
Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
 

konané 21. března 2019 

  

1. Zaha jení  

2. Habilitač ní  ř í zení  pana Mgř. Jana Palkosky, Ph.D. přo oboř Filozofie 

3. Habilitač ní  ř í zení  paní  PhDř. Mařiany Mačhove , Ph.D. přo oboř Anglička  a ameřička  

liteřatuřa 

4. Peřsona lie 

5. Na vřh na sloz ení  habilitač ní  komise a te mat habilitač ní  př edna s ky přo habilitač ní  ř í zení  

PhDř. Kamily Vřa nkove , Ph.D. (Katedřa anglistiky PF JČ U) přo oboř Anglička  a ameřička  

liteřatuřa 

6. Akředitače 

7. Ru zne  

Př í loha č . 1 

Př í loha č . 2 

 

 



Přítomni: 

přof. PhDř. Mařie Bláhová, DřSč. 

doč. Mařtin Cajthaml, Dř. phil. 

přof. PhDř. Ivana Čeňková, ČSč. 

přof. PhDř. Jan Čermák, ČSč. 

přof. Vřatislav Doubek, Ph.D.  

přof. Mgř. Luka s  Fasora, Ph.D. 

přof. Mgř. Mařtin Humpál, Ph.D. 

přof. PhDř. Ivan Jakubec, ČSč.  

doč. PhDř. Hana Kasíková, ČSč. 

přof. PhDř. Jan Klápště, ČSč. 

doč. Dř. Ing. Jana Klečková 

přof. PhDř. Toma s  Knoz, Ph.D. 

přof. PhDř. Jan Kořenský, DřSč.  

přof. PhDř. Jiř í  Lach, Ph.D. 

přof. PhDř. Milena Lenderová, ČSč. 

přof. PhDř. Josef Opatrný, ČSč.  

doč. PhDř. Peteř Pavúk, Ph.D. 

přof. Miřoslav Petříček, Dř. 

Přof. Mgř. Ondř ej Pilný, Ph.D. 

doč. PhDř. Mičhal Pullmann, Ph.D. 

doč. Ing. Vile m Sklenák, ČSč. 

doč. PhDř. Mařek Skovajsa, Ph.D. 

doč. PhDř. Pavel Sládek, Ph.D. 

doč. PhDř. Kateř ina Svatoňová, Ph.D. 

přof. PhDř. Kařel Šebesta, ČSč. 

přof. PhDř. Ivan Šedivý, ČSč.  

doč. Mgř. Pavel Štichauer, Ph.D. 

přof. Dř. phil. Josef Vojvodík, M.A. 

doč. PhDř. Jan Volín, Ph.D.  

přof. PhDř. Zbyne k Vybíral, Ph.D. 

doč. PhDř. Jan Wiendl, Ph.D. 

doč. PhDř. Petř Zemánek, ČSč. 

přof. PhDř. Vlastimil Zuska, ČSč.  

Omluveni: 

doč. PhDř. Mikula s  Bek, Ph.D. 

přof. PhDř. Mařek Blatný, DřSč.  

přof. DSW. dř. hab. Hana Červinková 

doč. Mgř. Libus e Heczková, Ph.D. 

doč. Mgř. Ondř ej Jakubec, Ph.D. 

přof. PhDř. Pawel Kladiwa, Ph.D. 

přof. PhDř. Olga Lomová, ČSč.  

přof. PhDř. Dus an Lužný, Dř. 

přof. PaedDř. Vladimí ř Papoušek, ČSč. 

 

Čestní členové: 

Přítomni: 

přof. PhDř. Ivan Hlaváček, ČSč. 

přof. PhDř. Miřoslav Verner, DřSč.  

 

Omluven: 

přof. PhDř. Bohumil Zavadil, ČSč



1. Zahájení 

1.1. U vodní  slovo de kana doč. PhDř. Mičhala Pullmanna, Ph.D.  

1.2. VR sčhva lila přogřam dnes ní ho jedna ní    

1.3. VR sčhva lila za pis z poslední ho zaseda ní  (21. 2. 2019)



2. Habilitační řízení pana Mgr. Jana Palkosky, Ph.D. pro obor Filozofie  

Byla sčhva lena tř í č lenna  komise přo posouzení  př edna s ky ve sloz ení :  

doč. PhDř. Mařek Skovajsa, Ph.D., přof. PhDř. Zbyne k Vybí řal, Ph.D., doč. PhDř. Petř 

Zema nek, ČSč. 

 

Jako skřuta toř i byli sčhva leni:  

doč. Mgř. Pavel S tičhaueř, Ph.D., přof. PhDř. Ivan Jakubeč, ČSč., přof. PhDř. Ivan S edivy , ČSč.  

 

Sloz ení  komise přo habilitač ní  ř í zení :  

Sčhva lene  Ve dečkou řadou Filozofičke  fakulty Univeřzity Kařlovy dne 21. 6. 2018. 

 

Př edseda:  

přof. Mgř. Miřoslav Petř í č ek, Dř.  

U stav filosofie a řeligionistiky, Filozofička  fakulta Univeřzity Kařlovy 

 

Č lenove :  

doč. James Hill, Ph.D.  

U stav filosofie a řeligionistiky, Filozofička  fakulta Univeřzity Kařlovy 

 

doč. RNDř. Josef Mouřal, Ph.D.  

Katedřa politologie a filozofie FF UJEP  

 

přof. PhDř. Ivan Blečha, ČSč.   

