMgr.): 

Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D.   

Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D. – pouze SZZK 

 

 



 

V.  Akreditace 
Ke schválení: 

V.1 Kontrolní zprávy 

Název SP  Typ SP  

Psychologie  NMgr.  

 

Podklady na intranetu VR FF UK. 

 

Ke schválení: 

VI. Návrh na udělení čestné afiliace k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
panu prof. PhDr. Jiřímu Mikulcovi, CSc.  

Podklady na intranetu VR FF UK. 

 

VII. Program Cooperatio 
 

K projednání: 

VII.1 Plány rozvoje vědních oblastí 

Název vědní oblasti Zkratka Fakulta koordinátora 
Health Sciences  HEAS 3LF 
Social and Cultural Anthropology SCAN FHS 
Media and Communication Studies MCOM FSV 
Political Science POLS FSV 
Sociology and Applied Social Sciences SOAS FSV 
Computer Science COMP MFF 
Mathematics MATH MFF 
Archaeology ARCH FF 
Arts and Culture Studies ARTS FF 
Asian, Middle Eastern and East European Studies AMES FF 
History HIST FF 
Linguistics LING FF 
Literature LITE FF 
Philosophy PHIL FF 

 

Podklady na intranetu VR FF UK. 

 

VIII. Různé 
  



 

 

Přílohy 
 

Příloha č. 1 

Cca v 10.15 hodin habilitační řízení pana PhDr. Mgr. Petra Šídy, Ph.D. pro obor Archeologie. 

Komise: 

Předseda: 

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. 

Členové: 

prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz, Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 

doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D., Centrum kulturní antropologie - Moravské zemské 
muzeum, 

prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc., UHK, Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. 

prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., Přírodovědecká fakulta MU, Filozoficko-
přírodovědecká fakulta Slezské univerzity. 

Oponenti: 

doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc., Archeologický ústav SAV, 

dr hab. Tomasz Płonka, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski 

Mgr. Jan Turek, Ph.D., Centrum pro teoretická studia UK 

 

Habilitační práce: 

Člověk a přírodní zdroje v době kamenné 

 

Téma přednášky: 

Co dělá člověka člověkem. Hlavní milníky evoluce lidské kultury. 

  



 

Příloha č. 2 

Jméno a příjmení s tituly: PhDr. Mgr. Petr Šída, Ph.D. 

Název habilitační přednášky: Co dělá člověka člověkem. Hlavní milníky evoluce lidské 
kultury. 

Text tezí: 

Mezi našimi předky, kteří počínali před více jak 2,5 miliony let využívat jako adaptivní 
prostředek první artefakty a naší současností proběhl dlouhý kontinuální vývoj. Odráží 
několik významných milníků, díky nimž se mohl čistě přírodní tvor závislý na přírodních 
mechanismech adaptace a evoluce postupně vymanit z tohoto rámce a stát se určujícím 
prvkem dnešního antropocénního světa (Šída in Pokorný – Štorch et al. 2020). 

Vynález strukturovaných artefaktů a složité hmotné kultury prvním lidem umožnil ve 
značné míře využívat maso jako zdroj potravy a stát se přímým konkurentem nejvyšších 
predátorů té doby – lvů (Bunn 1981). První systematicky tvořené artefakty jsme schopni 
odlišit v časovém horizontu 2,6-2,5 milionu let ve východní Africe na lokalitách, jako jsou 
etiopské Bouri-Hata (de Heinzelin et al. 1999) či Gona (Semaw 2000). Podle všech indicií 
jsou spojené s pozdními australopitéky druhu Australopithecus afarensis a A. garrhi (de 
Heinzelin et al. 1999; Semaw 2000; Svoboda 2014, 231) a o chvíli později i prvními lidmi 
(Homo rudolfensis - 2,5 milionu let, Svoboda 2014, 234;  Homo habilis - 2,2 milionu let, 
Svoboda 2014, 238-9). Všechny výše uvedené druhy tvoří hmotné artefakty vyráběné v 
jednotném schématu, pro který se vžil archeologický termín oldovan (Leakey 1971). Z 
původní jistě složitější kultury se nám dochovala jenom malá část ve formě kamenných 
nástrojů tvořených podle jednotného schématu (sekáčů, protobifasů, drasadel). 
Technologicky je archeologická kultura oldovanu sice jednoduchá, obsahuje již ale všechny 
skupiny artefaktů z kamene, které budou člověka doprovázet na jeho další pouti světem. Už 
v této chvíli byla nutnou podmínkou dalších změn sociální organizace a schopnost 
komunikace. Kulturní artefakty se neomezují jenom na hmotné formy, pojem sociálního 
artefaktu s nehmotnou formou přímo pracuje (Blandin 2002), archeologicky však jiné, než 
hmotné formy artefaktů, můžeme v celé lidské historii sledovat jenom obtížně. 

