
 

Program zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy dne 19. května 2022 

 

(Zasedání bude probíhat prezenčně v místnosti č. 104, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Hlasování 
bude zajištěno pomocí aplikace https://vr.is.cuni.cz/ ) 

 

I. Zahájení 

I.1 Prezence členů Vědecké rady FF UK 
I.2 Organizační informace 
I.3 Schválení programu zasedání Vědecké rady FF UK 
I.4 Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FF UK dne 21. 4. 2022 

II. Udělení čestné afiliace 

III. Studijní záležitosti 

III.1 Návrh na vynětí členů ze zkušební komise pro BZK a SZZK pro studijní 
program Sociální politika a sociální práce (Bc. i NMgr., obor: Sociální práce) a 
studijní program Sociální práce (Bc. i NMgr.): 

Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.  

Mgr. Michal Špejra, LL.M. – pouze BZK  

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.  

Ing. Petr Víšek   

PhDr. Daniela Vodáčková  

 

Zdůvodnění: 

Uvedení akademici již nejsou zaměstnanci FF UK. 

 

III.2 Návrh na doplnění členů do zkušební komise pro část SZZK „Pedagogika a 
psychologie pro učitele“ (navazující magisterské programy učitelství pro SŠ): 

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D. – předseda  

doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. – předseda 

Mgr. Ondřej Pešout, Ph.D.  

Mgr. Kamila Urban, Ph.D.  

 

III.3 Návrh oborové rady na změnu ve zkušebních komisích pro SDZK a obhajoby 
disertačních prací pro studijní program Blízkovýchodní studia: 

doc. PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.   

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


 

Druh změny: možnost vykonávat funkci předsedy 

 

III.4 Návrh oborové rady na doplnění členů zkušební komise pro státní doktorské 
zkoušky a obhajoby disertačních prací pro studijní program Filologie, obor 
Latinská medievistika a novolatinská studia: 

doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. – předsedkyně  

Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D.  

Mgr. Barbora Kocánová, Ph.D.  

Mgr. Andrea Svobodová, Ph.D. 

Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.  

 

Zdůvodnění:  

Anna Pumprová: členka oborové rady, Matouš Jaluška: odborník na středověkou srovnávací 
literaturu, Kateřina Voleková a Andrea Svobodová: odbornice na středověkou češtinu. 
Vzhledem k interdisciplinární povaze oboru potřebujeme více odborníků s konkrétním 
zaměřením. 

 

III.5 Návrh na pověření členstvím v oborové radě studijního programu Klinická 
psychologie a psychologie zdraví (délka studia čtyřletá, česká a anglická mutace): 

doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.  

Mgr. Hana Horáková, Ph.D.  

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.  

doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.  

 

Zdůvodnění:   

Dr. Horáková je dlouholetou externí spolupracovnicí Katedry psychologie FF UK. Je 
atestovanou klinickou psycholožkou a jednou z nejvíce citovaných mladých psycholožek 
v České republice, její H-index je 10 (dle WoS). Disponuje zkušenostmi s vedením doktorských 
prací v oboru lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF UK. V návaznosti na požadavek 
kontrolní zprávy k doktorskému studijnímu programu Klinická psychologie a psychologie 
zdraví, který byl vznesen ze strany Rady pro vnitřní hodnocení, doplňujeme Oborovou radu 
tohoto studijního programu o akademické pracovníky s excelentními publikačními výstupy 
v mladším a středním věku.  

 

III.6 Návrh oborové rady na schválení nehabilitovaného školitele doktorského 
studia pro studijní program Informační věda: 

Mgr. et Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D.  

  

Zdůvodnění: 



 

Mgr. et Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D. je významným odborníkem v oblasti nových médií a výzkumu 
digitální paměti, jeho přidání do seznamu školitelů umožní další rozvoj doktorského 
studijního programu Informační věda.   

 

III.7 Návrh oborové rady na schválení nehabilitovaných školitelů doktorských 
studií pro studijní program Blízkovýchodní studia – 7BV 

Mgr. Jan Daniel, Ph.D. 

Thomas Loy, Ph.D. 

Kevin L. Schwartz, Ph.D. 

 

Zdůvodnění: 

Dr. Daniel působí na Ústavu mezinárodních vztahů Praha, dr. Loy a dr. Schwartz působí 
v Orientálním ústavu AV ČR. 

Podklady na intranetu VR FF UK. 

