
 

Program zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy dne 16. června 2022 

 

 (Zasedání bude probíhat prezenčně, místnost č. 104, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1 od 10:00). 

 

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 19. 5. 2022 

II. Studijní záležitosti 
Ke schválení: 

II.1 Návrh na vynětí členů ze zkušební komise pro SRZK pro studijní program 
Pedagogika (obor: Andragogika a personální řízení): 

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.  

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.  

PhDr. Helena Marinková, Ph.D.  

doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

Zdůvodnění: 

Ukončení spolupráce KANPR s uvedenými akademiky, v případě doc. Záškodné 
předpokládaná personální změna. 

 

II.2 Návrh na doplnění člena do zkušební komise pro BZK a SZZK pro studijní 
program Historické vědy (Bc. obory: Historie, Historie – evropská studia, NMgr. 
obor: Historie – obecné dějiny), studijní program Historie (Bc.), studijní program 
Historie – evropská studia (Bc.), studijní program Historie – obecné dějiny 
(NMgr.):   

PhDr. Jan Zelenka, Ph.D. 

 

II.3 Návrh na doplnění člena do zkušební komise pro BZK pro studijní program 
Hebraistika a židovská studia: 

Mgr. Lenka Pelíšková 

Zdůvodnění: 

Navrhovaná akademička je lektorka, která v rámci státních zkoušek zkouší jazykovou část. 

 

 



 

II.4 Návrh na doplnění členů do zkušební komise pro BZK pro studijní program 
Blízkovýchodní studia:  

Mgr. Petr Felčer  

Mgr. Filip Kaas  

Mgr. Jakub Koláček  

Mgr. Jakub Rumpl 

Zdůvodnění: 

Navrhovaní akademici jsou lektoři, kteří v rámci státních zkoušek zkoušejí jazykovou část. 

 
II.5 Návrh na doplnění člena do zkušební komise pro SZZK pro studijní program 

Filologie (NMgr. obor Italianistika), studijní program Italianistika (NMgr.): 

PhDr. Magdalena Žáčková, Ph.D. 

 

II.6 Návrh na odvolání člena z oborové rady v oborové radě studijního programu 
Sociologie (délka studia tříletá a čtyřletá, česká a anglická mutace):  

doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.   

Zdůvodnění:   

Konec pracovního poměru na FF UK. 

 

II.7 Návrh na pověření členstvím v oborové radě studijního programu Sociologie 
(délka studia tříletá a čtyřletá, česká a anglická jazyková mutace): 

prof. doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. 

Zdůvodnění: 

Prohloubení koordinace doktorského studia s FSV, realizace dohody o vzájemném zastoupení 
v OR. Prof. Císař je předním odborníkem v oblasti politické sociologie, je předsedou OR 
sociologie na FSV UK a hlavním koordinátorem oboru sociologie v rámci programu 
Cooperatio. V minulosti úspěšné vedl doktoranda na FF UK. Má bohatou publikační činnost. 

 

II.8 Návrh oborové rady na doplnění člena zkušební komise pro obhajoby 
disertačních prací pro studijní program Filologie, obor Anglická a americká 
literatura:  

Prof. Shane Weller, PhD   

Zdůvodnění:  

Jde o význačného externího odborníka. 

 



 

II.9 Návrh oborové rady pro ustanovení komise pro SDZK a obhajoby 
disertačních prací pro studijní program Blízkovýchodní studia (český a anglický 
jazyk výuky): 

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (předseda),   

doc. Daniel Berounský, Ph.D. (předseda),   

doc. Daniel Boušek, Ph.D. (předseda),   

Bc. Tereza Jermanová, M.A., Ph.D.,  

PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.,  

prof. Jitka Malečková, Csc. (předseda),   

PhDr. Miroslav Melčák, Ph.D.,  

Mgr. Lubomír Novák, Ph.D.,  

doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D. (předseda),  

doc. PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. (předseda),  

prof. Eugene L. Rogan, BA, M.A., Ph.D. (předseda),  

doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (předseda),  

Stefano Taglia, BA, M.A., Ph.D.,  

doc. Pavel Ťupek, Ph.D.,  

PhDr. Mgr. Jan Zouplna, Ph.D.,  

PhDr. Josef Ženka, Ph.D.,  

PhDr. Milan Žonca, Ph.D. 

Zdůvodnění: 

Odborné posílení daných komisí. 

Doktor Beránek působil v letech 2013–2021 jako ředitel Orientálního ústavu AV ČR. V 
současnosti je místopředsedou a členem předsednictva Akademické rady AV ČR. Ve svém 
výzkumu se věnuje nejrůznějším aspektům dějin Blízkého východu a islámu. Zároveň je 
členem dvou doktorských rad ve studijních programech společně akreditovaných FF UK a 
Orientálním ústavem AV ČR – Blízkovýchodní studia a Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky. 

Doktorka Jermanová je odbornou asistentkou na Katedře Blízkého východu. Titul 
Ph.D. získala v oboru komparativní politologie na University of Warwick ve Velké Británii a je 
absolventkou magisterského programu zaměřeného na politiku zemí severní Afriky na 
University of Exeter. Její doktorské studium a terénní výzkum byly podpořeny např. 
Chancellor’s Scholarship Warwické univerzity, grantem Marguerite Ross Barnett Fund, a 
Carnegie Corporation of New York a American Political Science Association.  

Doktorka Kříhová vyučuje na oboru íránistika perštinu a perskou literaturu. Ve své 
dizertaci se věnovala reflexi přistěhovalectví v dílech íránských autorů žijících v USA. V 
současnosti se zabývá moderní perskou literaturou a výukou perského jazyka.  