Artefakty se staly nenahraditelným nástrojem adaptačních mechanismů lidí jako 
biologického druhu až do té míry, že v určitou chvíli díky schopnosti násobně rychlejší 
evoluce odsunuly biologickou evoluci do pozadí. 

Další přelomovou adaptací se stalo ovládnutí ohně. Umožnilo člověku lépe využít 
získanou potravu a expandovat do  chladných částí planety. Ne náhodou je naše tělo po více 
jak 1,5 milionu let od počátku využívání ohně biologicky adaptované na příjem tepelně 
zpracované potravy (Stevens – Hume 1995). Znalost a ovládnutí ohně jsou dnes obecně 
spojovány s první velkou migrací druhu Homo ergaster mimo Afriku (Dmanisi v Gruzii, 1,8 
mil let; Ferring et al. 2011). Člověk poté velmi rychle obsadil rozsáhlé plochy Eurasie, takže 
již před 1,5 milionem let známe z východní Asie svébytný druh Homo erectus, a před 1,2 
miliony let je doložen i v Evropě druh Homo antecessor (Svoboda 2014; 254, 257). Pro 
obsazení subtropického a mírného pásma bylo důležité vyrovnat se se sezónními změnami 
klimatu. Oheň také významně zefektivnil zajišťování potravy (schopnost druhu postarat se 
o starší jedince se ztíženým příjmem potravy dokládá bezzubý jedinec z Dmanisi, který i 
přes svůj handicap dlouhodobě přežíval). Archeologické doklady využívání ohně starší 
jednoho milionu let se omezují pouze na jednoduché spálené polohy (Gadeb, Koobi Fora) a 
přepálené artefakty (Chesowanja, Swartkrans, Olduvai; Barbetti 1986), nejstarší jistá 
ohniště s vnitřní strukturou známe až z lokality Gesher Benot Ya'aqov v Izraeli před 0,8 mil. 
let (Alperson-Afil 2008). 

Dalším milníkem je postupné objevování dokladů složitých kognitivních procesů 
(umění, pohřbívání, nepřímo mluvený jazyk), které v náznacích objevujeme již od 



 

středního pleistocénu (Atapuerca, 430 tis. let – pohřbívání, doložená jazylka - Carbonell – 
Mosquera 2019, Bilzingsleben, 350 tis. let - Mania – Mania 1988). S jistotou je můžeme 
doložit v rámci posledních 120 tisíc let u několika druhů člověka (pohřby neandrtálců – 
například Amud, Kebara, Šanidar, La Chapelle-aux-Saints, La Ferrassie, Le Moustier, stáří 
120 až 40 tisíc let - či moderních lidí - Qafzeh, stáří okolo 100 tis. let). 

Extrémní rozvoj složitosti lidské kultury a adaptability můžeme spatřovat u 
moderního člověka v posledních 45 tisících letech. Postupně se objevují první umělé 
materiály (keramika – přehled ve Verpoorte 2001), první manipulace s jinými biologickými 
druhy (pes, později zemědělské plodiny a hospodářská zvířata) a první fyzikální stroje 
(závlahy, stavebnictví). Člověk začíná své okolí ovlivňovat natolik, že počínají vznikat první 
umělé ekosystémy. Tento proces je natolik všezasahující, že v poslední době začínáme 
hovořit o antropocénu (Crutzen – Stoermer 2000; Pokorný – Štorch et al. 2020). 

Lidská adaptabilita pomocí kultury dosáhla takové meze, že jsme schopni kolonizace 
i takových ekologických nik, které nám byly dříve fyzikálně nepřístupné (vzduch, moře) a 
co víc, jsme prvním obratlovcem na planetě, který je schopen překonat gravitaci a vydat se 
do vesmíru. 

Díky schopnosti aktivně vytvářet svoji hmotnou kulturu se člověk stal tvorem, který 
je schopen aktivně a ve značné míře řídit svoji adaptaci na prostředí prostřednictvím 
kultury. A prvopočátek tohoto procesu je třeba hledat v Africe před několika miliony let u 
sociálních tvorů, kteří s prvními artefakty začali experimentovat. 
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Příloha č. 3 

Cca v 12:15 hodin habilitační řízení paní doc. PhDr. Marie Ryantové, CSc. pro obor 
Pomocné vědy historické. 

