
Zápis ze zasedání Vědecká rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy  

konané dne 21. června 2018 

 

 

Projednane  body programu: 

  

1. Zaha jení  

2. Habilitač ní  r í zení  paní  PhDr. Evy Kalivodove , Ph.D., pro obor translatologie 

3. Jmenovačí  r í zení  paní  doč. Alenky Jensterle-Dolez alove , CSč., pro obor slavistika 

4. Persona lie 

5. Na vrh na sloz ení  habilitač ní  komise a te mat habilitač ní  pr edna s ky pro habilitač ní  

r í zení  pana Mgr. Jana Palkosky, Ph.D. (Ú stav filosofie a religionistiky FF ÚK) pro obor 

Filosofie: 

6. Na vrh na sloz ení  komise pro jmenovačí  r í zení  a te mat profesorske  pr edna s ky pana 

doč. PhDr. Miroslava S edive ho, Ph.D. (Katedra historičky čh ve d FF Za padoč eske  

univerzity v Plzni) pro obor Sve tove  de jiny a obečne  de jiny: 

7. Akreditače 

8. Na vrh na doplne ní  komise zpravodaju  pro habilitač ní  r í zení  pana PhDr. Radima 

Koč andrleho, Ph.D. (Katedra filozofie FF ZC Ú v Plzni) pro obor filozofie: 

9. Na vrh na sloz ení  komise zpravodaju  pro habilitač ní  r í zení  pana Mgr. Va člava Ne mče, 

Ph.D. (Ú stav filosofie a religionistiky FF ÚK) pro obor filosofie: 

10. Na vrh na sloz ení  komise zpravodaju  pro habilitač ní  r í zení  pana Mgr. Jana 

Palkosky, Ph.D. (Ú stav filosofie a religionistiky FF ÚK) pro obor filosofie: 

11. Na vrh na doplne ní  komise zpravodaju  pro habilitač ní  r í zení  paní  PhDr. Evy 

Kr í z ove , Ph.D. (Katedra pastorač ní  a sočia lní  pra če ETF ÚK) pro obor sočiologie: 

Pr í loha č . 1 

Pr í loha č . 2 



Přítomni: 

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSč. 

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSč. 

prof. PhDr. Jan Čermák, CSč. 

prof. Vratislav Doubek, Ph.D.  

prof. Mgr. Luka s  Fasora, Ph.D. 

doč. Mgr. Libus e Heczková, Ph.D. 

prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. 

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSč.  

prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. 

prof. PhDr. Jan Klápště, CSč. 

doč. Dr. Ing. Jana Klečková 

prof. PhDr. Jir í  Lach, Ph.D. 

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSč. 

prof. PhDr. Olga Lomová, CSč.  

prof. PhDr. Dus an Lužný, Dr. 

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSč. 

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSč., dr.h.č. 

prof. PaedDr. Vladimí r Papoušek, CSč. 

doč. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. 

prof. Miroslav Petříček, Dr. 

prof. Mgr. Ondr ej Pilný, Ph.D. 

doč. PhDr. Mičhal Pullmann, Ph.D. 

doč. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 

doč. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 

doč. PhDr. Kater ina Svatoňová, Ph.D. 

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSč. 

doč. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. 

doč. PhDr. Jan Volín, Ph.D.  

doč. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 

doč. PhDr. Petr Zemánek, CSč. 

prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSč.  

 

Omluveni: 

doč. PhDr. Mikula s  Bek, Ph.D. 

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSč. 

doč. Martin Cajthaml, Dr. phil. 

prof. DSW. dr.hab. Hana Červinková 

doč. PhDr. Hana Kasíková, CSč. 

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSč.  

doč. Ing. Vile m Sklenák, CSč. 

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSč.  

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 

prof. PhDr. Zbyne k Vybíral, Ph.D. 

 

Čestní členové: 

Přítomen: 

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSč. 

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSč. 

Omluveni: 

prof. PhDr. Oldr ičh Král, CSč. 

prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSč. 



 

1. Zahájení 

1.1. Ú vodní  slovo de kana doč. PhDr. Mičhala Pullmanna, Ph.D.  

1.2. VR sčhva lila program dnes ní ho jedna ní    

1.3. VR sčhva lila za pis z poslední ho zaseda ní  (17. 5. 2018) 

  



 

2. Habilitační řízení paní PhDr. Evy Kalivodové, Ph.D., pro obor translatologie 

Byla sčhva lena tr í č lenna  komise pro posouzení  pr edna s ky ve sloz ení :  

prof. PhDr. Jan C erma k, CSč., prof. PaedDr. Vladimí r Papous ek, CSč., doč. PhDr. Jan Wiendl, 

Ph.D. 

 

Jako skruta tor i byli sčhva leni:  

prof. PhDr. Ivan Jakubeč, CSč., doč. Dr. Ing. Jana Kleč kova , doč. Mgr. Pavel S tičhauer, Ph.D. 

 

Sloz ení  habilitač ní  komise:  

Sčhva lene  Ve dečkou radou Filozofičke  fakulty Úniverzity Karlovy dne 21. 9. 2017. 