Doktor Melčák je vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu AV ČR. Odborně se 
zabývá dějinami Blízkého východu ve středověku, islámským urbanismem a náboženskými 
nadacemi. Na tato téma rozsáhle publikuje v zahraničních odborných periodikách.   



 

Doktor Novák na Katedře Blízkého východu FF UK vyučuje filologii perštiny a jejích 
variant a dále i problematiku spojenou s filologií ostatních íránských jazyků, kromě 
jazykovědy ještě i dějiny Střední Asie. Na tato témata aktivně publikuje.  

Doktor Taglia je badatel působící v Orientálním ústavu AV ČR. PhD získal na SOAS, 
University of London. Ve svém bádání se zaměřuje Moderní Blízkých východ a intelektuální 
historii Osmanské říše.     

Doktor Ťupek je odborný asistent na Katedře Blízkého východu FF UK, specializací 
arabista a islamolog. Jeho aktuální výzkum se soustředí na salafitský ikonoklasmus a 
hroboborectví. Dále se zabývá náboženskou a sociální historií Saúdské Arábie. Na toto téma 
publikoval (s Ondřejem Beránkem): The Temptation of Graves: Destruction and Iconoclasm 
in Salafi Islam. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018.  

Doktor Zouplna je badatel působící v Orientálním ústavu AV ČR. Odborně se zabývá 
moderními židovskými dějinami, společností a politikou Izraele izraelskými zahraničními. Na 
tato téma rozsáhle publikuje v zahraničních odborných periodikách.   

Doktor Ženka působí na Katedře Blízkého východu FF UK. Odborně se zabývá 
dějinami, kulturou a metodami studia islámského světa v klasickém období a arabskými 
rukopisy islámského západu.  

Doktor Žonca vyučuje od roku 2014 na oboru hebraistika FF UK. Vystudoval 
hebraistiku a religionistiku na FF UK, doktorské studium absolvoval na Queen Mary, 
University of London. Od roku 2017 je předsedou akademické rady Pražského centra 
židovských studií FF UK. Zabývá se především kulturními dějinami židovských komunit ve 
středověké křesťanské Evropě a dynamikou jejich mezináboženských interakcí. 

 

II.10 Návrh oborové rady na doplnění člena zkušební komise pro SDZK a obhajoby 
pro studijní program Informační studia a knihovnictví, studijní obor Informační 
věda (tříletá a čtyřletá délka studia), jazyk výuky čeština a angličtina: 

doc. Jindřich Marek, Ph.D. (předseda) 

 

II.11 Návrh oborové rady na doplnění člena zkušební komise pro SDZK a obhajoby 
disertačních prací pro studijní program Klinická psychologie a psychologie 
zdraví (čtyřletá délka studia, český a anglický jazyk výuky): 

doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. (předseda)  

Mgr. Hana Horáková, Ph.D. (předseda)  

doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D. (předseda)  

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (předseda)  

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D. (předseda)  

doc. Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (předseda)  

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. (předseda)  

doc. RNDr. Marek Špinka, Ph.D. (předseda)  

doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D. (předseda)  

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. (předseda)  



 

Zdůvodnění:   

Kolegyně Hana Horáková je novou členkou oborové rady Klinická psychologie a 
psychologie zdraví, jedná se o atestovanou klinickou psycholožku s významnou publikační 
aktivitou a H-indexem přesahujícím 10 bodů. 

Kolega Jiří Lukavský je zkušeným výzkumníkem v oblasti psychologie zdraví a klinické   
psychologie, jeho H-index je 17 dle WoS, má započaté habilitační řízení v oboru Psychologie 
na FF UK. 

Kolegyně Kateřina Zábrodská má zahájeno habilitační řízení v oboru psychologie na 
FSS Muni, její publikační činnost je nadstandartní a věnuje se problematice psychologie 
zdraví, její H-index je 8 dle WoS. 

 

II.12 Návrh oborové rady na schválení nehabilitovaných školitelů doktorských 
studií pro studijní program Klinická psychologie a psychologie zdraví, (čtyřletá 
délka studia, český a anglický jazyk výuky): 

Mgr. Hana Horáková, Ph.D.  

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.  

Zdůvodnění: 

Hana Horáková je novou členkou oborové rady Klinická psychologie a psychologie 
zdraví s H-indexem vyšším než 10, která je zároveň atestovanou klinickou psycholožkou a 
významnou odbornicí v oboru klinická psychologie.  

Jiří Lukavský je významným odborníkem v oblasti kognitivní psychologie, psychologie 
zdraví a klinické psychologie, který má H-index 17 a má zahájené habilitační řízení.  

 

III.  Akreditace 
Ke schválení: 

III.1 Návrh bakalářského studijního programu Estetika (prezenční forma studia, 
standardní doba studia 3 roky) 

Podklady na intranetu VR FF UK. 

 

III.2 Návrh bakalářského studijního programu Studia nových médií (prezenční 
forma studia, standardní doba studia 3 roky) 

Podklady na intranetu VR FF UK. 

 

III.3 Návrh bakalářského studijního programu Andragogika a personální řízení 
(prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky) 

Podklady na intranetu VR FF UK. 

 

III.4 Návrh navazujícího magisterského studijního programu Andragogika a 
personální řízení (prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky) 



 

Podklady na intranetu VR FF UK. 

 

III.5 Návrh na změnu garanta studijních programů (mimo akreditace): 

Název SP 
Typ 
SP 

Standardní 
doba 

studia 

Jazyk 
výuky 

Návrh na 
odvolání 

garanta SP 

Návrh na 
jmenování 
garanta SP 

Sociální psychologie a 
psychologie práce 

Ph.D.  4  cs  
doc. PhDr. Ilona 
Gillernová, CSc. 

doc. Mgr. Jiří 
Mudrák, Ph.D. 