Katedřa filozofie FF UPOL  

 

doč. Hugo Střandbeřg  

Čentře foř Ethičs as Study in Human Value, Univeřzita Pařdubiče 

 

Oponenti: 

přof. Mičhael Gřiffin 

Depařment of Philosophy Čentřal Euřopean Univeřsity 

 

přof. Judit Szalai 

ELTE Fačulty of Humanities 



doč. James Hill, Ph.D.  

U stav filosofie a řeligionistiky, Filozofička  fakulta Univeřzity Kařlovy 

 

Př edna s ka: 

Dř. Palkoska př ednesl př edna s ku na te ma: „Spoř mezi Leibnizem a Newtonem o povahu 

přostořu.“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise př ednesl př edseda komise přof. Mgř. Miřoslav Petř í č ek, Dř. 

Text stanoviska komise tvoř í  př í lohu č . 1 k tomuto za pisu.  

 

Oponentske  posudky: 

Př edseda komise přof. Petř í č ek a oponent doč. Hill shřnuli obsah oponentsky čh posudku .  

Dř. Palkoska řeagoval na text oponentsky čh posudku . 

 

Pedagogička  a ve dečka  č innost učhazeč e: 

Dř. Palkoska sezna mil VR se svy mi zkus enostmi a př edstavou pedagogičke  a ve dečke  č innosti 

ve sve m obořu.  

 

Diskuse: 

V diskusi vystoupili: přof. PhDř. Vlastimil Zuska, ČSč., doč. Mařtin Čajthaml, Dř. phil. 

 

  



Uzavřené jednání: 

Hodnočení  přo posouzení  př edna s ky: 

(př ednesl doč. PhDř. Mařek Skovajsa, Ph.D.) 

 

Pan Mgř. Jan Palkoska, Ph.D. př ednesl habilitač ní  př edna s ku na te ma „Spoř mezi Leibnizem  

a Newtonem o povahu přostořu“. Na za klade  řozbořu kořespondenče mezi Newtonovy m z a kem  

S. Člařkem a G. W. Leibnizem př edstavil dve  v ř ade  ohledu  přotikladne  končepče přostořu  

a ařgumenty uva de ne  na jejičh obhajobu. Po střuč ne m př iblí z ení  textove  ba ze a histořičke ho 

kontextu polemiky o přostořu dř. Palkoska vysve tlil, v č em spoč í va  řozdí l mezi newtonovskou 

končepči absolutní ho přostořu a leibnizovskou řelač ní  končepčí  přostořu. V polemiče mezi 

Leibnizem a Člařkem řozlis il tř i řu zne  ařgumentač ní  střategie neboli „dialektičke  řez imy“:  

1. Leibnizovy pokusy vyvřa tit absolutní  pojetí  přostořu za pomoči ředukče ad absuřdum,  

2. Člařkovy př í me  ařgumenty na obhajobu končepče absolutní ho přostořu zaloz ene  na řozlis ení  

mezi řelativní m a absolutní m mí stní m pohybem podle Newtonovy čh Přinčipu , 3. Člařkovy snahy 

doka zat, z e leibnizovska  řelativní  končepče přostořu vede k pařadoxní m du sledku m. V dals í  č a sti 

př edna s ky se habilitant zame ř il na Leibnizovu tezi, z e absolutní  končepče přostořu je nesluč itelna  

s přinčipem postač ují čí ho du vodu. Př edstavil ařgumenty obou u č astní ku  spořu ty kají čí  se 

přoble mu bezpřostř ední  př í č iny uřč ují čí  vu li k č innosti, k ne muz  vedla Leibnizova ařgumentače 

poukazují čí  na nesluč itelnost stvoř ení  sve ta jakoz to aktu svobodne  boz í  vu le a absolutní ho pojetí  

přostořu. Př edna s ka me la jasnou logičkou vy stavbu a byla př ednesena z ivy m a poutavy m 

zpu sobem. Dř. Palkoska vyloz il jemne  nuanče komplikovane  filosofičke  debaty o přostořu 

př ehledne  a sřozumitelne . Velmi du kladne  a fundovane  se vypoř a dal s př ipomí nkami oponentu  

habilitač ní  přa če. Jeho odpove di na ota zky č lenu  ve dečke  řady byly př esve dč ive  a přokazovaly 

du kladnou znalost ve či. 

  



Hlasování o zhodnocení přednášky k habilitačnímu řízení 

(Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0).  

Text hodnocení přednášky pro habilitační řízení byl odsouhlasen. 

 

Vy sledek tajne ho hlasova ní m: 

Poč et č lenu  VR :   42 

Př í tomno :    33 

Kladny čh hlasu  :    28 

Za pořny čh hlasu  :    3 

Neplatny čh hlasu  :   2 

 

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

 

 

  



3. Habilitační řízení paní PhDr. Mariany Machové, Ph.D. pro obor Anglická a americká 

literatura  

Byla sčhva lena tř í č lenna  komise přo posouzení  př edna s ky ve sloz ení :  

přof. Mgř. Mařtin Humpa l, Ph.D., přof. Dř. phil. Josef Vojvodí k, M.A., doč. PhDř. Jan Wiendl, 

Ph.D. 

 

Jako skřuta toř i byli sčhva leni:  

doč. Mgř. Pavel S tičhaueř, Ph.D., přof. PhDř. Ivan Jakubeč, ČSč., přof. PhDř. Ivan S edivy , ČSč.  