 

IV.  Akreditace 
IV.1.1 Návrh na změnu garanta (mimo akreditace): 

 

Název SP Typ SP 
Standardní 
doba studia 

Jazyk 
výuky 

Návrh na 
odvolání 

garanta SP 

Návrh na jmenování 
garanta SP 

Divadelní věda  Bc. 3 cs 
doc. Mgr. Martin 
Pšenička, Ph.D. 

PhDr. Barbara Topolová, 
Ph.D. 

Divadelní věda  Ph.D. 4 cs 
doc. Mgr. Petr 
Christov, Ph.D. 

doc. Mgr. Martin Pšenička, 
Ph.D. 

Theatre Studies  Ph.D. 4 en 
doc. Mgr. Petr 
Christov, Ph.D. 

doc. Mgr. Martin Pšenička, 
Ph.D. 

 

Podklady na intranetu VR FF UK. 

 
IV.1.2  Návrh sboru hodnotitelů pro hodnocení akademických pracovníků FF UK 

 

doc. Daniel Boušek, Ph.D. 

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 

Mgr. Helena Březinová, Ph.D.* 

doc. Václav Cvrček, PhD. 

doc. Jakub Čapek, Ph.D. 

prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 

prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. 

doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 



 

doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D. 

Mgr. Tomáš Graf, Ph.D.** 

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. 

doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. 

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.* 

prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc. 

doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. 

prof. Ondřej Pilný, Ph.D. 

doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. 

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 

doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. 

prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 

doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. 

Mgr. Karel Šima, Ph.D.*** 

Mgr. Radek Šimík, Ph.D.* 

doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. 

prof. Dr.phil. Josef Vojvodík, M.A. 

doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D. 

prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 

 

Zdůvodnění: 

* Habilitační řízení v průběhu, 

** vynikající oborový didaktik, kterého ve sboru potřebujeme specificky pro hodnocení 
lektorů, u nichž jádrem hodnocení bude výuka, nikoli vědecká činnost, 

*** Předsedal panelu v mezinárodním hodnocení, cenná zkušenost vyváží absenci habilitace. 

Podklady na intranetu VR FF UK. 

 

V. Návrh na doplnění členů do Oborové rady GA UK za Filozofickou fakultu: 
 

PhDr. Radek Buben, Ph.D. (obor SP – politologie)  

Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D. (obor PP – pedagogika)  

doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D. (obor HE – archeologie)  

Doc. Mgr. Jiří Mudrák, PhD. (obor PP – psychologie)  

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (obor SP – sociologie)  



 

 

Podklady na intranetu VR FF UK. 

 

VI. Návrh termínů zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty v akademickém 
roce 2022/2023: 

 

20. 10. 2022 
24. 11. 2022 
15. 12. 2022 
19. 1. 2023 
16. 2. 2023 
16. 3. 2023 
20. 4. 2023 
18. 5. 2023 
15. 6. 2023 
21. 9. 2023 

 

VII. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 

VII.1 Návrh na složení komise a návrh témat přednášky pro jmenovací řízení paní 
doc. PhDr. Jany Mynářové, Ph.D. pro obor Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky: 

 

VII.1.1 Návrh komise 
Předseda: 

prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 

Členové: 

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta; Západočeská 
univerzita v Plzni, 

Prof. dr.  Caroline Waerzeggers, PhD, Universität Leiden 

Prof. Steven Garfinkle Western Washington University, College of Humanities and Social 
Sciences, 

Prof. Dr. Justin Cale Johnson, Freie Universität Berlin, Institut für Wissensgeschichte des 
Altertums 

 

VII.1.2 Návrh přednášek (dle preference kolegia děkanky) 
A. Mořské národy – etnicita a původ  
B. Jak se Egypťané učili klínové písmo 
C. Palác nebo chrám? Hospodářství starověké Levanty ve 2. tisíciletí př. n. l. 

Návrh přednášek v příloze č. 1, podklady na intranetu VR FF UK. 

 

VII.2 Návrh témat přednášky pro habilitační řízení paní Mgr. et Mgr. Radky 
Mudrochové, Ph.D. pro obor Románské jazyky: 



 

(Řazeno dle preference kolegia děkanky) 

A. Reforma francouzského pravopisu z roku 1990 – mezi normou a územ 
B. Tvoření zkratek a zkratkových slov v současné francouzštině 
C. Lexikální specifika québecké francouzštiny 

Návrh přednášek v příloze č. 2, podklady na intranetu VR FF UK. 