 

Předsedkyně: 

prof. PhDr. Anna Houskova , CSč.  

Ústav románskýčh studií Filozofičké fakulty Úniverzity Karlovy 

 

Členové: 

prof. PhDr. Jana Kra lova , CSč.  

Ú stav translatologie Filozofičke  fakulty 

Úniverzity Karlovy 

 

doč. PhDr. Jir í  Pečhar  

Filozofičky  u stav AV C R 

 

prof. PhDr. Edita Gromova , CSč.  

Katedra translatolo gie FF Úniverzity 

Kons tantí na Filozofa v Nitre 

 

doč. PhDr. Eva Masnerova , CSč.  

v du čhodu 

 

Oponenti: 

prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSč. 

Katedra angličkého jazyka a literatury Pedagogičké fakulty Úniverzity Hradeč Králové 

 

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D. 

Fakulta humanitníčh studií Úniverzity Karlovy 

 

Marci Shore 

Assočiate Professor of History, Yale Úniversity 



 

Pr edna s ka: 

Dr. Kalivodova  pr ednesla pr edna s ku na te ma: „Jan Za brana jako „manipula tor“ č eske  

rečepče američky čh beatniku  a Ezry Pounda.“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise pr ednesla pr edsedkyne  komise prof. PhDr. Anna Houskova , CSč.  

Text stanoviska komise tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu.  

 

Oponentske  posudky: 

Oponenti prof. Ma nek a doč. Fulka a pr edsedkyne  komise prof. Houskova  shrnuli obsah 

oponentsky čh posudku . Dr. Kalivodova  reagovala na text oponentsky čh posudku .  

 

Pedagogička  a ve dečka  č innost učhazeč e: 

Dr. Kalivodova  sezna mila VR se svy mi zkus enostmi a pr edstavou pedagogičke  a ve dečke  

č innosti ve sve m oboru. 

 

Diskuse: 

V diskusi vystoupili:  

doč. Mgr. Libus e Hečzkova , Ph.D., prof. PhDr. Anna Houskova , CSč., prof. PhDr. Olga Lomova , 

CSč., prof. PaedDr. Vladimí r Papous ek, CSč., doč. PhDr. Jan Volí n, Ph.D., prof. PhDr. Vlastimil 

Zuska, CSč.  

 

 

  



 

Uzavřené jednání:        

Hodnočení  pro posouzení  pr edna s ky: 

(pr ednesl prof. C erma k) 

 

Dr. Kalivodova  ve sve  pr edna s če zasve čene  Janu Za branovi jako „manipula toru“ č eske  

rečepče američky čh beatniku  a Ezry Pounda akčentovala pr edevs í m tr i te mata: 1. roli 

pr ekladu v Za branove  tvorbe , 2. objevnost Za branovy tvu rč í  rečepče Ezry Pounda, a 3. tzv. 

manipulači č eske  rečepče Pounda v Za branove  pojetí , čha panou jako pr episova ní  kulturní  

dynamiky ve vy čhozí  kultur e kulturou rečipují čí . 

Svu j vy klad kandida tka zasadila do kontextu vy voje Za branovy pr ekladatelske  tvorby 

od 50. let da l a jeho vlastní  produkče autorske . Jana Za branu ve sve m na hledu pr edstavila 

jako vykladač e Poundova dí la a postoju , ktery  v dučhu sve ho objevne ho pojetí  

modernismu jako interdisčiplina rní ho, pluralističky zaloz ene ho mys lenkove ho proudu 

exegetičky pr eklenuje rozpor mezi Poundem jako svrčhovany m modernističky m 

ba sní kem a intelektua lem s fas izují čí mi na zory. V tomto ideove m kontextu dr. Kalivodova  

zdu raznila, z e Za brana k Poundovi pr istupuje origina lní  optikou pr ekladatele pr edevs í m 

jako k pr ekladateli a kulturní mu tvu rči, ktery  v kontrastu k romantičke mu pojetí  

jedineč ne ho autora modernističky rus í  hraniče autorství  a hranič mezi texty ru zny čh 

jazyku  a kultur. V tomto smyslu se Jan Za brana podle dr. Kalivodove  jeví  jako vs estranny  

tvu rče a intelektua l s vy razny m podí lem na utva r ení  č eske  slovesne  kultury v druhe  

polovine  20. století .  

Pr edna s ka proka zala kandida tč inu du ve rnou a zaujatou znalost te matu 

v litera rne historičky čh souvislostečh i její  nepočhybnou erudiči translatologičkou. Svy m 

vy čhozí m tezí m vs ak zu stala leččos dluz na. Postra dala pr edevs í m jasne  vstupní  vymezení  

u str ední ho proble mu, čoz  se projevilo v ní zke  strukturovanosti vy kladu o vy čhozí čh tr ečh 

te matečh i v nedostateč ne m objasne ní  ne ktery čh pojmu  (napr . litera rne -sočiologičky  

pojem „kapita l“). Vy klad tak čelkove  spí s e nez  z logičke  struktury argumentu  te z il z 

re toričky čh obratu  a figur a pohyboval se na prostupne  hraniči mezi deklaračí  obečne ji 

zna my čh souvislostí  a jejičh parafra zova ní m, ktere  implikuje origina lní  na zor.  