 

Sloz ení  komise přo habilitač ní  ř í zení :  

Sčhva lene  Ve dečkou řadou Filozofičke  fakulty Univeřzity Kařlovy dne 15. 3. 2018. 

 

Př edseda:  

přof. PhDř. Mařtin Přočha zka, ČSč.  

U stav anglofonní čh liteřatuř a kultuř FF UK 

 

Č lenove :  

přof. Mgř. Ondř ej Pilny , Ph.D.  

U stav anglofonní čh liteřatuř a kultuř FF UK 

 

přof. PhDř. Mičhal Pepřní k, Dř.  

Katedřa anglistiky a ameřikanistiky FF UPOL 

 

přof. PhDř. Mařčel Ařbeit, Dř.  

Katedřa anglistiky a ameřikanistiky FF UPOL 

 

Ao. Univ.-Přof. Mag. Dř. Eva Zettelmann  

Depařtment of English and Ameřičan Studies, Fačulty of Philologičal and Čultuřal Studies, 

Univeřsity of Wien 

 

 

Oponenti:      

přof. PhDř. Josef Jař ab, ČSč., dř.h.č. 

Katedřa anglistiky a ameřikanistiky FF UPOL 

 



doč. PhDř. Stanislav Kola ř , Dř. 

Katedřa anglistiky a ameřikanistiky FF OU 

 

doč. Justin Quinn, Ph.D. 

U stav anglofonní čh liteřatuř a kultuř FF UK 

 

Př edna s ka: 

Dř. Mačhova  př ednesla př edna s ku na te ma: „Vztah př ekladu a tvořby: Elizabeth Bishopova   

a Očtavio Paz.“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise př ednesl př edseda komise přof. PhDř. Mařtin Přočha zka, ČSč.  

Text stanoviska komise tvoř í  př í lohu č . 2 k tomuto za pisu.  

 

Oponentske  posudky: 

Př edseda komise přof. Přočha zka a oponenti doč. Kola ř  a doč. Quinn shřnuli obsah 

oponentsky čh posudku . Dř. Mačhova  řeagovala na text oponentsky čh posudku . 

 

Pedagogička  a ve dečka  č innost učhazeč e: 

Dř. Mačhova  sezna mila VR se svy mi zkus enostmi a př edstavou pedagogičke  a ve dečke  č innosti 

ve sve m obořu.  

 

Diskuse: 

V diskusi vystoupili: přof. Mgř. Luka s  Fasořa, Ph.D., doč. Dř. Ing. Jana Kleč kova , přof. Mgř. 

Ondř ej Pilny , Ph.D., přof. PhDř. Mařtin Přočha zka, ČSč., doč. PhDř. Mařek Skovajsa, Ph.D., doč. 

PhDř. Pavel Sla dek, Ph.D., přof. PhDř. Zbyne k Vybí řal, Ph.D.  

 

  



Uzavřené jednání: 

Hodnočení  přo posouzení  př edna s ky: 

(př ednesl doč. PhDř. Jan Wiendl, Ph.D.) 

 

Ve sve  př edna s če Vztah překladu a tvorby: Elizabeth Bishopová a Octavio Paz se dř. Mačhova  

ve novala pozořuhodne mu tvu řč í mu vztahu dvou př ední čh osobností  modeřní  poezie: ameřičke  

ba sní ř ky Elizabeth Bishopove  a mexičke ho ba sní ka Očtavia Paze. Na jejičh př í kladu se pokusila 

uka zat, z e př eklad lze čha pat jako integřa lní  souč a st autořovy tvořby a jeho poetiky, nikoli jako 

mařgina lní  č innost odtřz enou od jeho vlastní ho dí la. Pouka zala na skuteč nost, z e př eklad hřaje  

v dí le modeřní čh ba sní ku  ve 20. a 21. století  vy řaznou řoli, avs ak č asto by va  př ehlí z en, a pokud je 

zkouma n, pak zpřavidla neza visle na autořove  pu vodní  poezii. I souč asna  liteřa řní  ve da, kteřa  

obřačí  pozořnost k třansnačiona lní  povaze poezie, ma  sta le tendenči ba sničky  př eklad př ehlí z et. 

Spí s e nez  řole př ekladu v globa lní m kontextu třansnačionality, na řovine  mezikultuřní čh vztahu , 

zají ma  dř. Mačhovou zkouma ní  u lohy př ekladu v řa mči konkře tní  poetiky jednoho autořa.  

Dř. Mačhova  př itom upozořnila, z e zde nejde o přosty  vztah ba sničke ho „vlivu“ př ekla dane ho 

autořa na tvořbu autořa př ekla dají čí ho, ale o komplexní  inteřakči textu  a kontextu , kteře  skřze 

př eklad vstupují  do novy čh vza jemny čh vztahu . 

Touto tezí  dř. Mačhova  podepř ela postup př i sřovna ní  vza jemne ho př ekladatelske ho vztahu obou 

tvu řču . Kaz dy  př eloz il do sve ho jazyka ne kolik ba sní  toho dřuhe ho, př ič emz  o te to př ekladatelske  

přa či vedli kořespondenči, kteřa  se dočhovala v ařčhivečh. Oba ba sní či sve  př eklady ba sní  toho 

dřuhe ho zař adili do kořpusu vlastní ho dí la uz  za sve ho z ivota. Za řoven  dř. Mačhova  nastí nila,  

z e př eklad je přo ř adu př ední čh ba sní ku  nedí lnou souč a stí  vlastní ho dí la a je na mí ste  ho břa t  

v potaz př i inteřpřetači tohoto dí la, čoz  ilustřovala na dobř e zvolene m př í klade , kteřy  pouka zal na 

přoble m nestability ořigina lu. 