Social Psychlogy and 
Psychology of Work 

Ph.D.  4  en  
doc. PhDr. Ilona 
Gillernová, CSc. 

doc. Mgr. Jiří 
Mudrák, Ph.D. 

Dějiny české literatury a 
teorie literatury 

Ph.D.  4  cs  
doc. PhDr. Daniel 

Vojtěch, Ph.D. 
doc. Mgr. Michael 

Špirit, Ph.D. 

History of Czech 
Literature and Literary 

Theory 
Ph.D.  4  en  

doc. PhDr. Daniel 
Vojtěch, Ph.D. 

doc. Mgr. Michael 
Špirit, Ph.D. 

Středoevropská studia Bc.  3  cs  
doc. PhDr. Mira 
Nábělková, CSc. 

Mgr. Jiří Januška, 
Ph.D. 

Slovanské literatury Ph.D.  4  cs  
doc. PhDr. Alenka 
Jensterle Doležal, 

CSc. 

doc. PhDr. Hanuš 
Nykl, Ph.D. 

Ruský jazyk a literatura Bc.  3   cs   
doc. PhDr. Hanuš 

Nykl, Ph.D. 
PhDr. Marek 

Příhoda, Ph.D. 
Podklady na intranetu VR FF UK. 

 

III.6 Návrh na změnu garanta studijních oborů (mimo akreditace): 

Název SO Typ SO 
Standardní 

doba 
studia 

Jazyk 
výuky 

Návrh na 
odvolání 

garanta SO 

Návrh na 
jmenování 
garanta SO 

Obecná psychologie Ph.D. 3 cs 
doc. PhDr. MUDr. 

Mgr. Radvan 
Bahbouh, Ph.D. 

doc. Mgr. Jiří 
Mudrák, Ph.D. 

Psychologie práce a 
organizace 

Ph.D. 3 cs 
doc. PhDr. MUDr. 

Mgr. Radvan 
Bahbouh, Ph.D. 

doc. Mgr. Jiří 
Mudrák, Ph.D. 

Sociální psychologie Ph.D. 3 cs 
prof. PhDr. Lenka 

Šulová, CSc. 
doc. Mgr. Jiří 

Mudrák, Ph.D. 

Slovanské literatury Ph.D. 3  cs 
doc. PhDr. Alenka 
Jensterle Doležal, 

CSc. 

doc. PhDr. Hanuš 
Nykl, Ph.D. 

Slovanské literatury Ph.D. 4  cs 
doc. PhDr. Alenka 
Jensterle Doležal, 

CSc. 

doc. PhDr. Hanuš 
Nykl, Ph.D. 

 

Podklady na intranetu VR FF UK. 



 

 

IV. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 
 

Na vědomí: 

IV.1 Oznámení o jmenování docenty a profesory 

 

Ke schválení: 

IV.2 Návrh na složení komise pro habilitační řízení a návrh témat habilitační 
přednášky pro habilitační řízení pana Mgr. Jiřího Lukavského, Ph.D. pro obor 
Psychologie: 

Habilitační práce:  

Rozdělená pozornost a oční pohyby 

 

IV.2.1 Návrh komise: 
Předseda: 

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., Psychiatrická klinika, 3. LF, Univerzita Karlova, Praha; Národní 
ústav duševního zdraví, Klecany 

Členové: 

prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Katedra managmentu, Fakulta informatiky a managmentu, 
Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, 

doc. Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., Katedra psychologie, FF, Univerzita Karlova, Praha; Laboratoř 
neuropsychologie, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze, Praha, 

doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova 
Univerzita, Brno, 

a doc. PhDr. Roman Procházka, Ph.D., Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita 
Palackého, Olomouc. 

 

IV.2.2 Návrh přednášek (seřazeno dle preference kolegia děkanky): 
A. Fotografie jako výřez vizuální zkušenosti a důsledky pro psychologické experimenty 
B. Měření rozdílů mezi fotografiemi pomocí konvolučních neuronových sítí  
C. Kapacita dlouhodobé vizuální paměti – kolik fotografií se vejde do lidské mysli  

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

 

IV.3 Návrh na složení komise pro habilitační řízení a návrh témat habilitační 
přednášky pro habilitační řízení pana Mgr. Marca Niuba, Ph.D.  pro obor Hudební 
věda: 
Habilitační práce:  

Italská opera v mozartovské Praze. 

 



 

IV.3.1 Návrh komise: 
Předseda: 

prof. PhDr. David Eben, Ph.D., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 

Členové: 

prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, 

prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D., Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, 

prof. PhDr. Stanislav Bohatlo, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, 

doc. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D., Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 

 

IV.3.2  Návrh přednášek (seřazeno dle preference uchazeče): 
A. Konstrukce identity v italské opeře buffa 18. století 
B. Leopold I. a hudba na císařském dvoře ve Vídni 
C. Ritornelová forma v koncertech Antonia Vivaldiho 

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

 

IV.4 Návrh na složení komise pro řízení ke jmenování profesorem a návrh témat 
jmenovací přednášky pro řízení ke jmenování profesorem pana doc. Dr. Ivana 
Halásze, Ph.D. pro obor Slavistika: 
 

IV.4.1 Návrh komise: 
Předseda: 

prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D., Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 

Členové: 

prof. dr. hab. Artur Patek, Uniwersytet Jagielloński v Krakowie 

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci 

doc. Simona Kolmanová, Ph.D., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 

 

IV.4.1  Návrh přednášek (seřazeno dle preference uchazeče): 
A. Dynamika vývoja obrazu južného Slovenska v slovenskej literatúre 
B. Problematika literárneho zemepisu Slovenska 
C. Obraz slovenskej literatúry v maďarských dielach o literatúre v období existencie 

Uhorska 

Návrh přednášek v příloze č. 3, podklady na intranetu VR FF UK. 