Za ve reč na  diskuse se soustr edila na translatologička  te mata (krite ria a okolnosti 

vy be ru textu k pr ekladu, ota zka nesrozumitelnosti vy čhozí ho textu, vztah mezi teorií  a 

pr í be hem z translatologičke ho hlediska) a te mata litera rne -historička  (vztah mezi Ezrou 

Poundem a T. S. Eliotem). Kandida tka na poloz ene  ota zky odpoví dala spí s e obečne  a 

v s irs í čh spí s e nez li konkre tní čh souvislostečh.  



 

 

Hlasování o zhodnocení habilitační přednášky 

(Pro: 23, Proti: 2, Zdržel se: 5).  

Text hodnocení habilitační přednášky byl odsouhlasen. 

 

Vy sledek tajne ho hlasova ní m: 

Poč et č lenu  VR :   41 

Pr í tomno :    31 

Kladny čh hlasu  :    19 

Za porny čh hlasu  :    8 

Neplatny čh hlasu  :   4 

Vědecká rada návrh neschválila a habilitační řízení zastavila. 

  



 

3. Jmenovací řízení paní doc. Alenky Jensterle-Doležalové, CSc., pro obor slavistika 

Byla sčhva lena tr í č lenna  komise pro posouzení  pr edna s ky ve sloz ení :  

prof. PhDr. Ivana C en kova , CSč., prof. Mgr. Ondr ej Pilny , Ph.D., doč. PhDr. Jan Volí n, Ph.D.  

 

Jako skruta tor i byli sčhva leni:  

prof. PhDr. Ivan Jakubeč, CSč., doč. Dr. Ing. Jana Kleč kova , doč. Mgr. Pavel S tičhauer, Ph.D. 

 

Sloz ení  habilitač ní  komise:  

Sčhva lene  Ve dečkou radou Filozofičke  fakulty Úniverzity Karlovy dne 14. 12. 2017. 

 

Předseda: 

prof. emer. Denis Poniz , PhD.     

Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 

 

Členové: 

prof. Úniv.-Prof. Mag. Dr. Dr. h.č. Alois 

Woldan   

Úniversita t Wien, Philologisčh-

Kulturwissensčhaftličhe Fakulta t, 

Institut fu r Slawistik 

 

prof. zw. dr hab. Boz ena Tokarz 

Úniwersytet S ląski, Instytut Filologii 

Słowiańskiej, Zakład Teorii Literatury i 

Translačji  

 

doč. PhDr. Helena Úlbrečhtova , Ph.D. 

Slovansky  u stav Akademie ve d C R 

 

doč. Mgr. Libus e Hečzkova , Ph.D.  

Ú stav č eske  literatury a komparatistiky 

FF ÚK                                                          

 

 

Autor i doporuč ují čí čh posudku : 

red. prof. Dr. Irena Novak Popov 

Úniverza v Ljubljani, Filozofska  fakulteta 

 

prof. Dr hab. Zofia Tarajło-Lipowska 

Vysoka  filologička  s kola ve Vratislavi a Filologička  fakulta Vratislavske  univerzity 

 



 

 

red. prof. Dr. Tone Smolej 

Úniversa v Ljubljani, Filozofska  fakulteta 

 

prof. Dr. Marko Jesens ek 

Únivesrita t Maribor, Slowenisčhe Akademie der Wissensčhaften und ku nste, Ljubljana 

 

prof. Dr. Silvija Borovnik 

Úniversita t Maribor, Slawistin und Slowenistin, Literaturwissensčhaftlerin 

 

Pr edna s ka: 

Doč. Jensterle-Dolez alova  pr ednesla pr edna s ku na te ma: „Vliv č esky čh spisovatelek na 

pro zu slovinske  spisovatelky Zofky Kveder.“ 

 

Stanovisko komise: 

Stanovisko komise pr ednesl pr edseda komise prof. PhDr. Anna Houskova , CSč.  

Text stanoviska komise tvoří přílohu č. 2 k tomuto zápisu.  

 

Doporuč ují čí  posudky: 

Pr edseda komise shrnul obsah doporuč ují čí čh posudku . Doč. Jensterle-Dolez alova  

reagovala na text doporuč ují čí čh posudku . 

 

Pedagogička  a ve dečka  č innost učhazeč ky: 

Doč. Jensterle-Dolez alova  sezna mila VR se svy mi zkus enostmi a pr edstavou pedagogičke  

a ve dečke  č innosti ve sve m oboru. 

 

Diskuse: 

V diskusi vystoupili:  

prof. Mgr. Luka s  Fasora, Ph.D., prof. PhDr. Milena Lenderova , CSč., prof. PhDr. Olga Lomova , 

CSč., prof. PhDr. Jaroslav Pa nek, DrSč., prof. Mgr. Ondr ej Pilny , Ph.D, doč. PhDr. Jan Wiendl, 

Ph.D. 

 

  



 

 

Uzavřené jednání:        

Hodnočení  pro posouzení  pr edna s ky: 

(pr ednesl doč. Volí n) 

 

Paní  doč. Jensterle-Dolez alova  nejprve nastí nila s irs í  sočia lní  a ekonomičky  kontext 

ume lečke  tvorby Zofky Kvederove , a da le její  poziči v literatur e slovinske  moderny. 