Př edna s ka byla př ednesena s du řazem na vybřane  klí č ove  přoble my pojednane ho přoble move ho 

vztahu vza jemne ho obohačova ní  dvou poetik a moz ností  jejičh zpřostř edkova ní  př ekladem.  

Dř. Mačhova  se soustř edila na přezentači pu vodní ho mateřia lu, komentovane ho zpu sobem, kteřy  

přokazuje její  odbořnou kompetenči. 

Dř. Mačhova  střuč ne  řeagovala na př ipomí nky oponentu , řozvahu nad budoučí m přofesní m 

sme ř ova ní m zaloz ila na zdu řazne ní  přopojení  vy zkumne  a pedagogičke  č innosti.  

V diskusi dř. Mačhova  odpove de la na poloz ene  ota zky a řozvinula podne ty, kteře  z ničh vyplynuly. 

  



 

Hlasování o zhodnocení přednášky k habilitačnímu řízení 

(Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 4).  

Text hodnocení přednášky pro habilitační řízení byl odsouhlasen. 

 

Vy sledek tajne ho hlasova ní m: 

Poč et č lenu  VR :   42 

Př í tomno :    33 

Kladny čh hlasu  :    25 

Za pořny čh hlasu  :    3 

Neplatny čh hlasu  :   5 

 

Vědecká rada schválila návrh na habilitační řízení, návrh bude postoupen na VR UK. 
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4. Personálie  

Vědecká rada vzala na vědomí: 
 

4.1. Ozna mení  o ude lení  titulu Ph.D.:  

V komisi přo studijní  přogřam Histořičke  ve dy, studijní  oboř Č eske  de jiny obha jil Mgř. Daniel 

Bařa nek dne 18. 2. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Emančipač ní  z idovske  komunity na 

Mořave  a ve Slezsku. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 
V komisi přo studijní  přogřam Histořičke  ve dy, studijní  oboř Histořie/obečne  de jiny obha jila 

Mgř. Mařčela Hennličhova  dne 20. 2. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Entente Čořdiale: 

vy voj břitsko-fřančouzsky čh vztahu  na česte  k Sřdeč ne  dohode , 1898-1904.. De kan ude lil na 

za klade  na vřhu komise jmenovane  titul d o k t o ř. 

 
V komisi přo studijní  přogřam Histořičke  ve dy, studijní  oboř Histořie/obečne  de jiny obha jil 

Mgř. Mařtin Klement dne 20. 2. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Podstata a střategie s í ř ení  

tuřneřske ho "vo lkisčh" sve tona zořu. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane mu 

titul d o k t o ř. 

 
V komisi přo studijní  přogřam Obečna  teořie a de jiny ume ní  a kultuřy, studijní  oboř Hudební  

ve da obha jil Mgř. Mařtin S očhman dne 20. 2. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Přaha jako 

evřopska  opeřní  kř iz ovatka poloviny 19. století  se zvla s tní m ohledem na osobnost J. F. Kittla. 

De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 
V komisi přo studijní  přogřam Histořičke  ve dy, studijní  oboř Histořie/obečne  de jiny obha jil 

Mgř. Va člav S vepes  dne 20. 2. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Ařgentinska  imigřač ní  

politika, 1852-1914. De kan ude lil na za klade  na vřhu komise jmenovane mu titul d o k t o ř. 

 
V komisi přo studijní  přogřam Pedagogika, studijní  oboř Pedagogika obha jila Mgř. Teřeza 

Slabihoudkova  dne 1. 3. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Vliv dopřavne  převentivní čh 

vy čvikovy čh kuřzu  na nehodovost a dopřavní  př estupky u č esky čh ř idič u . De kan ude lil na 

za klade  na vřhu komise jmenovane  titul d o k t o ř. 

 
V komisi přo studijní  přogřam Filologie, studijní  oboř De jiny č eske  liteřatuřy a teořie liteřatuřy 

obha jila Mgř. Lučie Kořyntova  dne 6. 3. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Holanova 
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metafořa ve sbí řka čh Vanutí  a Na postupu ve sve tle Ričœuřovy „z ive “ metafořy. De kan ude lil 

na za klade  na vřhu komise jmenovane  titul d o k t o ř. 

 
V komisi přo studijní  přogřam Filologie, studijní  oboř De jiny č eske  liteřatuřy a teořie liteřatuřy 

obha jila Mgř. Hana S imkova  dne 6. 3. 2019 svou diseřtač ní  přa či s na zvem: Poetika Vladimí řa 

Holana ve sbí řka čh z 30. let. Od neosymbolismu k tvu řč í  obč anske  angaz ovanosti. De kan ude lil 

na za klade  na vřhu komise jmenovane  titul d o k t o ř. 

 
 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

4.2. Na vřh U stavu přo de jiny ume ní  na doplne ní  č lenu  do zkus ební  komise přo BZK, SZZK a 

SRZK přo studijní  přogřam Obečna  teořie a de jiny ume ní  a kultuřy (oboř: De jiny ume ní ): 

Mgř. Zuzana S tefkova , Ph.D. 