 

Habilitační práce: 

Les amalgames lexicaux en français contemporain. Analyses, contextes, emplois 

 

VII.3 Jmenovací řízení pana doc. PhDr. et JUDr. Jana Štemberka, Ph.D. pro obor 
Moderní hospodářské a sociální dějiny 

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

 

VIII. Koncepční diskuse 
Podklady na intranetu VR FF UK. 

 

IX. Různé 
  



 

 

Přílohy 
 

Příloha č. 1 

Návrh tří profesorských přednášek: doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D. 

 

Název přednášky A: Mořské národy – etnicita a původ  
Abstrakt: Poprvé se můžeme s výrazem „Mořské národy“ setkat již v díle Emmanuela 
de Rougé z roku 1855. Ten tento výraz použil pro skupinu válečníků vyobrazených na 
vojenských scénách z 8. roku vlády Ramesse III. (1186–1155 př. n. l.) a zachycených na 
stěnách jeho chrámu v Medínit Habu. Tyto Mořské národy, přicházející z oblasti 
východního Středomoří, znamenaly zásadní ohrožení bezpečnosti tehdejšího 
egyptského státu. Jejich aktivity však nepředstavovaly hrozbu jen pro Egypt, ale i pro 
další oblasti starověkého Předního východu. Jejich pohyb a působení provázely změny 
ve společenském a politickém uspořádání tohoto regionu. Jejich původ či etnicita 
nebyly doposud spolehlivě osvětleny, byť je zcela zřejmé, že se nejednalo o jedinou 
etnickou skupinu či konfederaci. Nejčastěji je jejich původ hledán v prostoru 
východního Středomoří či západní Anatolie, avšak někteří badatelé zastávají i názor, že 
původ některé z těchto skupin mohl ležet i více na západ (např. na Sardínii). Svědectví 
o činnosti jednotlivých skupin nám však neposkytují pouze egyptské písemné prameny, 
ale i texty pocházející z dalších částí starověkého Předního východu, zejména 
z prostředí Chetitské říše či Ugaritu. Ve své přednášce se zaměřím na jednu z těchto 
skupin, tzv. Šerdeny. Na základě analýzy písemných a ikonografických pramenů 
nastíním jejich původ i proměnu, kterou tento výraz prošel od nejstarších dokladů 
v polovině 14. století př. n. l. až po doklady z 1. tisíciletí př. n. l. 

 

Název přednášky B: Jak se Egypťané učili klínové písmo  
Abstrakt: Šíření klínového písma z mezopotámských center do periferií, které můžeme 
sledovat v závěru 3., a zejména pak v raném 2. tisíciletí př. n. l., představuje klíčový 
fenomén, jenž zásadním způsobem ovlivnil kulturní, společenské i hospodářské prostředí 
starověkého Předního východu na dalších více než 500 let. Nejvzdálenější oblastí, kam 
klínové písmo proniklo a kde nalezlo i aktivní využití, byl Egypt. Zatímco v případě nejstarších 
dochovaných klínopisných pramenů nalezených na lokalitě Tell el-Dabca (starov. Avaris) ve 
východní části nilské delty a datovaných asi do poloviny 16. století př. n. l. si nemůžeme být 
jisti, nakolik byli místní panovníci schopni tento komunikační nástroj používat, další skupiny 
textů z poloviny 14. a také z raného 13. století př. n. l. ukazují, že klínopisná tradice byla 
pěstována i na egyptském královském dvoře. Studium souboru klínopisných textů egyptské 
provenience z egyptské Tell el-Amarny (starov. Achetaton) a chetitského Boğazköy (starov. 
Chattuša) nám poskytuje unikátní vhled nejen do prostředí diplomatické korespondence, 
ale zejména do prostředí písařů, kteří byli odpovědni nejen za kompozici jednotlivých 
dopisů, ale i za jejich formální stránku. Během své přednášky představím vývoj této písařské 
tradice v prostředí egyptského královského dvora, zaměřím se na identifikaci jednotlivých 
fází vývoje a tyto následně zasadím do širšího historického rámce, jenž je definován 
významnými historickými okamžiky ve vztazích mezi mocnostmi Chetitské říše a Egypta. 