 

IV.5 Návrh témat habilitační přednášky pro habilitační řízení pana Mgr. Richarda 
Müllera, Ph.D. pro obor Dějiny české literatury a teorie literatury: 

Seřazeno dle preference kolegia děkanky: 

A. Rezistence vůči obrazu v textech Franze Kafky  



 

B. Jazykové modely deep learning jako experimentální literární technika? Otázky základů 
komparace  

C. Potíže a rozcestí kulturně- a sociokritických přístupů k literatuře 
 
Habilitační práce:  

Za obrysy média. Literatura a medialita 

Návrh přednášek v příloze č. 4, podklady na intranetu VR FF UK. 

 

IV.6 Návrh na jmenování předsedy habilitační komise pro habilitační řízení pana 
PhDr. Marka Merhauta, Ph.D., MBA pro obor Etnologie a kulturní antropologie: 

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 

Zdůvodnění: 

Rezignace stávajícího předsedy komise, prof. PhDr. Leoše Šatavy, CSc. 

Podklady na intranetu VR FF UK. 

 

IV.7 Jmenovací řízení pana doc. Mgr. Radka Čecha, Ph.D. pro obor Český jazyk 

Základní informace v příloze č. 5, teze přednášky v příloze č. 6, podklady na intranetu VR FF UK. 

 

IV.8 Habilitační řízení pana Mgr. Radka Šimíka, Ph.D.  pro obor Český jazyk 

Základní informace v příloze č. 7, teze přednášky v příloze č. 8, podklady na intranetu VR FF UK. 

 

V. Koncepční diskuse 

VI. Různé 
  



 

 

Přílohy 
 

Příloha č. 1 

Návrh tří habilitačních přednášek: Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. 

Název přednášky A:  
Kapacita dlouhodobé vizuální paměti - kolik fotografií se vejde do lidské mysli 
Abstrakt:  
 
Psychologické experimenty ukazují obdivuhodnou schopnost lidí zapamatovat si tisíce 
fotografií. Jaké jsou vlastně hranice takových výkonů? Kolik fotografií si dokážeme 
zapamatovat a co se stane, když tuto hranici překročíme? Jak detailní jsou naše vzpomínky 
a jakou roli hraje způsob, kterým kapacitu zjišťujeme? V přednášce se chci zaměřit na 
empirická zjištění dokládající tyto lidské výkony a také je srovnat s paměťovými výkony v 
dalších oblastech.  
Důležitou roli při zapamatování fotografií hraje také, zda se dají fotografie zařadit do stejné 
kategorie (např. pláž, parkoviště). Fotografie v rámci stejné kategorie si jsou podobnější a i 
jejich slovní popis by byl podobnější, pokud si vypomáháme verbalizací obsahu. Představím 
výsledky vlastního výzkumu, kde jsme se zaměřovali na to, jak je úspěšné zapamatování 
fotografie ovlivňováno nejen vizuální podobností s ostatními fotografiemi, ale také 
příslušností ke stejné kategorii a typičností v rámci dané kategorie.  

 

Název přednášky B:  
Fotografie jako výřez vizuální zkušenosti a důsledky pro psychologické experimenty 
Abstrakt:  
 
V psychologických experimentech často ukazujeme účastníkům fotografie, případně je 
žádáme, aby si obsah fotografií zapamatovali. Tyto úlohy považujeme za bližší povaze 
našeho každodenního zrakového vnímání než například prohlížení prostých 
geometrických útvarů. Přesto se většinou příliš nezamýšlíme nad tím, že naše každodenní 
vizuální zkušenost je spojitá a nemá na rozdíl od fotografií žádné okraje.  
Psychologické experimenty ukazují, že při ukazování fotografií dochází k systematickým 
chybám. Tomuto jevu se říká boundary extension (rozšíření okrajů) a projevuje se v tom, 
že lidé mají tendenci mylně tvrdit, že viděli i obsah, který byl původně skrytý za okrajem. 
Zjednodušeně se dá jev popsat tak, že máme tendenci si domýšlet, jak vypadá celý výjev, 
jehož je fotografie součástí a při dotazování máme problémy přesně rozlišovat, které části 
jsme viděli a které jsme si domysleli. Jev boundary extension byl poprvé popsán před 30 
lety, ale je dosud předmětem vědecké debaty. Projevuje se v různých úlohách a na jeho 
vyvolání stačí i velmi krátké časové odstupy od prezentace původní fotografie. 
Cílem přednášky bude shrnout dosavadní poznatky o tomto jevu a témata aktuálních 
diskuzí. Představeny budou vlastní výzkumy mj. sledující změny boundary extension u 
osob v dlouhodobé izolaci nebo extrapolace obsahu fotografie u vnitřních hranic fotografií.  