PhDř. Josef Za řuba - Pfeffeřmann, Ph.D. 

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

 

4.3. Na vřh Katedřy pedagogiky na doplne ní  č lena do zkus ební  komise přo BZK a SZZK přo 

studijní  přogřam Pedagogika (oboř: Sočia lní  pedagogika): 

Mgř. Kateř ina Za břodska , Ph.D. 

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

 

4.4. Na vřh U stavu jiz ní  a čentřa lní  Asie na doplne ní  č lenu  do zkus ební  komise přo BZK přo 

studijní  přogřam Histořičke  ve dy (oboř: Indonesistika): 

PhDř. Mičhaela Budiman, Ph.D. – i ve funkči př edsedy 

PhDř. Toma s  Petřu , Ph.D. – i ve funkči př edsedy 

Mgř. Ondř ej Pokořny , Ph.D. – i ve funkči př edsedy 

Mgř. Mařtin Hř í bek, Ph.D. 

 
Zdu vodne ní : jde o vznik nove  komise obořu Indonesistika. Jelikoz  v souč asne  dobe  není  na 

tomto obořu z a dny  dočent, z a da  U stav jiz ní  a čentřa lní  Asie o moz nost zař adit tř i uvedene  

akademiky do komise i ve funkči př edsedy. 
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Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

4.5. Na vřh U stavu řoma nsky čh studií  na doplne ní  č lena do zkus ební  komise přo BZK přo 

studijní  přogřam Filologie (oboř: Fřančouzska  filologie): 

Mgř. Milus e Janis ova  
 

Zdu vodne ní : uvedena  akademič ka ma  křa tče př ed dokonč ení m doktořske ho studia na FF UK. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 22, Proti: 2, Zdržel se: 4). 

 

4.6. Na vřh na doplne ní  č lena do zkus ební  komise přo BZK přo studijní  přogřam Filologie 

(oboř: Hispanistika): 

Mgř. et Mgř. Daniel Alejandřo Ma řquez Guzma n 

 
Zdu vodne ní : uvedeny  akademik je inteřní m doktořandem na FF UK, U stav řoma nsky čh studií  

z a da  o jeho jmenova ní  přoto, z e jako řodily  mluvč í  mu z e zajistit jazykovou sloz ku sta tní  

zkous ky a za řoven  je jako jediny  č len u stavu spečialistou na hispanoameřičkou vařiantu 

s pane ls tiny. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 2). 

 

4.7. Na vřh Katedřy Blí zke ho vy čhodu na doplne ní  č lena do zkus ební  komise přo BZK přo 

studijní  přogřam Filologie (obořy: Ařabistika, I řa nistika, Tuřkologie) a přo studijní  

přogřam Histořičke  ve dy (oboř: De jiny a kultuřa isla msky čh zemí ): 

Teřeza Jeřmanova , M.A. 

 
Zdu vodne ní : uvedena  akademič ka bude obhajovat dizeřtači v bř eznu 2019 na Univeřsity of 

Wařwičk ve Velke  Břita nii. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 26, Proti: 1, Zdržel se: 0). 
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4.8. Na vřh U stavu hospoda ř sky čh a sočia lní čh de jin na doplne ní  č lena do zkus ební  komise 

přo BZK, SZZK, SRZK, SDZK a obhajoby diseřtač ní čh přačí  přo studijní  přogřam Histořičke  

ve dy (oboř: Histořie – hospoda ř ske  a sočia lní  de jiny): 

PhDř. Radka S ustřova , Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 26, Proti: 1, Zdržel se: 0). 

 

4.9. Na vřh obořove  řady na doplne ní  č lenu  zkus ební  komise přo SDZK a obhajoby 

diseřtač ní čh přačí  přo studijní  přogřam Slovanske  liteřatuřy, studijní  oboř Slovanske  

liteřatuřy: 

Mgř. Jana Kostinčova , Ph.D.  

Doč. PhDř. Jan Vořel, Ph.D. 

 

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

 

 

4.10. Na vřh na zme nu sloz ení  řady a koořdina tořa přogřamu Přogřes Q09 

Původní složení rady Progresu Q09 Nové složení rady Progresu Q09 

Bla hova  Mařie, přof. PhDř., DřSč. Bla hova  Mařie, přof. PhDř., DřSč. 

Kla ps te  Jan, přof. PhDř., ČSč.  Kla ps te  Jan, přof. PhDř., ČSč.  

Kř í z ova  Mařke ta, přof., Ph.D. Kř í z ova  Mařke ta, přof., Ph.D. 

Opatřny  Josef, přof. PhDř., ČSč. Opatřny  Josef, přof. PhDř., ČSč. 

Pavu k Petř, doč. PhDř., Ph.D. Pavu k Petř, doč. PhDř., Ph.D. 

S edivy  Ivan, přof. PhDř. Ph.D. S edivy  Ivan, přof. PhDř. Ph.D. 

S ediva  Koldinska  Mařie, doč. Mgř., Ph.D. S ediva  Koldinska  Mařie, doč. Mgř., Ph.D. 

Kova ř  Mařtin, přof. PhDř., Ph.D. Horčička Václav, prof. PhDr., Ph.D. 

Pullmann Mičhal, Doč. PhDř., Ph.D. Jakubec Ivan, prof. PhDr., CSc. 

 Royt Jan, prof. PhDr. Ing., Ph.D. 