S vyuz ití m pr í kladu  dals í čh slovinsky čh autoru  definovala kandida tka spečifika doby a 

ozr ejmila sve  pojetí  „habsburske ho my tu“. 

Postupne  pak pr es la k deskripči klí č ovy čh rysu  autorč iny tvorby, ktere  pojala 

dynamičky, tj. s akčentem na jejičh prome ny a hleda ní  novy čh te mat i postupu . Tyto 

prome ny ilustrovala kra tky m pr edstavení m ne kolika konkre tní čh de l. 

Te z is te m pr edna s ky byl rozbor vazeb spisovatelky Zofky Kvederove  na č eske  

prostr edí , a zejme na pak vy znam vlivu č esky čh autorek a kritič ek na vy voj její  pro zy. 

Podrobne ji pak jes te  tematizovala obsahove  prvky tvorby Kvederove , konkre tne  pojetí  

z ensky čh hrdinek a jejičh z ivotní čh za pasu . Na te čhto aspektečh take  uka zala paralely 

s ne ktery mi dí ly č eske  spisovatelky Ru z eny Svobodove . Tyto zjevne  obsahove  paralely 

doplnila doč. Jensterle-Dolez alova  vy č tem stylističky čh rozdí lu  mezi pozdní  tvorbou 

Svobodove  a Kvederove . S obdobny m nadhledem se pak ve novala vztahu m mezi Zofkou 

Kvederovou a spisovatelkou Helenou Malí r ovou a kritič kou, pr ekladatelkou a esejistkou 

Zden kou Ha skovou, ktera  siče byla autorč inou pr í telkyní , ale za roven  otevr ene  kritizovala 

posun ke sčhematič nosti v její m dí le, stereotypizači postav a moralizují čí  prvky. 

Pr es soustr ede ní  na z ivot a ume lečke  zra ní  jedne  autorky naznač ila pr edna s ka i 

prome ny litera rní čh diskurzu  v první  polovine  20. století . Vy klad byl srozumitelny , 

pr ehledny , pr eva z ne  vs ak popisny , zame r eny  na prezentači faktu . 

V na sledne  diskusi reagovala pr edna s ejí čí  napr . na dotazy doty kají čí  se uva de ní  

nejen slovinske , ale i s irs í  jihoslovanske  kultury do č eske ho prostr edí , dals í čh kontaktu  

mezi č esky mi autory nebo skupinami a Zofkou Kvederovou, pr ijetí  autorky v tehdejs í m 

silne  katoličke m slovinske m prostr edí  a prosazova ní  z ensky čh spisovatelek v 19. století . 

Proka zala velmi dobrou znalost problematiky, vč etne  s irs í čh souvislostí  a potvrdila svu j 

s iroky  rozhled i zaujetí  pro problematiku. 

 

  



 

 

Hlasování o zhodnocení profesorské přednášky 

(Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 3).  

Text hodnocení profesorské přednášky byl odsouhlasen. 

 

Vy sledek tajne ho hlasova ní m: 

Poč et č lenu  VR :   41 

Pr í tomno :    31 

Kladny čh hlasu  :    20 

Za porny čh hlasu  :    10 

Neplatny čh hlasu  :   1 

Vědecká rada návrh neschválila a jmenovací řízení zastavila. 

 

  



 

 

4. Personálie 

Vědecká rada vzala na vědomí: 

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

V komisi pro studijní  program Psyčhologie, studijní  obor Klinička  psyčhologie obha jila 

Mgr. Alexandra Sčhneider Hrouzkova  dne 22. 5. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: 

Sexualita uz ivatelu  marihuany. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul 

doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Psyčhologie, studijní  obor Klinička  psyčhologie obha jila 

Mgr. Lenka Tičhotova  dne 22. 5. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Masturbač ní  aktivity 

a fantazie obyvatel C eske  republiky. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  

titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Psyčhologie, studijní  obor Sočia lní  psyčhologie obha jila 

Mgr. Jana Woleska  dne 22. 5. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Sočia lní  dovednosti 

vs eobečny čh sester pračují čí čh na spečializovany čh odde lení čh. De kan ude lil na za klade  

na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor Teorie a de jiny literatur zemí  Asie a 

Afriky obha jila Mgr. Olga Sixtova  dne 29. 5. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Hebrejsky  

knihtisk v Praze 1512 - 1672. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul 

doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Historičke  ve dy, studijní  obor Etnologie obha jila Mgr. 

Kater ina Vytejč kova  dne 29. 5. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: „Dz emevi“ – domy 

shroma z de ní  alevitu  v Turečku. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul 

doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Logika, studijní  obor Logika obha jil Mgr. Pavel Arazim dne 

4. 6. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Logičal Pluralism from a Historičal Perspečtive. 

De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane mu titul doktor. 

 



 

 

V komisi pro studijní  program Obečna  teorie a de jiny ume ní  a kultury, studijní  obor 

Estetika obha jila Mgr. Barbora R ebí kova  dne 6. 6. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: 

Úme ní  a pozna ní . De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor Anglička  a američka  literatura 

obha jila Einat Adar dne 12. 6. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Absurd Consequenčes: 

Bečkett and Berkeley.. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane  titul doktor. 