 

Název přednášky C:  
Měření rozdílů mezi fotografiemi pomocí konvolučních neuronových sítí 
Abstrakt:  
 



 

Při přípravě psychologických experimentů zvažujeme obtížnost jednotlivých 
experimentálních situací. Například při studiu vizuální paměti či pozornosti nás zajímá, jak 
podobné jsou dva podněty, a potřebujeme také tuto podobnost kvantifikovat. U 
jednoduchých podnětů je to poměrně snadné - můžeme porovnávat počet objektů, jejich 
barvy či tvarovou podobnost a můžeme si všímat, ke kolika změnám došlo. Mnohem 
obtížnější je porovnávání u fotografií. Když si představíme úkol vybrat ze 3 fotografií tu, 
která je nejméně podobná ostatním, je zřejmě, že se můžeme rozhodovat podle řady různě 
komplexních kritérií. Jednou možností je požádat lidské pozorovatele o hodnocení, to je ale 
velmi zdlouhavé a pro větší počty podnětů už nerealistické. Bylo by proto dobré mít alespoň 
nějaké automatické měřítko.  
Konvoluční neuronové sítě jsou rychle se rozvíjející oblast a výsledky tohoto výzkumu stojí 
za velkými pokroky v oblastech od zpracování obrazu po strojový překlad. Obvykle jsou 
vytvářeny pro rozpoznávání předmětů na fotografiích, ale jednou vytvořené sítě se dají 
použít i pro měření podobnosti. Cílem přednášky bude shrnout možný přínos konvolučních 
neuronových sítí pro psychologický výzkum. Podrobně se zastavím u aplikací v našich 
experimentech, kdy se z podobnosti fotografií snažíme predikovat, zda a jaké paměťové 
chyby budou lidé při rozpoznávání fotografií dělat. 

 

 



 

Příloha č. 2 

Návrh tří habilitačních přednášek: Mgr. Marc Niubo, Ph.D. 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 3 

Návrh tří profesorských přednášek: doc. Dr. Ivan Halász, Ph.D. 

Název přednášky A: Dynamika vývoja obrazu južného Slovenska v slovenskej 
literatúre  
Abstrakt: Problematika obrazu južného Slovenska v slovenskej literatúre sa v podstate 
zrodila po rozpade Uhorska a vzniku prvej Československej republiky v roku 1918. Ide tu 
predovšetkým o nížinné prihraničné regióny, ktoré vo veľkej miere obývala a dodnes obýva 
maďarská menšina. V medzivojnovom období tento región ešte nehral dôležitú úlohu 
v slovenskej literatúre. Situácia sa zmenila hlavne v 60. rokoch 20. storočia, keď sa k slovu 
prihlásila generácia autorov slovenského pôvodu, ktorí sa v rokoch druhej svetovej vojny 
narodili v tomto regióne alebo sa naň viazali rodinnými väzbami (P. Andruška, L. Ballek, I. 
Habaj). Práve oni začali – občas ešte v trochu exotických farbách – približovať slovenským 
čitateľom etnicky zmiešané južné Slovensko (predovšetkým jeho západnú časť). Po roku 
1989 došlo postupne ku kvalitatívnym zmenám v tomto procese. Príslušníci maďarskej 
menšiny z južného okolia Bratislavy sa čoraz častejšie začali objavovať v dielach 
„bratislavských“ autorov (napr. P. Pišťanek) o tranzičných zmenách. Potom sa objavila nová 
generácia autorov (D. Kapitáňová, P. Rankov/P. Pečonka, Ľ. Dojčan/K. Kocúr, P. Balko), 
ktorá síce videla juh Slovenska už menej exoticky, ale jeho konfliktnosť v ich dielach 
pretrvala a dokonca občas nadobudla formu paródie a grotesky. Multietnicita a prelínanie 
sa rozličných kultúr v literárnom obraze taktiež pretrvalo dodnes, avšak v pozitívnom 
zmysle sa zmenil celkový prístup slovenskej literatúry k multikulturalite. Zaujímavým 
faktom je snaha spomínaných autorov zobrazovať južný región, ako magický priestor, ktorý 
popri svojej konfliktnosti dokáže aj inšpirovať. V poslednom storočí inak postupne došlo aj 
k zmene v nazeraní na Maďarov a k obráteniu tradičných asymetrií. Osobitne z pohľadu 
Bratislavy sa začal spontánny proces „provincializácie“ alebo inak povedané 
„zvidiečťovania“ južných regiónov Slovenska a ich obyvateľov v slovenskej literatúre. 
Príslušníci maďarskej menšiny postupne začali v beletrii strácať svoj pôvodne vyšší 
spoločenský štátus a prevažne mestský charakter. Namiesto toho sa začal posilňovať 
stereotyp zemitých a zároveň dynamických, životaschopných vidiečanov. Tento proces 
súvisí so spoločenskými zmenami posledných desaťročí, ako aj so zmeneným postavením 
južných regiónov v rámci ekonomickej štruktúry Slovenska.    

 

Název přednášky B: Problematika literárneho zemepisu Slovenska 
Abstrakt: Vznik slovenskej literatúry v podobe ako ju dnes poznáme sa spája predovšetkým 
s literárnymi aktivitami J. I. Bajzu a bernolákovskej generácie z konca 18. storočia. Väčšina 
autorov tohto obdobia pôsobila na relatívne vyspelom západe Slovenska, kde dominovali 
také kultúrne centrá, ako ešte donedávna univerzitná Trnava a Bratislava. Hlavnou baštou 
slovenského národného hnutia a v súvislosti s tým aj literatúry sa však v prvej polovici 19. 
storočia postupne stal severozápad bývalého Uhorska (hlavne regióny Liptov, Turiec, 
Orava, čiastočne aj Trenčín). Výrazné slovenské literárne prejavy však zároveň existovali aj 
v strede Slovenska (Banská Bystrica, Zvolen) a na silne protestantskom juhu stredného 
Slovenska (Gemer, Malohont, Novohrad). V 19. storočí akčný rádius slovenskej literatúry 
tvoril región vo forme písmena U, ktorý sa ťahal z okolia Trnavy cez sever západného 
Slovenska potom cez okolie Zvolena dolu na juh. Slovenské literárne prejavy na východ od 
Tatier a Spiša boli len veľmi sporadické (J. Záborský). K intenzívnejšej integrácii tohto 
regiónu do slovenskej literatúry preto došlo len v medzivojnovom období, keď mal tento 
proces dokonca programový charakter (aktivity a konkurzy Slovenskej ligy a pod.) Etnicky 
zmiešané a prihraničné regióny súčasného južného Slovenska dlho nehrali – okrem 