Komise: 

Předseda: 

 prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 

Členové: 

prof. PhDr. Martin Holý, PhD., Historický ústav AV ČR, v. v. i., 

prof. PhDr. Hana Pátková, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 

prof. Dr. Hab. Krzysztof Skupieński, Uniwerzytet M. Curie-Sklodowskiej, Lublin 

prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD., MAS, Komenského Univerzita v Bratislavě. 

 

Autoři doporučujících dopisů: 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Winkelbauer, Universität Wien 

Prof. Dr. Joachim Bahlcke, Universität Stuttgart 

Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., Jihočeská univerzita 

Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., Univerzita Pardubice 

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., Univerzita Karlova 

 

Téma přednášky: 

Prameny k dějinám exilu z českých zemí v raném novověku 

  



 

Příloha č. 4 

Jméno a příjmení s tituly: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. 

Název jmenovací přednášky: Prameny k dějinám exilu z českých zemí v raném novověku  

Text tezí:  

Raně novověký exil představuje specifický fenomén nejen českých dějin, ale 
současně i specifický termín – a přestože byl či je používán jako synonym pojmu 
„emigrace“, sami protagonisté tohoto procesu oba termíny rozlišovali a pojem „exil“ 
chápali obvykle jako výraz pro vypuzení ze země či její nucené opuštění a následnou 
nelehkou životní situaci. 

Rozhodujícím momentem rozsáhlého náboženského, ale i politického exilu 
z českých zemí bylo především stavovské povstání 1618–1620 a zejména jeho porážka 
na Bílé hoře a další následující dopady v podobě rozsáhlých konfiskací a rekatolizace. 
Problematika exilu se v podstatě již od té doby těší dlouhodobému zájmu (nejen české) 
historiografie (speciální pozornost je často věnována osobnosti J. A. Komenského, který 
ovšem nebude hlavním tématem této přednášky), východisko zkoumání exilu a 
exulantů přitom tvořily a tvoří nejrůznější prameny, jejichž specifikem je skutečnost, že 
se vzhledem k okolnostem (působení za hranicemi, příp. nelegální odchod ze země) 
nacházejí většinou v zahraničních archivech či knihovnách. 

Část pramenů ovšem nabízejí i domácí archivy – zejména v souvislosti s různými 
nařízeními a především vydáním Obnoveného zřízení zemského se jedná o prameny 
normativní, další materiály (do značné míry využité dosavadním bádáním) se nacházejí 
v Národním archivu v tzv. Staré manipulaci, obsahující mj. písemnosti někdejšího 
pražského místodržitelství. Významné jsou také úřední prameny městské provenience 
(zvláště pro pražská města), které však nabízejí i dosud ne vždy využité možnosti 
zkoumání (a to nejen ohledně odchodu ze země, ale i případného návratu) – např. knihy 
trhové, knihy testamentů, městská registra (obsahující evidenci diplomatického 
materiálu vzešlého z městské kanceláře), apod. Detailně a dostatečně dosud nebyly 
s ohledem na exil zkoumány písemnosti církevních institucí a velkostatků. Výpovědní 
hodnota těchto pramenů ovšem většinou nepřesahuje období první poloviny 17. století. 

Pro sledování osudů exulantů za hranicemi je nezbytné využití dokumentů 
nacházejících se zpravidla v zahraničních archivech a knihovnách. V prvé řadě je třeba 
zmínit prameny úřední provenience, vzešlé z činnosti kompetentních orgánů 
v oblastech, do nichž se exulanti uchýlili. Jednou z nejvýznamnějších bylo Sasko, které 
se stalo útočištěm luteránsky zaměřených exulantů a kde se příslušné materiály 
nacházejí především v Saském státním archivu, resp. jeho pracovišti v Drážďanech 
(Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden). Jedním z nejznámějších zdrojů 
informací o exulantech je zde tzv. Bergmannova sbírka, založená učitelem a historikem 
A. Bergmannem (1862–1938) na počátku 20. stol. a poté doplňovaná až do konce 40. 
let; vzhledem k nesnadné orientaci v ní však dosud nebyla plně využita. Důkladně je i 
na základě ní zpracována (díky edici L. Bobkové) zvláště exulantská obec v Pirně, kde 
jsou dochovány také matriky a kostelní účty. Zatímco v Pirně setrvali exulanti pouze do 
začátku 40. let 17. stol., působení exulantů z českých zemí na jiných místech lze sledovat 
až do 18. století (příp. i později). Pro konkrétní lokality jsou využitelné materiály i 
v dalších archivech, včetně městských (zejm. Pirna, Žitava, aj.), ale i církevních, a to 
kromě Saska též v Sasku-Anhaltsku (Landeshauptarchiv Magdeburg, Wernigerode). 

Jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších archivů obsahujících materiály 
vztahující se k exilu je archiv exilové, resp. obnovené Jednoty bratrské, známé jako 



 

Moravian Church či Moravians, v německém Herrnhutu, založeném v roce 1721 pro 
exulanty z Moravy; archiv (Archiv der Brüderunität) obsahuje mj. četné životopisy 
příslušníků této církve (Lebensläufe) a umožňuje zkoumat např. i jejich působení 
v zahraničních misiích, významný je v této souvislosti také Moravian Church Archives 
Bethlehem (USA). Dokumenty spojené s touto církví (zejm. rukopisy či dopisy), jimiž se 
zabývala zejména E. Štěříková, se ovšem nacházejí i v dalších institucích (Archiv der 
Franckeschen Stiftungen Halle, Zentralbibliothek a Staatsarchiv Zürich, 
Universitätsbibliothek Basel), včetně domácích (KNM, Archiv synodní rady ČCE 
v Praze). 

Materiály původní Jednoty bratrské, jejíž příslušníci často odcházeli do polského 
exilu, se dnes (po různých peripetiích) nacházejí ve státním archivu v Poznani (Akta 
Braci Czeskich), část byla v 19. stol. předána do dnešního Národního muzea.  

Vzhledem k orientaci některých příslušníků českého exilu na švédského spojence 
jsou některé dokumenty (např. dopisy exulantů) dochovány v různých fondech 
Říšského archivu ve Stockholmu či v universitní knihovně v Uppsale, příp. dalších 
švédských institucích. Prameny k českému exilu se rovněž nacházejí v některých 
institucích anglických (Publice Record Office a British Library London, fond Hartlib 
Papers v Sheffield University Library), zejména starší historiografie využívala prameny 
nacházející se také v Mnichově a Haagu. 

Velmi přitažlivým pramenem, který umožnuje nahlédnout do života a mentality 
pobělohorských exulantů, jsou různé vyprávěcí prameny a ego-dokumenty, především 
kroniky či paměti, přičemž některé byly zpřístupněny edičně (paměti Jana Jiřího 
Haranta z Polžic a Bezdružic, kronika Jiřího Kezelia Bydžovského nebo Václava Nosidla 
z Geblic, zápisky Karla Pfefferkorna), jiné na své vydání dosud čekají (Bořek 
Mateřovský z Mateřova, Jan Theodor Sixt z Ottersdorfu). Dochovány jsou rovněž 
rukopisy příslušníků obnovené Jednoty bratrské. Možnost sledovat kontakty a 
vzájemné vztahy exulantů nabízejí památníky (alba amicorum), především ty, které si 
vedly jednotlivé osobnosti (např. památník Jaroslava Lavína nebo Felixe Kaplíře ze 
Sulevic), cenným pramenem je i tzv. Pirenská erbovní kniha (Pirnaer Wappenbuch). 

Široké spektrum pramenů nabízejí různé tisky – ať již díla historiografická (Pavel 
Skála ze Zhoře, Pavel Stránský ze Zapské Stránky) nebo eschatologická literatura, 
umožňující vhled do myšlenkového světa exulantů, či různá kázání, především 
pohřební, příp. i tzv. revokační. Literární a písňovou tvorbu exulantů přibližují početné 
v zahraničí vydané kancionály, pro počátky exilu ve spojení s osobností „zimního krále“ 
Fridricha Falckého jsou významné obrazové prameny v podobě tištěných letáků. 

Konkrétní skladba pramenů se odvíjí od zkoumaných témat (jak lze uvést na 
příkladu dominikána a posléze kazatele a zahradníka Jiřího Holíka), studium se 
neobejde bez jejich kombinace a zejména kritického přístupu. Výzkum existujících 
pramenů přitom rozhodně nelze považovat za uzavřený, vyloučeny nejsou ani další 
objevy. 

 

  



 

Příloha č. 5 

Návrh tří habilitačních přednášek: Luca Cilibrasi, PhD 

 

 



 

Příloha č. 6 

Návrh tří habilitačních přednášek: Eva Maria Luef, M.A., PhD. 