 



 

Název přednášky C: Palác nebo chrám? Hospodářství starověké Levanty ve 2. 
tisíciletí př. n. l. 
Abstrakt: Počínaje uruckým obdobím (asi 4000–3100 př. n. l.) hrál chrám důležitou roli 
v životě mezopotámské společnosti a její ekonomice. Jako centrum výroby se stal 
jednou z tzv. „velkých organizací“ a svou zásadní roli jedné z klíčových ekonomických 
jednotek si udržel po celou dobu trvání mezopotámské civilizace, tj. až do závěru 1. 
tisíciletí př. n. l. Chrámové hospodářské záznamy nám poskytují velké množství 
podrobných informací o fungování těchto institucí, i když jejich rozložení v čase a 
prostoru není rovnoměrné. Ačkoli tedy pro některá období a regiony disponujeme 
velmi podrobnými informacemi, v případě jiných se musíme v naší snaze o pochopení 
ekonomického fungování chrámů spoléhat i na další typy pramenů. K takovým záznamy 
přímo uchopitelným oblastem patří i jižní Levanta v období kolem poloviny 2. tisíciletí 
př. n. l. Již v chalkolitu jsou v této oblasti doložena místa určená k vykonávání rituálních 
aktivit, avšak jejich role a funkce v socioekonomickém rámci nejsou zcela jasné. 
Rozsáhlé sociopolitické změny, které se odehrály v Levantě v průběhu doby bronzové 
(asi 3500–1150 př. n. l.), se však jednoznačně odrazily v její hospodářské infrastruktuře 
a postupná změna malých vesnic v regionální centra znamenala nový impuls do 
fungování místních komunit. Postupující urbanizace doprovázená zahušťováním 
osídlení, růstem počtu obyvatel, zintenzivněním zemědělské a řemeslné výroby a 
zapojením do obchodní sítě měla dalekosáhlé důsledky také v souvislosti s rozvojem 
chrámových institucí. Hlavní ekonomickou jednotkou tohoto období byl nesporně 
královský palác. Jaká ale byla ekonomická role chrámu? Ve své přednášce se zaměřím 
na komparaci dat z písemných a archeologických pramenů, jež vypovídají o 
ekonomickém působení paláce a chrámu v závěru střední a na počátku pozdní doby 
bronzové (asi 1650–1350 př. n. l.) a budu definovat hlavní aspekty ekonomického 
fungování těchto institucí. 

 



 

Příloha č. 2 

Návrh tří habilitačních přednášek: Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. 

Název přednášky A: Tvoření zkratek a zkratkových slov v současné francouzštině  
 
Abstrakt:  Tvoření zkratek obecně patří mezi čistě morfologické procesy francouzské 
slovotvorby. Nacházejí své uplatnění v rozmanitých oblastech lidské činnosti a dělí se 
na několik typů. Iniciálové zkratky tvořené nejčastěji z počátečních písmen, příp. slabik, 
víceslovných názvů slouží zejména ke krácení názvů států, organizací, událostí, úřadů 
apod. Pokud se iniciálová zkratka (tzv. sigle ve francouzštině) nevyslovuje hláskováním, 
jedná se o akronymum. V českém lingvistickém prostředí se též hovoří o iniciálových 
zkratkových slovech, jež mohou nabývat různých podob (např. mechanické krácení), a 
to především za pomoci přídavných slovotvorných postupů,  jako je sufixace, 
reduplikace, nebo tzv. verlan (původně kryptický jazyk založený na přesmyčkách). 
V přednášce budou představeny jednotlivé slovotvorné způsoby zkracování s jeho 
podobami zejména z pohledu diastratického a s přihlédnutím k českému a 
francouzskému terminologickému uchopení. 

 

Název přednášky B: Reforma francouzského pravopisu z roku 1990 – mezi normou a 
územ 
 
Abstrakt: Dne 6. prosince roku 1990 byly v  Journal officiel Francouzské republiky 
uveřejněny pod názvem Les Rectifications orthographiques  pravopisné reformy 
doporučující nový pravopis, jednodušší a odstraňující pravopisnou roztříštěnost 
některých francouzských slov. Cílem přednášky je: (1) představit z obecného pohledu 
pravopisné reformy, které pojímají několik kategorií, jako jsou např. konjugace sloves 
končících na en -eler ou -eter, plurál kompozit, otázka použití tzv. accent circonflexe, 
typografie složenin a číslovek, pofrancouzšťování jazykových přejímek, aj.; (2) uvést 
přístup jednotlivých frankofonních území v aplikaci normy (zejména porovnání 
Francie, Kanady, Belgie a Švýcarska); (3) na konkrétních příkladech poukázat na 
kolísání pravopisu v různých písemných zdrojích i s ohledem na teritoriální 
diferenciaci. 

