
 

 
V Praze dne 17. 3. 2022 

Č. j.: UKFF/148987/2022 
 

 
  

Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy dne 17. 3. 2022 

 

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

 

I. Zahájení a organizační informace 
II. Oznámení o udělení čestných afiliací 

III. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 
1. Oznámení o jmenování nových docentů 
2. Habilitační řízení pana PhDr. Mgr. Petra Šídy, Ph.D. pro obor Archeologie 
3. Jmenovací řízení paní doc. PhDr. Marie Ryantové, CSc. pro obor Pomocné vědy 

historické 
4. Návrhy na složení komise pro řízení a návrhy přednášek 

IV. Studijní záležitosti 
V. Akreditace 

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

VII. Program Cooperatio 
VIII. 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. Martin Cajthaml, Dr. phil. 

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. 

prof. Vratislav Doubek, Ph.D.  

prof. Mgr. Lukáš Fasora, 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. Dr. Ing. Jana Klečková 

prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.  

doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D. (od 11:30) 

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. 

prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.  

doc. Petr Lozoviuk Ph.D. 

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.  

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. (do 12:00) 

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.  

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

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.  

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.  

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (od 12:00) 

prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. 

 

Omluveni: 

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 

prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. 

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. 

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. 

prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D. 

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. 

prof. Miroslav Petříček, Dr. 

prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. 

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. 

 

Čestní členové VR FF UK  

Přítomni: 

--- 

Omluveni: 

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. 

 

Hosté: 

Miroslav Bárta 

Jan Michał Burdukiewicz 

Anthony Harding 

Martin Holý 

Ľubomíra Kaminská 

Anděla Michálková 

Sergej Medveděv 

Martin Novák 

Ivan Pavlů 

Hana Pátková 

Tomasz Płonka 

Antonín Přichystal 

Marek Příhoda 

Marie Ryantová 

Athanasios Sideris 

Krzysztof Skupieński 

Petra Steinbergerová 

Juraj Šedivý 

Petr Šída 

Norbert Vanek 



 

I. Zahájení 

I.1 Organizační informace 

Proděkan pro vědu a výzkum, prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., informoval o průběhu on-line 
zasedání VR a způsobu distančního hlasování. 

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 

Na vědomí: 

II.1 Afiliovaní členové akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
jmenovaní k 26. 1. 2022 

pan prof. Sergej Medveděv, PhD. 

pan Norbert Vanek, PhD. 

II.2 Afiliovaní členové akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
jmenovaní k 16. 2. 2022 

prof. dr. Anthony Harding, 

dr. Athanasios Sideris 

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. 

 

Vědecká rada schválila: 

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

Vědecká rada schválila komisi pro posouzení přednášky ve složení: doc. PhDr. Marek 
Skovajsa, Ph.D., doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.  

(Pro: 27, Proti: 0, Zdrželi se 3). 

 

Složení komise pro habilitační řízení schválené Vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy dne 15. 10. 2020 

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 

 

Přednáška: 

 Dr. Šída přednesl přednášku na téma: Co dělá člověka člověkem. Hlavní milníky evoluce 
lidské kultury. 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise přednesl předseda komise prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (text 
stanoviska komise tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu).  

 

Oponentské posudky: 

Přítomní oponenti, doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc. a prof. dr hab. Tomasz Płonka, 
shrnuli obsah svých oponentských posudků.  Třetí oponent, Mgr. Jan Turek, Ph.D měl potíže 
s připojením, předseda komise, prof. Bárta, tedy seznámil členy VR i s posudkem dr. Turka. 
Dr. Šída reagoval na texty oponentských posudků. 

 

Pedagogická a vědecká činnost uchazeče: 

Dr. Šída seznámil VR se svými zkušenostmi a představou pedagogické a vědecké činnosti 
ve svém oboru. 

 

Diskuse: 

 V diskusi vystoupili: doc. Ladislav Stančo, prof. Olga Lomová, doc. Jana Klečková, prof. 
Ivan Pavlů, prof. Martin Cajthaml, doc. Ladislav Stančo, prof. Vlastimil Zuska a prof. Jan 
Čermák. 