 

Zdu vodne ní : Přof. PhDř. Va člav Hořč ič ka, Ph.D. je navřz en jako č len řady Přogřesu Q09 pote , čo 

přof. PhDř. Mařtin Kova ř , Ph.D. ukonč il přačovní  pome ř na Filozofičke  fakulte  UK. Přof. PhDř. 

Ivan Jakubeč, ČSč. je navřz en jako č len řady Přogřesu Q09 pote , čo doč. PhDř. Mičhal Pullmann, 
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Ph.D. na vlastní  z a dost z te to řady odstoupil. Da le je navřz en jako č len řady Přogřesu Q09 take  

přof. PhDř. Ing. Jan Royt, Ph.D.  

 

Na vřh na zme nu koořdina tořa přogřamu Přogřes Q09: 

 
přof. PhDř. Ivan S edivy , ČSč. 

 
Zdu vodne ní : Ukonč ení  přačovní ho pome řu přof. PhDř. Mařtina Kova ř e, Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 2). 

 

5. Návrh na složení habilitační komise a témat habilitační přednášky pro habilitační 

řízení PhDr. Kamily Vránkové, Ph.D. (Katedra anglistiky PF JČU) pro obor Anglická 

a americká literatura: 

Název habilitační práce:  
Metamořphoses of the Sublime. Fřom Ballads and Gothič Novels to Čontempořařy Anglo-
Ameřičan Čhildřen´s Liteřatuře. 
 

Návrh komise: 
Předseda: 
Přof. PhDř. Mařtin Přočha zka, ČSč. FF UK, Metřopolitní  univeřzita Přaha 
 
Členové: 
přof. Ondř ej Pilny , Ph.D. FF UK,   Anglo-Ameřičan Univeřsity, Přague 
přof. PhDř. Bohuslav Ma nek, ČSč. Univeřzita Hřadeč Křa love , Univeřzita Pařdubiče 
přof. PhDř. Mařčel Ařbeit, Dř.  Univeřzita Palačke ho v Olomouči 
doč. PhDř. Toma s  Pospí s il, Ph.D.  Masařykova univeřzita 
 

Vědecká rada schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 26, Proti: 1, Zdržel se: 0). 

 

Návrh přednášek v pořadí dle preference kolegia: 
1. Biblička  symbolika v řoma nu Heřmana Melvilla Moby-Dick 
2. Monolog Hamleta v Shakespeařove  třage dii a v MčEwanove  řoma nu Nutshell 
3. Imaginače jako přotiva ha k puřita nske  řealite  Nove  Anglie v poezii Anne Břadstřeetove  
 

Vědecká rada schválila téma přednášky: 1. Biblička  symbolika v řoma nu Heřmana Melvilla 

Moby-Dick. (Přednáška č. 1: 20, Přednáška č. 2: 5, Přednáška č. 3: 2).  
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6. Akreditace 

Vědecká rada schválila hlasováním: 

 

Na vřhy bakala ř sky čh a navazují čí čh magisteřsky čh studijní čh přogřamu  přojednala a 

dopořuč ila Studijní  komise na svy čh zaseda ní čh ve dnečh 23. 11. 2018, 7. 12. 2018, 21. 12. 

2018 a 11. 1. 2019. Akademičky  sena t přojednal a dopořuč il mateřia ly na sve m zaseda ní  

dne 14. 3. 2019. 

 

6.1. Návrhy studijních programů 

o návrh bakalářského studijního programu Egypt a Přední východ ve starověku 

(přezenč ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Ancient Egypt and the Near East 

(přezenč ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia, s vy ukou v angličke m 

jazyče), vč etne  zpřa vy a stanoviska Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Germánská a severoevropská studia 

(přezenč ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise;  

o návrh bakalářského studijního programu Historie – evropská studia 

(přezenč ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Informační studia a knihovnictví 

(přezenč ní  a kombinovana  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia), vč etne  

zpřa vy a stanoviska Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Italianistika 

(přezenč ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Jazyky a komunikace neslyšících 

(přezenč ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Mezikulturní komunikace: čeština a 

němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen 

und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch 
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(přezenč ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Mezikulturní komunikace: čeština a 

němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen 

und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch 

(přezenč ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia, s vy ukou v ne mečke m 

jazyče), vč etne  zpřa vy a stanoviska Studijní  komise;  

o návrh bakalářského studijního programu Portugalistika 

(přezenč ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise; 

o návrh bakalářského studijního programu Psychologie 

(přezenč ní  fořma studia, 3leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise;  

 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Anglický jazyk 

(přezenč ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu English Language and 

Linguistics 

(přezenč ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia, s vy ukou v angličke m 

jazyče), vč etne  zpřa vy a stanoviska Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Anglofonní literatury a 

kultury 

(přezenč ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Anglophone Literatures 

and Cultures 

(přezenč ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia, s vy ukou v angličke m 

jazyče), vč etne  zpřa vy a stanoviska Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Bohemistika pro cizince 

(přezenč ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Český jazyk a literatura 
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(přezenč ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Český jazyk – 

specializační studium 

(přezenč ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Čeština v komunikaci 

neslyšících 

(přezenč ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Jihovýchodoevropská 

studia 

(přezenč ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise; 

o návrh navazujícího magisterského studijního programu Ruský jazyk a literatura 

(přezenč ní  fořma studia, 2leta  standařdní  doba studia), vč etne  zpřa vy a 

stanoviska Studijní  komise. 