 

Bratislavy – v slovenskej beletrii výraznejšiu úlohu. Literárne podchytenie a osvojenie si 
tohto regiónu preto prebehlo až v druhej polovici 20. storočia. Spomenúť však treba aj 
dolnozemskú slovenskú literatúru, ako aj relatívne krátke obdobie existencie zámorskej 
slovenskej literatúry v USA. Dnes sa čoraz častejšie spomína aj literatúra súčasných 
(nepolitických) expatov, ktorá dotvára obraz, ktorému dlho dominovala exilová literatúra. 
Cieľom prednášky bude predstaviť hlavné súvislosti celej problematiky, jej časovú 
dynamiku tohto procesu, ako aj metódy výskumu. 

 

Název přednášky C: Obraz slovenskej literatúry v maďarských dielach o literatúre 
v období existencie Uhorska 
Abstrakt: Slovenská literatúra v podobe, ako ju dnes poznáme, vznikla v podmienkach 
multietnického Uhorska, ktoré sa však v posledných desaťročiach svojej existencie chcelo 
stať maďarským národným štátom. Slováci boli pod tlakom udalostí a zároveň si museli 
vyjasniť svoj vzťah k českému jazyku a kultúre. V rámci Uhorska obývali predovšetkým 
severné oblasti krajiny, čiže z pohľadu dynamicky sa rozvíjajúcej Budapešti ako centra 
celoštátnej kultúry a vzdelanosti išlo skôr o literatúru regionálnu. Zároveň vo väčšinovej 
verejnosti rezonoval tradičný maďarský strach z panslavizmu doplnený o pocit politickej a 
kultúrnej supremácie. Nebolo však možné úplne ignorovať kultúru a literárne aktivity 
spoločenstva, ktoré predstavovalo približne 10 % obyvateľstva. Prvé súhrnné dielo o 
slovenskej literatúre po maďarsky vyšlo v 70. rokoch 19. storočia, avšak zostalo bez 
výraznejšej odozvy. Jeho autorom bol mladý nadšenec a novinár Imre Gáspár, ktorý sa 
primerane duchu doby snažil oddeliť obraz nepriateľských panslávov od obrazu dobrých, 
bohabojných a vidieckych Slovákov. Neskôr sa prezentácii slovenskej literatúry v relatívne 
repzezentatívnych a súhrnných maďarských dielach venovali predovšetkým autori 
slovenského pôvodu, ale s intenzívnymi väzbami na budapeštianske vládne a odborné 
kruhy. Zväčša išlo o osoby pôsobiace na centrálnych úradoch alebo v oficiálnych tlačových 
orgánoch (S. Czambel, A. Pechány). Okrem toho sa slovenskej literatúre čiastočne venoval 
aj profesor slavistiky O.Asbóth, ktorý do projektu prezentácie všeobecných dejín literatúry 
zapojil aj slovenského národovca J. Škultétyho. Väčšinou sa autori jednotlivých kapitol o 
slovenskej literatúre pomerne podrobne venovali otázke literárneho jazyka a česko-
slovenským kultúrnym väzbám. Hoci spomenuli aj staršie začiatky, väčšinou za prvého 
významného básnika považovali bernolákovca J. Hollého. Osobitne si obľúbili tvorbu A. 
Sládkoviča. Opatrne sa vyjadrovali o J. M. Hurbanovi a Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. 
Hoci obraz  slovenskej literatúry pre maďarskú verejnosť väčšinou vytvárali autori 
slovenského pôvodu, tento obraz sa nezaobišiel bez niektorých dobových stereotypov, 
zároveň sa im však podarilo vytvoriť vcelku objektívny obraz.    

 

 

  



 

Příloha č. 4 

Návrh tří habilitačních přednášek: Mgr. Richard Müller, Ph.D. 

Název přednášky A: Rezistence vůči obrazu v textech Franze Kafky  
Abstrakt: V Kafkově díle, které představuje vyhraněnou podobu středoevropského 
modernismu, se projevuje určitá rezistence vůči obrazu, jak ji vyjadřuje například Kafkova 
prosba k lipskému nakladateli Georgu Heinrichu Meyerovi, aby se na titulním listu k 
Proměně ani jinde v publikaci v žádném případě nezobrazoval hmyz. „[N]emůže být viděn 
ani z dálky“, zdůrazňuje autor. Kafka je však opatrný také vůči obrazu ve smyslu obrazného 
pojmenování. To svého času vedlo Günthera Anderse k tezi o tom, že Kafkova poetika se 
opírá o postup, kdy činí metaforu doslovnou, tedy převádí metaforizující člen obrazného 
pojmenování v nosný prvek narativní řady. Směřuje Kafka ke svébytnému uchopení 
metafory? Projevuje se zde snaha odstřihnout se od symbolisticko-secesní poetiky 
ornamentu (jak tvrdí Mark Anderson)? (Nakolik lze chápat metaforu jako literární obdobu 
ornamentu?) Jak definovat Kafkův postoj k obrazu, má-li pojem zahrnovat vizuální 
ztvárnění, nepřímé pojmenování, ale i vizuální představu, jak naznačují jiné indicie? Jak 
chápat jeho příležitostné kresby? Vychází Kafka z určitého pojetí psaní a zápisu? Jaký se zde 
nastoluje vztah mezi textem a obrazem? Namísto určitého teoretického rámce budeme ve 
výkladu vycházet z komentářů k jednotlivým textům i ze souběžné snahy vystihnout celek 
díla. Nebudeme se ovšem moci vyhnout také otázkám jako: Využil Kafka pro své účely 
některé prostředky vlastní novým obrazovým technologiím, a pokud ano, které a jak? 
Působí zde (negativně) vliv technického obrazu (a jeho aktuální rozrůzňování)? Jak se u 
Kafky rozvíjí vztah mezi pohybem a zastavením, sekvenčností a prostorovostí?  