 

Název přednášky C: Lexikální specifika québecké francouzštiny  
 
Abstrakt: Québecká francouzština je mnohdy z laického pohledu vnímána jako 
archaická varianta, v níž jsou užívány termíny, které se již ve Francii v běžné mluvě 
nevyskytují. Archaismy nejsou ale jediným lexikálním specifikem zámořského 
frankofonního území. Cílem přednášky je vymezit a na příkladech ilustrovat zvláštnosti 
québecké francouzštiny, především co do slovní zásoby. Zprvu budou obecně 
definovány termíny québecismus a kanadianismus se zaměřením na jejich zastoupení 
v obecných slovnících francouzského jazyka. Dále bude pozornost orientována na 
jednotlivé lexikální odlišnosti, a to i s ohledem na jazykovou normu a politiku Québeku. 
Příklady některých jazykových úzů 
(např. lingvistická feminizace, příp. užití kalků) budou dány do kontrastu s evropským 
jazykovým užitím. 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

Cca v 10.00 hodin jmenovací řízení pana doc. PhDr. et JUDr. Jana Štemberka, Ph.D. pro obor 
Moderní hospodářské a sociální dějiny 

Komise: 

Předseda: 

prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; Vysoká škola 
ekonomická, Fakulta podnikohospodářská; Unicorn University. 

Členové: 
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Text tezí: 

     Dopravní politika představuje jeden ze základních pilířů hospodářské politiky státu. 
Od poloviny 19. století tvořila základ dopravní politiky habsburské monarchie 
železnice, což se projevovalo i postátňováním soukromých železničních společností. 
Díky geografické poloze českých zemí a omezené splavnosti říčních toků nemohla větší 
význam získat doprava vodní, ačkoli existovaly i legislativně podchycené plány na 
budování vodních cest, realizované jen částečně na Vltavě a Labi. Motorismus do první 
světové války na dopravním trhu nezískal významnější postavení. 
     Československo po svém vzniku navázalo na dopravní politiku habsburské 
monarchie. Zákonem č. 2/1918 Sb. z. a n. měl být sice zřízen „úřad pro správu dopravy“, 
reálně však po předlitavském vzoru došlo k rozdělení dopravy mezi několik rezortů, 
což formulování a formování dopravní politiky komplikovalo. Až do konce 20. let 20. 
století je základem československé dopravní politiky železnice a vnitrozemská plavba, 
což dokládá dokončení postátnění železnic a zastoupení ČSD prostřednictvím 
ministerstva železnic ve vládě a většinový podíl státu v akciových plavebních 
společnostech.  
     Význam automobilu na dopravním trhu narůstal jen pozvolna. Urychlení nastalo ve 
druhé polovině 20. let v kontextu s hospodářskou konjunkturou. Motorizaci (míněno 
počet motorových vozidel na obyvatele) brzdil nevyhovující stav silnic, celní ochrana 
domácího automobilového průmyslu a přetrvávající nedůvěra v nový dopravní 
prostředek. Kumulovat prostředky na modernizaci hlavních silničních tahů měl v roce 
1927 zřízený státní Silniční fond. V závěru 20. let již automobilová doprava 
představovala na dopravním trhu významného hráče v osobní i nákladní dopravě. 
Vedle soukromého autodopravního podnikání rychle stoupal podíl závodové dopravy. 
     Nástup hospodářské krize ukázal limity československé dopravní politiky. ČSD na 
počátku krize začaly s automobilovou konkurencí soupeřit modernizací, úpravou tarifů 
a rozšiřováním svých služeb (Drážní zasilatelství, později SPEDRA). Tyto aktivity byly 
dokonce vyzdvihovány i v mezinárodním kontextu. Krize prohlubovala ztrátové 
hospodaření ČSD, které za hlavního viníka svých problémů označovaly automobilovou 
konkurenci. Prosazení tohoto výkladového rámce vedlo po roce 1932 k reglementaci 
automobilové dopravy, nejprve živnostensky provozované (zákon č. 198/1932 Sb. z. a 
n.) a později i závodové (zákon č. 77/1935 Sb. z. a n.). Při projednávání zákona o 
dopravě motorovými vozidly zaznívala kritika  ministerstva železnic, hájícího úzké 
zájmy ČSD, hlasitě tak rezonovaly požadavky na zřízení ministerstva dopravy. 
Důsledkem bylo ustanovení Komise pro sdělání celostátního dopravního plánu v roce 
1935, jež však měla jen poradní funkci.  
     V druhé polovině 30. let se projevily mantinely dopravní politiky. Železnice 
procházela jen pomalou modernizací a automobilová doprava stagnovala a její rozvoj 
se opožďoval za západní Evropou. Přes setrvalý odpor ministerstva železnic byla 
podpora silniční dopravy omezená a koncentrovala se převážně na zlepšení stavu 
státních silnic. Změna přichází až v závěru 30. let. Pod vlivem událostí roku 1938 se 
ukazovaly výhody automobilové dopravy. Po Mnichovu narušenou železniční síť měla 
ve druhé republice urychleně doplnit dálnice. V řádu několika měsíců se podařilo 