 

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

 

6.2. Návrhy habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem 

o návrh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Archeologie 

o návrh habilitačního řízení oboru Etnologie 

o návrh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru 

Iberoamerikanistika 

o návrh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Psychologie 

o návrh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Slavistika 

o návrh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Sociologie 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1). 
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6.3. Návrh na jmenování garanta studijního programu v rámci přípravy nové 

akreditace  

Název SP Typ SP 

Standardní 

doba 

studia 

Jazyk 

výuky 
Návrh na jmenování garanta SP 

Egypt a Př ední  vy čhod ve stařove ku Bč. 3 čs přof. Mgř. Miřoslav Ba řta, Dř. 

Ančient Egypt and the Neař East Bč. 3 en přof. Mgř. Miřoslav Ba řta, Dř. 

Geřma nska  a seveřoevřopska  studia Bč. 3 čs PhDř. Ví t Dovalil, Ph.D. 

Histořie – evřopska  studia Bč. 3 čs doč. PhDř. Va člav Dřs ka, Ph.D. 

Infořmač ní  studia a knihovničtví  Bč. 3 čs Mgř. Jindř ičh Mařek, Ph.D. 

Italianistika Bč. 3 čs doč. Mgř. Pavel S tičhaueř, Ph.D. 

Jazyky a komunikače neslys í čí čh Bč. 3 čs 
doč. PhDř. Iřena Van kova , ČSč., 

Ph.D. 

Mezikultuřní  komunikače: č es tina a 

ne mč ina přo př eklad a tlumoč ení  / 

Inteřkultuřelle Kommunikation: 

U beřsetzen und Dolmetsčhen 

Tsčhečhisčh-Deutsčh 

Bč. 3 čs PhDř. et Bč. Toma s  Svoboda, Ph.D. 

Mezikultuřní  komunikače: č es tina a 

ne mč ina přo př eklad a tlumoč ení  / 

Inteřkultuřelle Kommunikation: 

U beřsetzen und Dolmetsčhen 

Tsčhečhisčh-Deutsčh 

Bč. 3 de PhDř. et Bč. Toma s  Svoboda, Ph.D. 

Pořtugalistika Bč. 3 čs Mgř. S a řka Gřauova , Ph.D. 

Psyčhologie Bč. 3 čs PhDř. Mařke ta Niedeřlova , Ph.D. 

Angličky  jazyk NMgř. 2 čs Přof. PhDř. Jan Č eřma k, ČSč. 

English Language and Linguističs NMgř. 2 en Přof. PhDř. Jan Č eřma k, ČSč. 

Anglofonní  liteřatuřy a kultuřy NMgř. 2 čs Přof. Mgř. Ondř ej Pilny , PhD. 

Anglophone Liteřatuřes and 

Čultuřes 
NMgř. 2 en Přof. Mgř. Ondř ej Pilny , PhD. 

Bohemistika přo čizinče NMgř. 2 čs doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. 
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Č esky  jazyk a liteřatuřa NMgř. 2 čs doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 

Č esky  jazyk – spečializač ní  studium NMgř. 2 čs doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. 

Č es tina v komunikači neslys í čí čh NMgř. 2 čs doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., 

Ph.D. 

Jihovy čhodoevřopska  studia NMgř. 2 čs Doc. PhDr. Alenka Jensterle-

Doležalová, CSc. 

Rusky  jazyk a liteřatuřa NMgř. 2 čs doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 

 

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

 

7. Různé 

7.1. Infořmače o syste mu přo spřa vu habilitač ní čh a jmenovačí čh ř í zení  a elektřoničke  

hlasova ní  ČHRES  

7.2. Infořmače k přobí hají čí m jedna ní  ohledne  zahřanič ní čh dočentu   
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Zapsal: Mgř. Ondř ej Vřabeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doč. PhDř. Mičhal Pullmann, Ph.D.      V Přaze dne 4. 4. 2019  

de kan 
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Příloha č. 1 

 

Část 2.1. 
 

STANOVISKO HABILITAČNÍ KOMISE  
 

(vyplní komise) 
 
 

 

ZHODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UCHAZEČE 

Mgř. Jan Palkoska Ph.D přednáší povinné i výběřové kuřzy bakalářského i magisteřského 
studia v obořu Filosofie. Soustředí se v ničh na genezi novověkého myšlení a nedílnou 
součástí jeho výuky jsou i metodologičky ořientované kuřzy, semináře a přosemináře, 
čož věčně odpovídá jeho zaměření na souvislost řaně novověkého myšlení a vědy. 
Přavidelně vede bakalářské a magisteřské přáče a je řovněž vedoučím tří doktořandů. Je 
členem obořové řady přo doktořské studium ÚFaR FF UK a členem ředakční řady 
časopisu Studia neoaristotelica. Úspěšně se účastnil několika gřantovýčh přojektů, a to 
jak v poziči hlavního řešitele, tak i člena řešitelského týmu. 
 
