
SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA 
EVANGELISTY PURKYNĚ 

 
 
 
INTERNÍ ČLENOVÉ 
 
1. doc. Hana BERGEROVÁ, Dr. (jmenována děkankou 1. 10. 2019) 
Docentka a vedoucí katedry germanistiky FF UJEP. Specializuje se na lingvistiku současné němčiny, 
zejména na frazeologii, lexikologii a lexikografii. Předsedkyně redakční rady časopisu Aussiger Beiträge 
(od roku 2007). 
 
2. doc. Mgr. Renata CORNEJO, Ph.D. (jmenována děkankou 1. 10. 2019) 
Docentka katedry germanistiky FF UJEP. Specializuje se na novější německou literaturu. Členka 
předsednictva literární společnosti MALCA v USA (2011-2013), Svazu germanistů ČR, Klubu Alumni 
DAAD v ČR, členka výběrové komise prestižního evropského stipendia Studienkolleg zu Berlin, 
zakládající členka studentské organizace GFPS-CZ. Členka redakční rady germanistického časopisu 
Aussiger Beiträge. 
 
3. doc. PhDr. Václav DRŠKA, Ph.D. (jmenován děkankou 1. 10. 2019) 
Docent katedry historie FF UJEP v oboru historie – obecné dějiny. Zaměřuje se na problematiku 
raného středověku. Těžiště jeho výzkumu spočívá v problematice vzniku a formování raně 
středověkého státu a jeho elit. 
 
4. prof. PhDr. Radek FUKALA, Ph. D. (jmenován děkankou 1. 10. 2019) 
Profesor katedry historie FF UJEP v oboru české dějiny. Historik zaměřený na problematiku obecných 
dějin, historiografie a metodologie historických věd. Jednotlivá výzkumná témata jsou orientována na 
problematiku tzv. vedlejších zemí, zejména Slezska a Kladska i obecnější otázky česko-polských vztahů 
v éře raného novověku. 
 
5. Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. (jmenována děkankou 1. 10. 2019) 
Vedoucí katedry politologie a filozofie. Specializuje se na didaktiku občanské výchovy a společenských 
věd, na občanské vzdělávání a na axiologický rozměr výchovy a vzdělávání. Vedoucí Centra občanského 
vzdělávání COV.UL při katedře politologie a filozofie, externí spolupracovnice the Center for Civic 
Education, Kalifornie, USA.  
 
6. prof. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph. D. (děkanka) 
Profesorka katedry historie FF UJEP v oboru české dějiny. Historička zaměřená na problematiku 
kulturních dějin raného novověku, především v prostředí královských měst. Je řešitelkou 
celorepublikových projektů zaměřených na zpřístupňování a výzkum městských pramenů. V letech 
2006-2011 děkanka, 2011 - 2015 proděkanka FF UJEP, členka Rady Ministra kultury ČR pro vědu a 
výzkum, členka Vědecké rady FF UP, členka Vědecké rady Národního památkového ústavu – ú. o. p. 
Ústí nad Labem, členka Výboru Sdružení historiků České republiky – Historického klubu 1872 a 
Národní komitét historiků ČR. 
 
7. doc. PhDr. Kristina KAISEROVÁ, CSc. (jmenována děkankou 1. 10. 2019) 
Docentka Ústavu slovansko-germánských studií FF UJEP. Specializuje se na dějiny 19. století, zejm. 
na národnostní a náboženskou problematiku, otázky komunální politiky, vývoj a problematiku česko - 
německých vztahů. Publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku, organizuje pravidelně 
mezinárodní konference a kolokvia. 
 
8. prof. PhDr. Jiří KOCIAN, CSc. (jmenován děkankou 1. 10. 2019) 



Profesor katedry politologie a filozofie FF UJEP. Historik a politolog specializující se na české a 
československé dějiny po roce 1945, na vývoj politického systému a politického stranictví. Je 
pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a zároveň přednáší na katedře politologie a filozofie 
FF UJEP. Je členem řady edičních a oborových rad. 
 