 

V komisi pro studijní  program Filologie, studijní  obor C esky  jazyk obha jil Ondr ej Dufek 

dne 13. 6. 2018 svou disertač ní  pra či s na zvem: Kritička  analy za jazykovy čh ideologií  v 

č eske m ver ejne m diskurzu. De kan ude lil na za klade  na vrhu komise jmenovane mu titul 

doktor. 

4.2. Na vrh oborove  rady na aktualizači seznamu č lenu  zkus ební  komise pro SDZK a 

obhajoby disertač ní čh pračí  pro studijní  program Politologie, studijní  obor 

Politologie:  

Komise pro SDZK a obhajoby disertačních prací: 
prof. Dr. Pavel Bars a, M.A., Ph.D.  
prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.  
prof. PhDr. Vladimí ra Dvor a kova , CSč. (Vysoka  s kola ekonomička  Praha) 
prof. doč. PhDr. Jir í  Kočian, CSč. (Ú stav pro soudobe  de jiny AV C R) 
prof. PhDr. Milada Polis enska , CSč. (Anglo-Američan Úniversity in Prague) 
prof. PhDr. Blanka R í čhova , CSč. (FSV ÚK) 
doč. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSč. 
Mgr. Jan Bí ba, Ph.D.  
PhDr. Radek Buben, Ph.D.  
PhDr. Mgr. Jan Bures , Ph.D. (Metropolitní  univerzita Praha) 
PhDr. Martin S imsa, Ph.D.  (Úniverzita Jana Evangelisty Purkyne  Ú stí  nad Labem) 
 
Návrhy na vynětí členů: 
PhDr. Marek Hrubeč, Dr., Ph.D. (na vrh na vyne tí  ze seznamu pro SDZK) 
PhDr. Emil Vora č ek, DrSč. (na vrh na vyne tí  ze seznamu pro SDZK) 
doč. PhDr. Ondr ej Cí sar , Ph.D. (na vrh na vyne tí  ze seznamu pro obhajoby disertač ní čh 
pračí ) 
 
Návrhy na doplnění členů pro SDZK a obhajoby disertačních prací: 
doč. JÚDr. PhDr. Veronika Bí lkova , E.MA., Ph.D. (Ú stav mezina rodní čh vztahu  Praha) 
prof. PaedDr. Miroslav Vane k, Ph.D. (Ú stav pro soudobe  de jiny AV C R) 
doč. JÚDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PrF ÚK) 
PhDr. Ondr ej Slač a lek, Ph.D. 
PhDr. Martin S tefek, Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 1). 



 

 

4.3. Na vrh oborove  rady na doplne ní  č lenu  zkus ební  komise pro obhajoby disertač ní čh 

pračí  pro studijní  program Sočiologie, studijní  obor Sočiologie (tr í lete  i č tyr lete  

studium): 

Zuzana Podana , Ph.D. 
Petr Lupač , Ph.D  
Jan Sla dek, Ph.D.  

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

4.4. Na vrh Ú stavu obečne  lingvistiky na doplne ní  č lena ve zkus ební  komisi pro BZK a 

SZZK pro studijní  program Filologie (obor: Obečna  lingvistika): 

doč. PhDr. Filip Smolí k, Ph.D. (ve funkči pr edsedy) 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

4.5. Na vrh Ú stavu translatologie na doplne ní  č lena ve zkus ební  komisi pro BZK pro studijní  

program Pr ekladatelství  a tlumoč ničtví  (obor: Ne mč ina pro mezikulturní  

komunikači): 

Mgr. Mičhaela R er ičhova   
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 23, Proti: 1, Zdržel se: 0). 

4.6. Na vrh Katedry sočiologie na vyne tí  č lenu  ze zkus ební  komise pro BZK pro studijní  

program Sočiologie (obory: Sočiologičko-ekonomička  studia, Sočiologie): 

doč. PhDr. Ing. Marek Louz ek Ph.D. 
doč. Ing. Jitka Koderova , CSč. 
doč. Mgr. Milan Tuč ek, CSč. 
JÚDr. Mičhal Illner 
Mgr. Jan Úrban, Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

4.7. Na vrh Katedry sočiologie na vyne tí  č lenu  ze zkus ební  komise pro SZZK pro studijní  

program Sočiologie (obor: Sočiologie): 

doč. PhDr. Ing. Marek Louz ek Ph.D. 
doč. PhDr. Radomí r Havlí k, CSč. 
doč. Ing. Jitka Koderova , CSč. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 



 

 

4.8. Na vrh Ú stavu Blí zke ho vy čhodu a Afriky na doplne ní  č lenu  ve zkus ební  komisi pro BZK 

a SZZK pro studijní  program Historičke  ve dy (obor: De jiny a kultura isla msky čh zemí ): 

Mgr. Ľubomí r Nova k, Ph.D. 
doč. PhDr. Petr Zema nek, CSč. 
Ayse Ebru Akčasu, BA, Ph.D., M.A. (jen SZZK) 
Mgr. Adam Pospí s il (jen BZK) 
PhDr. Viktor Bieličky , Ph.D. (jen BZK) 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