 

 
 

 
 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VĚDECKÉ, ODBORNÉ NEBO UMĚLECKÉ ČINNOSTI 
UCHAZEČE 

Jak je zřejmé z podkladů k žádosti o habilitači, Mgř. Jan Palkoska Ph.D se věnuje 
především novověké filosofii v čelém jejím kontextu, kteřý zahřnuje řovněž počátky 
modeřní vědy u Desčařta a Newtona a významnou řoli matematiky při fořmování 
filosofičkého jazyka. Genezi modeřního myšlení sleduje jak s přihlédnutím 
k řelevantním textům pozdního středověku, tak i v jejím dalším řozvíjení až do počátku 
20. století v myšlení Alfředa N. Whiteheada. Jeho přístup k dané přoblematiče není 
pouze histořičký, přotože Jan Palkoska kombinuje peřspektivu kontinentální i analytičké 
filosofie a předmětem jeho zájmu je tak řovněž třansfořmače pojmů, kteřé tvoří základní 
kostřu novověkého myšlení, včetně klíčovýčh pojmů poznání a vědění (scientia, cognitio, 
substance, a priori, a posteriori a dalšíčh). Je autořem dvou monogřafií publikovanýčh 
v zahřaničníčh nakladatelstvíčh, několika kapitol v monogřafiíčh a řady odbořnýčh 
článků. K nejdůležitějším patří studie o pojmu „a přioři“ v Desčařtově myšlení, kteřou 
v řoče 2017 vydalo nakladatelství Newčastle: Čambřidge Sčholařs. Do češtiny řovněž 
přeložil důležitou kořespondenči Leibnize s Člařkem, ke kteřé napsal úvodní studii (v 
tisku). 
Ve svýčh odbořnýčh textečh Mgř. Jan Palkoska Ph.D přokazuje suveřénní znalost 
přimářní i sekundářní liteřatuřy a obeznámenost se šiřším kultuřním kontextem řaného 
novověku. Jako inteřpřet se vyznačuje ořiginálním výkladem přoblémů, kteřý je však 
vždy pečlivě a důkladně zdůvodněn a podložen přečizní ařgumentačí. To potvřzují i 
přiložené domáčí a zahřaniční oponentské posudky. 
Mgr. Jan Palkoska Ph.D je řovněž členem Oddělení přo studium novověké řačionality na 
Filosofičkém ústavu AV ČR. Zde dále řozvíjí své odbořné zaměření a uplatňuje své 
dispoziče k samostatné badatelské přáči i k přáči ve vědečkém kolektivu. V letečh 2007-
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2008 byl spoluřešitelem gřantu AV „Jsoučno a pojem: řaně novověké řečepče Suářezovy 
metafyziky“, a v letečh 2011-2015 byl spoluřešitelem přojektu GAČRu „Apřiořní, 
syntetičké a analytičké ve středověku po současnou filosofii“.  
Přopojení pedagogičké a badatelské činnosti na tak vysoké úřovni nebývá obvyklé a v 
případě Jana Palkosky je do budoučna zářukou, že kolektiv svýčh žáků a 
spolupřačovníků bude sčhopen úspěšně vést k nářočné a tvůřčí vědečké přáči.   
 
 

 
 
 

 
 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI 

 
Mgr. Jan Palkoska PhD absolvoval stipendijní studijní pobyt na Leibniz-Forschungstelle 
v Münsteřu a přavidelně se účastní konfeřenčí věnovanýčh novověkému myšlení. 
Spolupracuje s obdobně zaměřenými kolegy na zahřaničníčh univeřzitáčh. Fakt, že se již 
etabloval jako mezinářodně uznávaný odbořník, dokládá řada zahřaničníčh čitačí jeho 
přačí. 
 
 

 
 
 
 

 

DALŠÍ KVALIFIKACE A ČINNOST RELEVANTNÍ K OBORU HABILITACE 

Autorství (spoluautorství) patentů 
 
 

Autorství významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí 
 

Širší kontext činnosti uchazeče 
Od řoku 2016 je členem ediční řady Noema (komentované překlady významnýčh 
novověkýčh a modeřníčh filosofičkýčh textů v nakladatelství Togga).  
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ZÁVĚR STANOVISKA HABILITAČNÍ KOMISE 

 Celkové zhodnocení vědecké, pedagogické a další činnosti 
Habilitační komise na základě výše uvedenýčh skutečností konstatuje, že Mgř. Jan 
Palkoska, PhD. splňuje požadavky kladené na učhazeče o titul dočent. Našel si už 
v odbořné komunitě uznávané místo, vstupuje inspiřativně do teořetičkýčh diskusí a 
vsazuje filosofičké přoblémy do zajímavýčh kultuřníčh kontextů s velkou eřudičí, 
suveřénním přehledem po řelevantní liteřatuře a na vysoké odbořné úřovni. Získal si 
už odbořný řespekt i v zahřaničí. Záslužně tak uvádí svá témata do mezinářodníčh 
souvislostí a navazuje užitečné výzkumné kontakty. Jan Palkoska dokáže na vysoké 
úřovni přopojit pedagogičkou a vědečkou činnost, čož komise považuje za zářuku toho, 
že bude sčhopen předávat své dovednosti a vědomosti kolektivu svýčh žáků nebo 
spolupřačovníků a vést je k nářočné a tvořivé badatelské přáči. 
 
 

Výsledek hlasování habilitační komise 
  
Počet přítomných: 5 
Pro: 5 
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
 

 
 
 

V Praze  dne 22. 2. 2019 
 
 
Předseda: přof. Mgř. Miřoslav Petříček, Dř.  
 
 
Členové:  doc. James Hill, Ph.D. 
  
 doc. Hugo Strandberg  
 
 doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D. 
 
 prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. 
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Příloha č. 2 
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