 

 



 

 

  



 

 
Příloha č. 7 

Návrh tří habilitačních přednášek: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA 

Název přednášky A:   Teoretické otázky diskriminace se zaměřením na Transgenderovou 
identitu jako jeden ze sociálních problémů v soudobé kulturní společnosti.  

Abstrakt: Tato problematika otevírá již poměrně obsáhlou diskuzi v oblasti genderqueer 
sociokulturních aspektů života transgender osob v současné společnosti, vývoj v oblasti 
posunu občanských práv, vývoj v oblasti genderové a sexuální identity trans osob v historii, 
mapování jejich diskriminace napříč sociokulturním prostředím v porovnání se současným 
pojetím transgender osob v České Republice a jejich vymezení v rámci genderové identity 
a občanských práv. Předložená problematika si klade za cíl objektivně zpracovat současnou 
diverzifikaci genderové identity napříč celým spektrem a srovnává na teoretickém rámci 
sociologické problematiky, sexuálního libertarianismu, kulturologie a občanskoprávním 
prizmatem zachytit nelehké začlenění transgender osob do současné diverzifikované doby. 
Hlavní otázkou je jak definovat možné příčiny diskriminace trans osob v pracovněprávním 
prostředí České republiky a přijít s aplikovatelnými východisky pro sociologickou a 
pracovněprávní praxi. Sociografický výzkum transgender komunity je v Česku i ve světě 
poměrně málo zmapován a tak je potřeba vytvořit ucelený přehled o dosavadním zkoumání 
a teorii v této oblasti jako základ pro budoucí bádání. Předložená problematika rovněž 
poukazuje na stále nejasné ukotvení transgender identity jako intrapersonální a 
sociokulturní fenomén ve vztahu k diskriminaci trans osob ve světě. 

Název přednášky B:  Je Romská žena z pohledu naší kulturní společnosti opravdu 
diskriminována? 

Abstrakt: Předkládaná problematika popisuje současné dopady kulturní a 
pracovněprávní diskriminace romských žen v českém pracovněprávním prostředí. 
Díky přehledové studii s analýzou statistik publikovaných MPSV a analýzy odborných 
statí v dané problematice se příspěvek snaží nalézt odpověď na otázky související s 
tradicemi v Romské komunitě a možnými překážkami přirozeného stylu života v 
aplikaci na české pracovní prostředí. Dané téma je koncipováno jako deskriptivní studie 
makro etnografického fenoménu v rámci Romské komunity v ČR. Předložená studie 
srovnává oficiální data mezi lety 2009-2017 se zahraničními i domácími odbornými 
statěmi popisujícími příčiny vzniku společenských konfliktů na základě sociokulturních 
rozdílů a nízké tolerance české společnosti vůči možné inkluzi a integraci Romských 
žen na český pracovní trh a zdůvodňuje i následky postsovětského sociokulturního 
vývoje českého pracovního prostředí a jeho vliv na Romskou komunitu. 

Název přednášky C:       Bossing jako jedna z forem sexuální agrese vůči ženám na 
pracovišti ze strany managementu.     

Abstrakt: Tento příspěvek pojednává o problematice sexuálního obtěžování žen na 
pracovišti ve vztahu k fenoménu bossingu, který je stále častěji v popředí zájmu odborné i 
laické veřejnosti. Předložená problematika zkoumá a popisuje z různých úhlů problematiku 
sexuální agrese vůči ženám a to zejména z pohledu sociologického, trestněprávního a 
pracovněprávního. Příspěvek si klade za cíl zmapovat moderní sociologické studie 
zabývající se touto tématikou a poskytnout čtenáři ucelený přehled na současný 
sociologický pohled, kterým je oblast sexuálního zneužívání, mobbingu a  bossingu na 
pracovišti. Daná problematika srovnává závěry již předešlých etnografických i 
sociologických studií s aplikací na české pracovněprávní prostředí. Samotné výzkumné 



 

řešení této problematiky je zakotveno v principech makro etnografického 
výzkumu.  Příspěvek navazuje na předchozí výzkum českých a zahraničních sociologů 
zaměřujících se na management genderových vztahů v období mezi lety 2004-2017. Dané 
téma srovnává a  tvoří ucelený přehled o dílčích sociálních a psychologických aspektech 
sexuálního násilí v návaznosti na fenomén bossingu. 

 

 

 