4.9. Na vrh Ú stavu Blí zke ho vy čhodu a Afriky na doplne ní  č lenu  ve zkus ební  komisi pro 

BZK a SZZK pro studijní  program Filologie (obor: Arabistika): 

Mgr. Ľubomí r Nova k, Ph.D. 
Ayse Ebru Akčasu, BA, Ph.D., M.A. (jen SZZK) 
Mgr. Adam Pospí s il (jen BZK) 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

4.10. Na vrh Ú stavu Blí zke ho vy čhodu a Afriky na doplne ní  č lena ve zkus ební  komisi pro 

BZK pro studijní  program Filologie (obor: Hebraistika): 

Mgr. Pavel Kočman 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

4.11. Na vrh Ú stavu Blí zke ho vy čhodu a Afriky na doplne ní  č lena ve zkus ební  komisi pro 

SZZK pro studijní  program Filologie (obor: Turkologie): 

Ayse Ebru Akčasu, BA, Ph.D., M.A. 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

4.12. Na vrh Ú stavu Blí zke ho vy čhodu a Afriky na doplne ní  č lena ve zkus ební  komisi pro 

BZK pro studijní  program Filologie (obor: I ra nistika): 

Mgr. Ľubomí r Nova k, Ph.D. 
PhDr. Viktor Bieličky , Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

4.13. Na vrh Ú stavu Blí zke ho vy čhodu a Afriky na vyne tí  č lena ze zkus ební  komise pro 

BZK a SZZK pro studijní  program Historičke  ve dy (obor: De jiny a kultura 

isla msky čh zemí ): 

prof. PhDr. Lubos  Kropa č ek, CSč. 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 



 

 

4.14. Na vrh Ú stavu Blí zke ho vy čhodu a Afriky na vyne tí  č lenu  ze zkus ební  komise pro 

BZK a SZZK pro studijní  program Filologie (obor: Arabistika): 

prof. PhDr. Lubos  Kropa č ek, CSč. 
Prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSč. (jen SZZK) 
Prof. PhDr. Rudolf Vesely , CSč. (jen SZZK) 
doč. PhDr. Milos  Mendel, CSč. (jen SZZK) 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

4.15. Na vrh Ú stavu Blí zke ho vy čhodu a Afriky na vyne tí  č lena ze zkus ební  komise pro 

BZK pro studijní  program Filologie (obor: Hebraistika): 

doč. PhDr. Bedr ičh Nosek, CSč. 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

4.16. Na vrh Ú stavu Blí zke ho vy čhodu a Afriky na vyne tí  č lena ze zkus ební  komise pro BZK 

pro studijní  program Filologie (obor: I ra nistika): 

prof. PhDr. Lubos  Kropa č ek, CSč. 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

4.17. Na vrh Ú stavu č eske ho jazyka a teorie komunikače na doplne ní  č lenu  ve zkus ební  

komisi pro SZZK pro studijní  program Úč itelství  pro str ední  s koly (obor: Úč itelství  

č es tiny jako čizí ho jazyka): 

Mgr. Dana Hu lkova  Ny vltova , Ph.D. 
Mgr. Barbora S tindlova , Ph.D. 
Mgr. Jarmila Valkova , Ph.D. 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

  



 

 

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

řízení pana Mgr. Jana Palkosky, Ph.D. (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) pro 

obor Filosofie: 

Název habilitační práce:  
The A priori in the Thought of Desčartes: Cognition, Method and Sčienče. 
 
Návrh komise: 
Předseda: 
prof. Mgr. Miroslav Petr í č ek, Dr. Ú FAR FF ÚK 
 
Členové: 
doč. Mgr. Ales  Nova k, Ph.D.  FHS ÚK 
doč. RNDr. Josef Moural, Ph.D.  Katedra politologie a filozofie FF ÚJEP  
prof. PhDr. Ivan Blečha, CSč.  Katedra filozofie FF ÚPOL  
doč. Hugo Strandberg Centre for Ethičs as Study in Human Value, 

Úniverzita Pardubiče 
 

VR schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 23, Proti: 1, Zdržel se: 0). 

 
Návrh přednášek v pořadí dle preference kolegia: 
1. Spor mezi Leibnizem a Newtonem o povahu prostoru. 
2. Berkeleyho končepče fyzikálníčh sil. 
3. Humova kritika pyrrhónské skepse. 
 

VR schválila téma přednášky: 1. Spor mezi Leibnizem a Newtonem o povahu prostoru. 

 (č. 1: 22, č. 2: 0, č. 3: 2) 

6. Návrh na složení komise pro jmenovací řízení a témat profesorské přednášky pana 

doc. PhDr. Miroslava Šedivého, Ph.D. (Katedra historických věd FF Západočeské 

univerzity v Plzni) pro obor Světové dějiny a obecné dějiny: 

Návrh komise: 
Předseda: 
prof. PhDr. Jan Z upanič , Ph.D. Ú stav sve tovy čh de jin FF ÚK FF ÚK 
 
Členové: 
prof. PhDr. Va člav Horč ič ka, Ph.D  Ú stav sve tovy čh de jin FF ÚK 
prof. PhDr. Toma s  Knoz, Ph.D.   Historičky  u stav FF Masarykovy univerzita 
prof. PhDr. Milena Lenderova , CSč.  Ú stav historičky čh ve d FF Úniverzity Pardubiče 
prof. PhDr. Ales  Za r ičky , Ph.D.   Katedra historie FF Ostravske  univerzity 
 
VR schválila habilitační komisi hlasováním (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 2). 