 

Název přednášky B: Potíže a rozcestí kulturně- a sociokritických přístupů 
k literatuře 
Abstrakt: Přednáška nabídne úvahu o rozvoji kulturně- a sociokritických přístupů 
k literatuře ve 20. století (i jejich současném dědictví v kontextu literární vědy) – jejich 
vybraných klíčových problémech a konfrontacích i perspektivách. Základem může být 
rozlišení mezi autonomními a heteronomními literárními estetikami (respektive 
kantovskou a hegelovskou estetikou), jak je rozvedl Petr V. Zima. Tradiční rozdělení však 
doplníme o zvážení toho, jak může být pozice literárního díla vůči společnosti reflektována 
(a jak může komunikačně fungovat) v různých žánrech literárně-kulturní interpretace a 
historie i v běžném čtení. Krátce se zastavíme u některých pozic Lukácse (koncepce formy) 
a Bachtina (událostní situace díla) včetně sociopolitických okolností proměn jejich myšlení. 
Klíčovou konfrontací pro nás nicméně bude debata mezi představiteli českého 
literárněvědného strukturalismu a marxistické literární estetiky, historie a filosofie ve 30. 
letech (Mukařovský, Kalandra, Konrad). Její výsledky se týkaly mj. konkurence pojmů 
„struktura“ a „dialektický vztah mezi základnou a nadstavbou“ a předjaly další fázi 
konfrontace strukturalismu a marxismu, která proběhla na pomezí literární vědy a filosofie 
již ve zcela jiných podmínkách v druhé polovině 60. let, a to nezávisle na sobě ve 
francouzském i českém prostředí (Althusser, Macherey, Kalivoda, Jankovič). 
Pozoruhodným sbližujícím momentem je přes všechny rozpory nové, otevřené a 
postdialektické pojetí pojmu struktura. A opět otázka: Nakolik se zde odlišné sociokulturní 
a politické podmínky promítly do podoby diskuse a jejích závěrů? Dalším zastavením jsou 
pak souvislosti tzv. „kulturního obratu“ v 80. letech: Pozornost zaměříme na pojetí vztahu 
textu a kontextu u britského literárního a kulturního historika Raymonda Williamse 
(proces „rozpuštění“ a „usazení“). Willimas, jak ukážeme, rozvíjí nezastupitelnou 
materialistickou podobu sebereflexivního stanoviska, zdůrazňujícího jak ve vlastních 
procesech, tak v předmětech uvažování jejich sociohistorickou situovanost, tedy to, že se 



 

neustále nacházejí v probíhajícím „společensko-materiálním procesu“. Krátké srovnání 
nabízejí i literárně sociologické aspekty myšlení Pierra Bourdieua (teorie pole). Na závěr 
otázky: Jaké jsou současné možnosti řešení vztahu literárního textu a sociálního kontextu, 
kam je třeba se vracet a kde hledat nová paradigmata? Jak se dědictví těchto diskusí promítá 
do současných postupů a přístupů, jako je například „povrchové čtení“ (Rita Felski) či 
ekokritika?  

 

Název přednášky C: Jazykové modely deep learning jako experimentální literární 
technika? Otázky základů komparace 
Abstrakt: Velké jazykové modely AI pracující s prediktivním generováním znaků dnes 
přitahují pozornost a jsou relevantní také pro výzkum poetiky, protože jejich výstupy 
vykazují rozsáhlejší stylistickou variabilitu než kdy dříve a bližší podobnost s literárními 
texty. Pozornost zaměříme na způsob fungování rozsáhlého prediktivního jazykového 
modelu s dopředným zpracováním znaků a mechanismem pozornosti – Generative 
Pretrained Transformer (GPT). Vzniká přitom mnoho otázek: Na základě jakých principů 
lze takto generované texty klást po bok člověkem vytvořeným literárním experimentům, 
tak jak se to dnes děje v případech sahajících od „instagramové poezie“ po divadelní 
představení či filmové scénáře? Je třeba uchýlit se k posthumanistickým přístupům? Nebo 
je nutno srovnání založit na kategoriálním rozdílu mezi lidským záměrem a rámcem 
umělého systému predikce znaků? Jsou relativně se zmenšující mezery v koherenci textů 
generovaných umělými systémy srovnatelné se simulovanou inkoherencí a zlomy 
v lidských literárních experimentech (nejen moderních)? V přednášce rozvineme tezi, že 
bez zohlednění poznatků teorie komunikace a principů sémiotiky nebudeme schopni na 
tyto otázky odpovědět. Bude však třeba také formulovat rysy nového statusu textu v rámci 
výstupů daných jazykových modelů. Navržený rámec by měl pomoci rozpoznat výzkumnou 
hodnotu podobných srovnání pro obecnou teorii komunikace (včetně relevantních oblastí 
výzkumu literatury) i být ku prospěchu souvisejícím výzkumům umělé inteligence. 