 

připravit projekt a dokonce i zahájit stavební práce. Posun deklaroval i záměr vytvořit 
ministerstvo dopravy, které by jednotlivá dopravní odvětví koordinovalo. 
     Význam dopravy v osvobozeném československém státě narůstal. Automobilové 
konvoje dovážely pomoc UNNRA a důležité suroviny pro domácí hospodářství. 
Poválečná léta byla ve znamení obnovy infrastruktury i znárodňování, jež se dopravě 
nevyhýbalo. Argumentem bylo, že odstraněním soupeření se podaří vymezit každému 
dopravnímu prostředku jeho úlohu v dopravní politice. Poválečný vývoj završilo přijetí 
zákona o národních dopravních podnicích (č. 311/1948 Sb.), který konstituoval 
samostatný podnik ČSAD, jež měl mít monopolní postavení v silniční dopravě. 
V kontextu dosavadního vývoje bylo nesporné, že postavení železnice se v rámci 
dopravního trhu zúží. 
     V dopravní politice poúnorového Československa již nebylo pro soukromou 
autodopravu místo (zákon č. 57/1950 Sb.). Dopravní politika byla formulována 
usneseními vlády, jejichž přijetí bylo obvykle vázáno na vnější vlivy a předchozí postoj 
KSČ. Na přelomu 40. a 50. let bylo navázáno na předválečný koncept, že hlavní páteř 
dálkové dopravy bude představovat železnice, což podporovaly i nuceně aplikované 
sovětské zkušenosti. Automobilová doprava se měla koncentrovat na výkony, pro které 
nebyla železnice vhodná. To se projevilo i v zastavení výstavby dálnic v roce 1950, což 
do jisté míry signalizovalo pokles investic do dopravní infrastruktury. 
     Již v první polovině 50. let se ukazovaly limity tohoto přístupu. Hlavní železniční tahy 
byly přetížené. Dopravní poptávka se tak obracela k silniční dopravě, preference 
železnice se však stále odrážela v koncepci tarifních sazeb. Úkoly ČSAD se primárně 
koncentrovaly na zajištění přepravy v regionálním měřítku; v dálkové dopravě jen 
pokud trasy obtížně zajistila železnice. V dopravě nákladní oproti očekáváním ČSAD 
sehrávala druhořadé postavení ve srovnání se závodovou dopravou, zajišťující cca tři 
čtvrtiny výkonů silniční dopravy. 
     Teprve od 60. let se začal stát více věnovat modernizaci silniční sítě. Motivem byly 
negativní dopady na stav vozidel a nehodovost. Podle dopravní intenzity se začaly 
rekonstruovat hlavní silniční tahy. Podpoře se začínal těšit i individuální motorismus. 
V roce 1963 rozhodla vláda o budování dálnic. Od roku 1967 byly obnoveny práce na 
jejich výstavbě a v roce 1971 byl uveden do provozu první úsek. Období 70. a 80. let 
představuje etapu zvýšeného zájmu o stav silniční sítě, pokračuje výstavba dálnic a 
silnic pro motorová vozidla a budují se i obchvaty měst. Investice omezovaly možnosti 
národního hospodářství. 
     Po dlouhých jednáních se podařilo modernizovat přijetím zákona o silniční dopravě 
a vnitrostátním zasilatelství (č. 68/1979 Sb.) právní rámec pro její provozování. 
Limitované možnosti ČSAD vytvářely v rámci silniční dopravy prostor pro podnikání 
státního i družstevního sektoru a prostory se otevíraly i šedé ekonomice. 
     Listopad 1989 nastartoval zásadní změny v dopravní politice. Silniční doprava byla 
liberalizována a otevřela se soukromému podnikání. Prioritou se pak mělo stát 
dokončení dálniční sítě a zvláště její propojení západním směrem (D5). 

 

 