 



 

Uzavřené jednání: 

Hodnocení pro posouzení přednášky Co dělá člověka člověkem. Hlavní milníky evoluce 
lidské kultury. 

Přednesl doc. Ladislav Stančo 

 

Dr. Šída se ve své přednášce, v níž propojil poznatky archeologie a řady přírodovědných 
disciplín, zaměřil na hlavní milníky evoluce lidské kultury v dlouhém časovém úseku, který 
vymezil od počátků prvních artefaktů někdy před 2,5 miliony let a současností. Během tohoto 
vývoje se člověk jakožto výsledek evolučních mechanismů adaptace přetváří z ryze 
přírodního tvora v hybatele dnešního tzv. antropocénního světa.  

 Za hlavní vývojové milníky lze podle dr. Šídy považovat vynález strukturovaných 
artefaktů, které v úvodu pečlivě definoval, a komplexnějších výtvorů hmotné kultury, 
ovládnutí ohně, rozvoj složitých kognitivních procesů (jako je umění a pohřbívání), později 
(či lépe řečeno v nedávné době) pak manipulace s umělými materiály, kontakt s jinými 
biologickými druhy a obrovská expanze, díky níž vznikají umělé ekosystémy. Každému 
milníku věnoval dr. Šída detailní pozornost.  

 První strukturované artefakty představují jednu z hlavních vývojových etap mj. 
proto, že člověku umožnily rozšířit okruh dostupné potravy o maso. Archeologické doklady 
této dovednosti pocházejí z doby před 2,5-2,6 miliony let a lze je geograficky dobře lokalizovat 
do oblastí východní Afriky. Tyto artefakty vznikají podle jednotného schématu, pro který se 
vžilo označení „oldovan“. Dr. Šída též zdůraznil, že již v této fázi musela být nutnou podmínkou 
takového rozvoje schopnost kooperativní komunikace a pokročilé společenské organizace 
(ačkoli otázka mluveného jazyka zůstává stále otevřená).  

 Druhým zásadním milníkem bylo bezesporu ovládnutí ohně, díky němuž se člověk 
stává tvorem postupně se orientujícím na tepelně zpracovanou stravu. Kromě toho také 
využití ohně a strukturovaných artefaktů umožnilo zahájit mohutnou expanzi do chladnějších 
částí planety. Je doloženo, že jedna  z prvních migrací mimo Afriku spojovaná s Homo ergaster 
je bez znalosti ohně nevysvětlitelná. Dr. Šída pak nastínil geografické i chronologické aspekty 
této expanze.  

 Dalším milníkem, jemuž uchazeč věnoval pozornost, je řízená kulturní adaptace (v 
protikladu k čistě biologické evoluci) a rozvoj komplexních forem lidské kultury, jako jsou 
systémy pohřbívání či různé umělecké (a tedy vysoce symbolické) projevy. Zatímco počátek 
této vývojové etapy můžeme klást do doby někdy před 430 tis. lety, nejdynamičtější rozvoj 
lidské kultury a kulturně podmíněné adaptace lze spatřovat od doby před 45 tis. lety až do 
současnosti.  

 V tomto již našem období se objevují – slovy uchazeče – první umělé materiály 
(keramické nádoby, slitiny kovů apod.) i sofistikované nástroje či přímo stroje (např. 
závlahové systémy). Člověk se stává již natolik aktivním prvkem, že dokáže kolonizovat a 
výrazně ovlivňovat ekologické niky, které byly do té doby zcela nedostupné. Za vrchol tohoto 
vývoje pak může být jistě označena schopnost překonávat gravitaci a vydávat se mimo naši 
planetu.  

 Dr. Šída proslovil svou přednášku přehledově, systematicky a s oporou v obrazové 
prezentaci s důrazem na podrobný popis jednotlivých milníků, aniž by se pouštěl do 
problematizace vybraných aspektů a představení alternativních výkladových perspektiv (jen 
v několika bodech byla taková problematizace naznačena, např. v otázce vývoje jazyka a 
komunikace).  



 

 V diskusi zazněly některé upřesňující dotazy terminologické povahy (např. definice 
umělých materiálů), jakož i otázky směřující k mezinárodnímu kontextu současného badání 
a původnímu přínosu kandidátovy výzkumné činnosti. Všechny dotazy uchazeč fundovaně 
zodpověděl. 