9. doc. PhDr. Václav LEDVINKA, CSc. (jmenován děkankou 1. 10. 2019) 
Ředitel Archivu Hlavního města Prahy, přední činitel Archivní společnosti ČR a odborník na raně 
novověké dějiny, především problematiku předbělohorské aristokracie a měst. Docent v oboru České 
dějiny na PF UJEP od roku 1990. Předseda oborové rady doktorského studia SP Historické vědy, SO 
České dějiny na FF UJEP. Od roku 1993 je předsedou Vědecké archivní rady, člen Vědecké rady 
Národního muzea, Akademického sněmu AV ČR, předseda správní rady Mezinárodní ceny Karla IV. 
a Komise pro studium rekatolizace při ČBK a ERC. 
 

10. doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. (jmenován děkankou 1. 10. 2019) 
Zabývá se fenomenologií, topologií a filosofií umění. Vystudoval v letech 1993–1999 Filosofickou 
fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor filosofie – historie. V roce 2007 tamtéž obhájil doktorskou 
práci ze systematické filosofie na téma Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filosofii. Od 
roku 2000 vyučuje na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde 
učí fenomenologii a filosofii umění (od r. 2016 jako docent, habilitován na FHS UK v oboru filosofie). 
Od roku 2010 se věnuje filosofickému výzkumu ve Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky 
v Praze (Oddělení současné kontinentální filosofie, od r. 2014 vědecký pracovník, od roku 2019 
vedoucí tohoto oddělení). V ak. roce 2016/17 byl stipendistou Fulbrightovy nadace na UCLA, 
Department of Political Science. Je více-prezidentem Society for Phenomenology of Religious 
Experience (Berkeley, USA). 
 
11. doc. Mgr. Lukáš NOVOTNÝ, M.A., Dr.phil. (jmenován děkankou 1. 10. 2019) 
Docent katedry politologie a filozofie FF UJEP, který se zabývá evropskou integrací, mezinárodními 
vztahy, politikou německy mluvících zemí a politickou sociologií. Je absolventem Západočeské 
univerzity v Plzni, který studoval též na německých Univerzitách v Bayreuthu a Chemnitz. Na řadě 
německých univerzit pak také působil jako vysokoškolský učitel. Realizuje projekty zaměřené 
především na problematiku pohraničních oblastí, ať už s ohledem na jejich historických vývoj či 
perspektivy kooperace a možné průsečíky zájmů v příhraničních oblastech. Je členem několika 
redakčních rad, sám publikuje velkou měrou v časopisech s IF či zařazených v databázi SCOPUS.  
 
12. doc. Mgr. Pavel MAŠKARINEC, Ph.D. (jmenován děkankou 1. 9. 2020) 
Docent a vedoucí katedry politologie a proděkan pro vědu a doktorské studium. Dlouhodobě se zabývá 
voličským chováním, prostorovou analýzou voleb, politickou participací, politickou reprezentací žen a 
kvalitou demokracie. 
 
13. doc. Mgr. Martin VESELÝ, Ph.D. (jmenován děkankou 1. 10. 2019) 
Docent a vedoucí katedry historie. Dlouhodobě se zabývá tématem česko-německých vztahů v první 
polovině 20. století a zejména obdobím existence Říšské župy Sudety. Zaměřuje se na aspekty 
správní, sociální, hospodářské i na tehdejší každodennost. Od založení filozofické fakulty působí v AS 
FF UJEP, od roku 2011 jako předseda. 
 
14. prof. PhDr. Martin HOLÝ, Ph.D. (jmenována děkankou 1. 10. 2019) 
Ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR. Vedoucí a vědecký pracovník oddělení dějin raného 
novověku. Od roku 2013 docent v oboru českých dějin na Ústavu českých dějin FF UK. V roce 2018 
prošel úspěšně jmenovacím řízením na FF UJEP.  Jeho specializací jsou dějiny českých zemí 16. a 17. 
století v evropském kontextu; především kulturní, intelektuální a vzdělanostní dějiny; dějiny šlechty.  
 



 
EXTERNÍ ČLENOVÉ 
 
15. Mons. Jan BAXANT (jmenován děkankou 1. 10. 2019) 
Český katolický duchovní, od roku 2008 20. biskup litoměřický. Před svým jmenováním biskupem byl 
mimo jiné rektorem Arcibiskupského semináře v Praze (1993 až 1997) a generálním vikářem 
českobudějovické diecéze (2003 až 2008). 
 