 

 

  



 

Příloha č. 5 
Cca v 10.30 hodin: jmenovací řízení pana doc. Mgr. Radka Čecha, Ph.D. pro obor Český jazyk 

Komise: 

Předseda: 

prof. Neil Bermel, PhD., School of Languages and Cultures, University of Sheffield, UK 

Členové: 

prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 

prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., v důchodu 

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

a doc. PhDr. František Štícha, CSc., Ústav pro jazyk český AV ČR. v.v.i. 

 

Autoři doporučujících dopisů: 

Prof. Dr. Roland Meyer, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Slawistik und 
Hungarologie 

Prof. Arjuna Tuzzi, PhD, University of Padova, Department of Philosophy, Sociology, 
Education and Applied Psychology FISPPA 

Prof. Sylvain Kahane, PhD, Université Paris Nanterre, Modyco 

Prof. Dr. George Mikros, Hamad Bin Khalifa University, Department of Middle Eastern 
Studies 

 

Téma přednášky: 
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Text tezí: 

V posledních deseti letech lze sledovat růst badatelského zájmu o kvantitativní analýzy 
politických projevů. Tento jev souvisí a) s výrazně větší dostupností jazykových dat, b) s 
rozvojem kvantitativních metod a teoretických přístupů a c) s atraktivitou tématu. Z 
lingvistického hlediska je samozřejmě nejdůležitější bod b), tj. metodologický a teoretický 
vývoj oboru, jenž umožňuje nahlédnout problematiku analýzy politických projevů z jiných 
perspektiv. Z hlediska metodologického můžeme v posledních letech sledovat zejména 
silnou tendenci k rozmanitější aplikaci statistických metod (jak z oblasti deskriptivní, tak 
inferenční statistiky), což do značné míry souvisí s teoretickými východisky, o něž se 
badatelé tohoto směru opírají (srov. Altmann 1997; Köhler, Altmann 2005; Wimmer 2003). 
Většina analýz tohoto typu má heuristický charakter, tj. dané metody jsou mnohdy 
aplikovány bez předem formulovaných teoretických očekávání, jejich cílem je zachytit 
specifické vlastnosti daných projevů či vývojové tendence. Zejména u analýz těch vlastností 
textu, které nejsou na první pohled zjevné (např. průměrná délka slova, míra tzv. aktivity či 
deskriptivity textu, míra zaměřenosti se na hlavní témata textu), se mnohdy objevují 
pravidelnosti a tendence, které se stávají podkladem pro nové interpretace a inspirací pro 
další výzkum (i mezioborový). V souvislosti s tím, jak narůstá množství politických projevů, 
které jsou zpracovány elektronicky a které pokrývají dlouhá časová období (za všechny 
uvedu např. projevy československých a českých prezidentů či inaugurační projevy 
amerických prezidentů), narůstá počet analýz, jež se snaží modelovat jejich vývojové 
tendence (např. Davidová Glogarová, Kubát 2020; Savoy 2015, 2016; Jičínský, Marek 2017). 

Metodologicko-teoretický vývoj analýzy politických projevů (a nejen jich), je možné dobře 
ilustrovat na analýzách frekvence slov, kdy prostou interpretaci frekvenčních 
charakteristik slov postupně nahrazují analýzy klíčových slov (Baker et al. 2006; Fiedler, 
Cvrček 2015), tematických slov (Čech 2016) či tzv. analýza nejfrekventovanějších slov 
(Eder et al. 2016). V případě analýzy klíčových slov se daří identifikovat slova typická pro 
daný text, přičemž se jedná o slova, která se v daném textu vyskytují významně častěji než 
v tzv. referenčním korpusu, který může například odrážet vlastnosti běžného jazykového 
úzu. Takto se daří eliminovat vliv „prosté“ frekvence – pokud se vyskytuje slovo s velmi 
vysokou frekvencí jak ve zkoumaném textu, tak v referenčním korpusu, toto slovo 
nereprezentuje z hlediska analýzy klíčových slov výraz, který by odrážel specifika daného 
textu. V rámci analýzy tematických slov se zase podařilo vyřešit problém s určením 
formální hranice ve frekvenční struktuře textu (prostřednictvím tzv. h-bodu), jež umožňuje 
jednak identifikovat tematická slova, jednak stanovit jejich tematickou váhu. V případě 
analýzy tematických slov se navíc daří významně eliminovat vliv délky textu na celkový 
charakter analýzy (v rámci přednášky bude tento fenomén náležitě ilustrován). Tzv. 
analýza nejfrekventovanějších slov umožňuje velmi efektivně stanovit vzdálenost mezi 
texty, a to na základě porovnání relativních četnosti nejfrekventovanějších slov. Z hlediska 
teoretického je tato metoda zajímavá především tím, že dané vzdálenosti odvozuje 

zejména z proporcí synsémantických slov. Případné blízkosti textů tak nejsou dány 
podobností tematickou, ale podobností toho, jak daný mluvčí podvědomě pracuje s 
jazykovými jednotkami, které nejsou jednoznačně navázány na téma textu. 

Vybrané kvantitativní metody a jejich interpretační možnosti budou ilustrovány na analýze 
vánočních a novoročních projevů československých a českých prezidentů z let 1935–2019 



 

(Čech 2013, Čech 2014, Kubát et al. 2021) a inauguračních projevů amerických prezidentů 
z let 1789–2013 (Kubát, Čech 2016). 
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