Diskuse: 

 V tajné diskusi k přednášce vystoupili: prof. Martin Cajthaml, doc. Ladislav Stančo, doc. 
Pavel Štichauer, prof. Olga Lomová, prof. Miroslav Bárta, doc. Ladislav Stančo a prof. Olga 
Lomová. 

 

Hlasování o zhodnocení přednášky k habilitačnímu řízení: 

(Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

Text hodnocení přednášky pro jmenovací řízení byl odsouhlasen. 

 

Diskuse: 

V tajné diskusi k celému habilitačnímu řízení vystoupily prof. Olga Lomová a prof. Marie 
Bláhová. 

 

Výsledek tajného hlasování: 

Počet členů VR:  43 
Přítomno:   30   
Kladných hlasů:   27  
Záporných hlasů:  1  
Neplatných hlasů:  2  

  

Vědecká rada schválila návrh na habilitační řízení, návrh bude postoupen rektorátu UK. 

 

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

Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení: Prof. PhDr. Tomáš, 
Knoz, Ph.D., Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 

(Pro: 27, Proti: 0, Zdrželi se: 3) 

 

Složení komise pro jmenovací řízení schválené Vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy dne 16. 9. 2021: 

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 doporučujích 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: 

 Doc. Ryantová přednesla přednášku na téma: Prameny k dějinám exilu z českých zemí v 
raném novověku 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise přednesla předsedkyně komise prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (text 
stanoviska komise tvoří přílohu č. 2 k tomuto zápisu).  

Doporučující dopisy: 

Předsedkyně komise, prof. Marie Bláhová, shrnula obsah doporučujících dopisů. Doc. 
Ryantová reagovala na texty doporučujících dopisů. 

Pedagogická a vědecká činnost uchazeče: 

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

Diskuse: 

 V diskusi vystoupili: prof. Olga Lomová, prof. Milena Lenderová, prof. Vratislav Doubek, 
prof. Tomáš Knoz, prof. Martin Holý a prof. Jan Čermák. 

 

Uzavřené jednání: 

Hodnocení pro posouzení přednášky Prameny k dějinám exilu z českých zemí v raném 
novověku 

Přednesla prof. Milena Lenderová 

Docentka Marie Ryantová se ve své přednášce zaměřila na problematiku českého 
raněnovověkého exilu, resp. na prameny, které o uvedeném historickém fenoménu poskytují 
svědectví.  

Raněnovověký exil představuje specifický fenomén nejen českých dějin, ale současně i 
specifický termín – a přestože byl či je používán jako synonymum 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. Definici 
pojmu „exil“ lze tedy považovat výchozí bod přednášky. 



 

Výklad docentky Ryantové byl koncipován v souladu s přístupy pomocných věd 
historických, tedy jako vymezení pramenné báze ke sledovanému tématu a analýza 
jednotlivých typů pramenů. Prvním ze zvolených přístupů byla charakteristika pramenů k 
dějinám českého pobělohorského exilu z hlediska provenience. Autorka přesvědčivě doložila, 
že pramennou základnu k vymezenému tématu je nutné hledat nejen v českých, ale také v 
zahraničních archivech. Teritoriální rozložení archiválií přitom odráží jednak místa pobytu 
českých exulantů, jednak místa, kam směřovala jejich korespondence. Dalším přístupem 
uplatněným v přednášce bylo sledování pramenů k českému pobělohorskému exilu na 
základě typů dokumentů. Za obzvláště hodné zájmu přitom považuje ego-dokumenty, 
především kroniky či paměti. Tento typ pramenů totiž velmi dobře umožnuje nahlédnout do 
života a mentality pobělohorských exulantů. Nemenší pozornost je ovšem podle autorky 
potřeba věnovat i dalším typům pramenů, včetně pramenů legislativní, resp. právní povahy, 
ekonomického charakteru a různých tisků. Za další členící princip lze považovat rozčlenění 
podle sociální provenience (panovnický dvůr, země, šlechta, města).  