 
 



 

 

Návrh přednášek v pořadí dle preference kolegia (anotace v příloze č. 2): 
1. Význam Němečkého spolku v dějináčh střední Evropy. 
2. Geneze reálpolitiky v kontextu úpadku postnapoleonského systému mezinárodníčh 

vztahů. 
3. Argumentače národní čtí ve frančouzské zahraniční političe 19. století. 

 
 

VR schválila téma přednášky: 1. Vy znam Ne mečke ho spolku v de jina čh str ední  Evropy. 

 (č. 1: 11, č. 2: 6, č. 3: 6) 

 

 
 

  



 

 

7. Akreditace 

7.1. Akreditače studijní čh oboru :  

Návrh navazujíčího magisterského studijního programu projednala a doporučila Studijní 

komise na svém zasedání dne 23. 3. 2018. Návrhy doktorskýčh studijníčh programů 

projednala a doporučila Komise pro vědu na svýčh zasedáníčh ve dnech 3. 6. 2016, 9. 2. 

2018, 9. 3. 2018 a 23. 5. 2018.  

Akademičký senát projednal a doporučil materiály na svém zasedání dne 14. 6. 2018. 

NÁVRHY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ  
o navazujícího magisterského SP Italianistika 

(prezenč ní  forma studia, 2leta  standardní  doba studia) 
 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 1). 

o doktorského SP Pedagogika 
(prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba studia) 
Stanovisko AS FF ÚK: AS FF ÚK doporuč uje z a dost o ude lení  opra vne ní  
uskuteč n ovat studijní  program v ra mči institučiona lní  akreditače pro Ph.D. SP 
Pedagogika (prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba 
studia) k postoupení  do dals í  fa ze akreditač ní ho pročesu s tí m, z e se domní va , 
z e by akreditače me la by t ude lena na krats í  dobu, ktera  by poskytla prostor pro 
zpračova ní  integrovane ho modelu studia respektují čí ho modely studia na obou 
fakulta čh. 

o doktorského SP Education 
(prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba studia; 
s vy ukou v angličke m jazyče) 
Stanovisko AS FF ÚK: AS FF ÚK doporuč uje z a dost o ude lení  opra vne ní  
uskuteč n ovat studijní  program v ra mči institučiona lní  akreditače pro Ph.D. SP 
Education (prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba 
studia) k postoupení  do dals í  fa ze akreditač ní ho pročesu s tí m, z e se domní va , 
z e by akreditače me la by t ude lena na krats í  dobu, ktera  by poskytla prostor pro 
zpračova ní  integrovane ho modelu studia respektují čí ho modely studia na obou 
fakulta čh. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

o doktorského SP Korpusová a teoretická lingvistika 
(prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba studia) 

o doktorského SP Corpus and Theoretical Linguistics 
(prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba studia; 
s vy ukou v angličke m jazyče) 

o doktorského SP Translatologie 
(prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba studia) 

o doktorského SP Translation studies 
(prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba studia; 
s vy ukou v angličke m jazyče) 

o doktorského SP Logika 



 

 

(prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba studia) 
o doktorského SP Logic 

(prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba studia; 
s vy ukou v angličke m jazyče) 

o doktorského SP Dějiny a kultury Asie 
(prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba studia) 

o doktorského SP Asian History and Culture 
(prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba studia; 
s vy ukou v angličke m jazyče) 

o doktorského SP Politologie 
(prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba studia) 

o doktorského SP Political Science 
(prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba studia; 
s vy ukou v angličke m jazyče) 

o doktorského SP Germanoslavistika 
(prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba studia) 

o doktorského SP Deutsch und Slawistik 
(prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba studia; 
s vy ukou v ne mečke m jazyče) 

o doktorského SP Germanoslavistika 
(prezenč ní  a kombinovana  forma studia, 4leta  standardní  doba studia; 
s vy ukou v ruske m jazyče). 
 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 
DOHODY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI S AV ČR 

o dohodu o vzájemné spolupráči při uskutečňování doktorského studijního programu 
Blízkovýchodní studia mezi FF ÚK a OÚ AV ČR; 

o dohodu o vzájemné spolupráči při uskutečňování doktorského studijního programu 
Dějiny a kultury Asie mezi FF ÚK a OÚ AV ČR; 

o dohodu o vzájemné spolupráči při uskutečňování doktorského studijního programu 
Dějiny výtvarného umění mezi FF ÚK a ÚDÚ AV ČR; 

o dohodu o vzájemné spolupráči při uskutečňování doktorského studijního programu 
Archeologie pravěku a středověku mezi FF ÚK a ARÚ AV ČR. 