16. prof. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D. (jmenována děkankou 1. 10. 2019) 
Vedoucí katedry německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
Profesorka v oboru cizí jazyky a kultura. Specializace v oblastech: didaktika literatury, didaktika 
osvojování cizojazyčné slovní zásoby, testování, hodnocení a sebehodnocení v cizojazyčné výuce. Ke 
členkou řady domácích i zahraničních odborných společností, stejně jako redakčních a vědeckých rad 
odborných časopisů. 
 
17. prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. (jmenován děkankou 12. 11. 2019) 
Profesor Ústavu hospodářských a sociálních dějin na FF UK v Praze, vedoucí Semináře hospodářských 
dějin. Dlouhodobě se věnuje otázkám z moderních hospodářských dějin, dějin bankovnictví, dějin 
ekonomických teorií. 
 
18. doc. PhDr. Tomáš NEJESCHLEBA, Ph.D. (jmenován děkankou 1. 10. 2019) 
Docent oboru filosofie na katedře filozofie FF UP Olomouc. Zaměřuje se na dějiny středověké 
filosofie, především na myslitele starší františkánské školy, jako např. Bonaventuru, a na dějiny 
renesanční filosofie. Člen organizačního výboru Dana Frane Petrića / Days of Frane Petrić, Hrvatsko 
filozofsko društvo / Croatian Philosophical Society Zagreb – Cres. 
 
19. doc. Jakub Jinek, Dr. phil. (jmenován děkankou 1. 10. 2019) 
Od roku 2019 docent v oboru filosofie (FF UP v Olomouci). V letech 2007 až 20011 působil jako oborný 

asistent na teologické fakultě Jihočeská univerzity v Českých Budějovicích, kde zastával funkci 

proděkana pro vědu. Dnes pracuje jako vědecký pracovník na filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze a jako docent na Filozofické fakultě Univerzity v Pardubicích. Jeho odbornou specializací je 

antická filosofie a politická filosofie.  

20. doc. PhDr. Lydia PETRÁŇOVÁ, CSc. (jmenována děkankou 1. 10. 2019) 
Přední česká odbornice v oblasti etnologie. Docentka v oboru České dějiny na PF UJEP (1998). 
Pracuje na Etnologickém ústavu AV ČR. V letech 2000-2005 vedla společenskovědní sekci v AV ČR. 
Od počátku devadesátých let 20. století spolupracuje s katedrou historie PF, nyní ÚHS. Je členkou 
redakční rady časopisu Český lid, členkou Akademického sněmu AV ČR, Akademické rady AV ČR, 
Komise pro udělování vědeckých hodností v oboru národopis a International Commision for Research 
into European Food History. Je autorkou desítek vědeckých studií a řady monografií, včetně zásadního 
autorského podílu na významné řadě publikací Dějiny hmotné kultury. 
 
21. prof. PhDr. Lenka VAŇKOVÁ, Dr. (jmenována děkankou 1. 10. 2019) 
Profesorka germanistky, vedoucí katedry germanistiky FF OU Ostrava. Jejími obory činnosti jsou 
morfologie, syntax, historický vývoj němčiny, srovnávací lingvistika. Je autorkou desítek vědeckých 
studií a řady monografií. V současnosti předsedá Svazu germanistů ČR. 
 
 
22. doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, CSc. (jmenován děkankou 1. 2. 2020) 
Doc. Kratochvíl je kmenovým pracovníkem Katedry všeobecných dějín na FF Univerzity Komenského 
v Bratislavě. Jedná se o mezinárodně uznávaného odborníka na didaktiku dějepisu, resp. 
společenských věd. Je autorem řady knih, odborných studií i učebnic, podílel se na koncepci výuky 



dějepisu na Slovensku, spolupracuje s Ústavem Georga Eckerta pro výzkum učebnic v Braunschweigu 
(BRD), je členem Mezinárodní společnosti pro didaktiku dějepisu se sídlem v Norimberku, vedl též 
Slovenský pedagogický ústav.  