Důležitá je skutečnost, že autorka přednášky při svém výkladu nezůstala uzavřena do 
světa odlidštěných kategorií a struktur pomocných věd historických a archivnictví. Naopak 
prokázala, že za folianty pramenů vnímá skutečné osoby a lidské příběhy. To se jí podařilo 
mimo jiné na příkladu osobnosti dominikána a posléze kazatele a zahradníka Jiřího Holíka.  

V závěru své přednášky Marie Ryantová konstatovala, že konkrétní skladba pramenů se 
odvíjí od zkoumaných témat, studium se neobejde bez jejich kombinace a zejména kritického 
přístupu. Výzkum existujících pramenů přitom podle jejího názoru rozhodně nelze považovat 
za uzavřený, vyloučeny nejsou ani další objevy. 

Přednáška byla přehledně uspořádána, oslovila jak laiky, tak odborníky, kteří se tématem 
zabývají. Přednášející pracovala s jasně formulovanými kategoriemi. Téma bylo představeno 
v širokých historických souvislostech, zároveň se však uchazečce podařilo pregnantně 
vysvětlit vybraná detailní specifika.  

Přednáška byla proslovena kultivovaným jazykem, přesto nepostrádala náležitou 
odbornou akribii. Uchazečka prokázala, že velmi dobře zná nejen uvedené archivy a v nich 
uložené archivní dokumenty, historii a současný stav jejich zpracování, ale také různá 
specifika dané problematiky. Pokud se týče pramenů, uvedla možnosti jejich využití a 
možnosti jejich interpretace. Právě tato schopnost jí umožňuje pozdvihnout zpracovávané 
téma na úroveň, odpovídající profesorskému gradu. 

Autorka přednášku doplnila powerpointovou prezentací. V následné diskusi reagovala 
mimořádně erudovaným způsobem na vznesené dotazy. 

 

Diskuse: 

 V tajné diskusi k přednášce nikdo nevystoupil. 

Hlasování o zhodnocení přednášky k jmenovacímu řízení: 

(Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

Text hodnocení přednášky pro jmenovací řízení byl odsouhlasen. 

Diskuse: 

V tajné diskusi k celému jmenovacímu řízení vystoupili: prof. Tomáš Knoz, prof. Juraj 
Šedivý, prof. Milena Lenderová a prof. Martin Holý. 

 

Výsledek tajného hlasování: 



 

Počet členů VR:  43 
Přítomno:   30   
Kladných hlasů:   30   
Záporných hlasů:  0  
Neplatných hlasů:  0  

  

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

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 

 

Vědecká rada schválila návrh hlasováním (Pro: 28, Proti: 1, Zdržel se: 0). 

 

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 

 

Vědecká rada schválila téma přednášky: A. Bilingvní děti na základní škole s češtinou a 
angličtinou: efekt míry vystavení dětí jazykům 

 

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  

 

Vědecká rada schválila návrh hlasováním (Pro: 27, Proti: 2, Zdržel se: 0). 

 

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 

 

Vědecká rada schválila téma přednášky: A. Evoluce interakce v jazyce: Konverzační výměny a 
jejich předstupně v komunikaci šimpanzů. 

 

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. 

 

Vědecká rada schválila návrh hlasováním (Pro: 26, Proti: 1, Zdrželi se: 2). 

 

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.     
 

Vědecká rada schválila téma přednášky: A. Je Romská žena z pohledu naší kulturní společnosti 
opravdu diskriminována? 

 

IV. Studijní záležitosti 
 

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 

 

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

V.  Akreditace 
 

V.1 Kontrolní zprávy 

Název SP  Typ SP  

Psychologie  NMgr.  

 

Vědecká rada schválila návrh hlasováním (Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

 

 



 

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

 

Vědecká rada schválila návrh hlasováním (Pro: 28, Proti: 0, Zdrželi se: 0). 

VII. Program Cooperatio 
 

VII.1 Záměry 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 

 

Vědecká rada schválila bod formou tichého souhlasu. 

 

VIII. Různé 
 

 

  



 

 

 

 

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., v.r. 

děkanka 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 habilitační řízení: PhDr. Mgr. Petr Šída, Ph.D. 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

Příloha č. 2 

Stanovisko komise pro řízení ke jmenování profesorem: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. 

 



 

 

 



 

 



 

 