 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

 

  



 

 

7.2. Na vrhy na jmenova ní  GARANTA studijní ho programu v ra mči pr í pravy nove  

akreditače: 

 

Název SP Typ SP 

Standardní 

doba 

studia 

Jazyk 

výuky 
Návrh na jmenování garanta SP 

Italianistika NMgr 2 cs prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 

Pedagogika DSP 4 cs Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.   

Education DSP 4 en Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.   

Korpusová a teoretická lingvistika DSP 4 cs doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 

Corpus and Theoretical Linguistics DSP 4 en doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 

Translatologie DSP 4 cs Prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 

Translation Studies DSP 4 en Prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 

Logika DSP 4 cs doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc. 

Logic DSP 4 en doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc. 

Dějiny a kultury Asie DSP 4 cs Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. 

Asian History and Culture DSP 4 en Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. 

Politologie DSP 4 cs 
Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.,  

dr. h. c. 

Political Science DSP 4 en 
Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., 

dr. h. c. 

Germanoslavistika DSP 4 cs Doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 

Deutsch und Slawistik DSP 4 de Doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 

Germanoslavistika DSP 4 ru Doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 

 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 



 

 

7.3. Na vrhy na zme nu Garanta pro akreditače jiz  postoupene  rektora tu ÚK1: 

Název SP 
Typ 

SP 

Standardní 

doba studia 

Jazyk 

výuky 

Návrh na odvolání 

oborového 

garanta 

Návrh na 

jmenování 

oborového 

garanta 

TEMA+ European Societies: 

Heritage and Development / 

Sociétés européennes: 

patrimoine et développement 

NMgr 2 en 
prof. PhDr. Luďa 

Klusáková, CSc. 

Prof. PhDr. 

Václav Horčička, 

Ph.D. 

TEMA+ European Societies: 

Heritage and Development / 

Sociétés européennes: 

patrimoine et développement 

NMgr 2 fr 
prof. PhDr. Luďa 

Klusáková, CSc. 

Prof. PhDr. 

Václav Horčička, 

Ph.D. 

TEMA+ Evropské společnosti: 

kulturní dědictví a vývoj 
NMgr 2 cs 

prof. PhDr. Luďa 

Klusáková, CSc. 

Prof. PhDr. 

Václav Horčička, 

Ph.D. 

Iberoamerikanistika NMgr 2 cs 
Prof. PhDr. Josef 

Opatrný, CSc. 

Doc. Markéta 

Křížová, Ph.D. 

 

Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

7.4. Na vrhy na zme nu GARANTA (mimo akreditače): 

Název SP Název SO 
Typ 

SP 

Standardní 

doba 

studia 

Jazyk 

výuky 

Návrh na odvolání 

oborového garanta 

Návrh na 

jmenování 

oborového 

garanta 

Filologie 

Latinská 

medievistika a 

novolatinská 

studia 

DSP 3 cs 
Prof. PhDr. Hana 

Pátková, Ph.D. 

Doc. Mgr. Lucie 

Doležalová, M.A., 

Ph.D. 

Filologie 

Latinská 

medievistika a 

novolatinská 

studia 

DSP 4 cs 
Prof. PhDr. Hana 

Pátková, Ph.D. 

Doc. Mgr. Lucie 

Doležalová, M.A., 

Ph.D. 

Philology 

Medieval and 

Neo-Latin 

Studies 
DSP 4 en 

Prof. PhDr. Hana 

Pátková, Ph.D. 

Doc. Mgr. Lucie 

Doležalová, M.A., 

Ph.D. 

 
Vědecká rada návrh schválila hlasováním (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

  

                                                      
1Změna na doporučení rektorátu z důvodu vyššího věku původně navrženýčh garantů. 



 

 

VR vzala na vědomí: 

8. Návrh na doplnění komise zpravodajů pro habilitační řízení pana PhDr. Radima 

Kočandrleho, Ph.D. (Katedra filozofie FF ZČU v Plzni) pro obor filozofie: 

doč. Cajthaml (projedna no na VR dne 21. 9. 2017), prof. Petříček, prof. Zuska. 

9. Návrh na složení komise zpravodajů pro habilitační řízení pana Mgr. Václava 

Němce, Ph.D. (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) pro obor filosofie:  

prof. Jakubeč, prof. Kla ps te , prof. Petr í č ek 

10. Návrh na složení komise zpravodajů pro habilitační řízení pana Mgr. Jana 

Palkosky, Ph.D. (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) pro obor filosofie: 

doč. Cajthaml, prof. Humpa l, prof. Vybí ral 

11. Návrh na doplnění komise zpravodajů pro habilitační řízení paní PhDr. Evy 

Křížové, Ph.D. (Katedra pastorační a sociální práce ETF UK) pro obor sociologie: 

prof. Luz ny , prof. S edivy  (projedna no na VR dne 19. 10. 2017), doc. Skovajsa 

 

  



 

 

Zapsala: PhDr. Blanka Kova r ova   

 

 

 

 

 

 

 

 

doč. PhDr. Mičhal Pullmann, Ph.D.    V Praze dne 24. 7. 2018 

de kan  

  



 

 

Příloha č. 1 
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Příloha č. 2  
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