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A – Žádost o akreditaci – základní evidenční údaje (doktorské studium) 
Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta humanitních studií 
Spolupracující instituce dle §81 ZVŠ - 
Spolupracující instituce dle §81 ZVŠ - st. doba titul 

Název studijního programu Humanitní studia STUDPROG P6107  4 Ph.D. 

Původní název SP - platnost předchozí akred. -  

Typ žádosti X udělení 

akreditace 

prodloužení 

akreditace 

rozšíření 

akreditace: 

o nový studijní 

obor 

na instituci 

Forma studia X prezenční X kombinovaná distanční KKOV ISCED97 

Název studijního oboru Studia dlouhověkosti 6107Vxxx 220 
Původní název studijního oboru    
    
    
 

Jazyk výuky český 

Název studijního programu v anglickém jazyce Humanities  

Název studijního oboru v anglickém jazyce Longevity Studies 

Název studijního programu v českém jazyce  

Název studijního oboru v českém jazyce  

 (Předpokládaný) počet přijímaných uchazečů  10 Počet studentů k datu podání žádosti 0 

Stávající garant SP  doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Návrh nového garanta SP  

Stávající oborový garant  Návrh nového oborového garanta doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 

(Předpokládaný) předseda oborové rady doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 

Zpracovatel návrhu doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 

Kontaktní osoba 
Milada Pajgrtová, 251 080 351, 

milada.pajgrtova@fhs.cuni.cz 

Kamila Klabalová, 224 491 264, 

amila.klabalova@ruk.cuni.cz 

Adresa www stránky https://is.cuni.cz/webapps/index.php  přístupový login a heslo 
login: 

heslo: 

Projednání akademickými orgány Projednáno AS fakulty Schváleno VR fakulty Projednáno KR Projednáno VR UK 

Den projednání / schválení 03. 03. 2016 29. 03. 2016   

https://is.cuni.cz/webapps/index.php
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A – Žádost o akreditaci – základní evidenční údaje (doktorské studium) 
Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta humanitních studií 
Spolupracující instituce dle §81 ZVŠ - 
Spolupracující instituce dle §81 ZVŠ - st. doba titul 

Název studijního programu Humanities STUDPROG P6107  4 Ph.D. 
Původní název SP - platnost předchozí akred. -  
Typ žádosti X udělení 

akreditace 

prodloužení 

akreditace 

rozšíření 

akreditace: 

o nový studijní 

obor 

na instituci 

Forma studia X prezenční X kombinovaná distanční KKOV ISCED97 

Název studijního oboru Longevity Studies 6107Vxxx 220 
Původní název studijního oboru    
    
    
 

Jazyk výuky Anglický 

Název studijního programu v anglickém jazyce Humanities 

Název studijního oboru v anglickém jazyce Longevity Studies  

Název studijního programu v českém jazyce Studia dlouhověkosti 

Název studijního oboru v českém jazyce  

 (Předpokládaný) počet přijímaných uchazečů  5 Počet studentů k datu podání žádosti 0 

Stávající garant SP  doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Návrh nového garanta SP  

Stávající oborový garant  Návrh nového oborového garanta doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 

(Předpokládaný) předseda oborové rady doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 

Zpracovatel návrhu doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 

Kontaktní osoba 
Milada Pajgrtová, 251 080 351, 
milada.pajgrtova@fhs.cuni.cz 

Kamila Klabalová, 224 491 264, 
amila.klabalova@ruk.cuni.cz 

Adresa www stránky https://is.cuni.cz/webapps/index.php  přístupový login a heslo 
login: 

heslo: 

Projednání akademickými orgány Projednáno AS fakulty Schváleno VR fakulty Projednáno KR Projednáno VR UK 

Den projednání / schválení 03. 03. 2016 29. 03. 2016   

https://is.cuni.cz/webapps/index.php
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Ba – Charakteristika studijního programu / oboru  
Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta humanitních studií 
Název studijního programu Humanitní studia 
Název studijního oboru Studia dlouhověkosti 
Charakteristika studijního programu / oboru 

Postgraduální studijní obor Studia dlouhověkosti bude připravovat vysoce kvalifikované 

odborníky ve výzkumu, expertní činnosti a transferu poznatků do praxe, kteří jsou schopni 

řešit na vědecké úrovni problematiku související s prodlužujícím se lidským věkem, ovládají 

adekvátní vědecké metody, jsou schopni koordinovat interdisciplinární týmy a publikovat 

nejen vědecké publikace, ale také vytvářet podklady pro rozhodování na všech adekvátních 

úrovních a v oblastech souvisejících s prodlužováním lidského věku. 

Studijní obor Studia dlouhověkosti se orientuje na vícerozměrný a komplexní charakter 

prodlužujícího se lidského věku a života, tedy nikoli pouze problematiku stáří a 

interdisciplinární studium dlouhověkosti v kontextu celoživotního vývoje a rozvoje jedince a 

v kontextu sociálního a historického zasazení lidského života, stárnutí a mezigeneračních 

souvislostí a mezilidských vztahů. Dané problémy představují v současnosti jednu z 

podstatných společenských výzev. Longevity – prodlužování lidského života se týká jedinců a 

celé společnosti, a to včetně jejích specifických skupin, jako jsou nejstarší věkové skupiny, 

lidé se zdravotním postižením, kteří se v současné době dožívají vyššího věku, lidé jiných 

národností i ti, kteří žijí déle než jindy se závažnými onemocněními následky poranění a 

podobně, v různém prostředí.   

Obor Studia dlouhověkosti nabízí integrované studium na pomezí humanitních, sociálních, 

medicínských (klinických) a aplikovaných věd. Studium klade důraz na aplikaci poznatků 

humanitních a sociálních věd ve vývoji nových služeb a zboží ve veřejné správě, službách a 

soukromém sektoru a v celkovém charakteru utváření kvality života v moderní a dynamicky 

se měnící (znalostní, informační atd.) společnosti.  

Studijní obor Studia dlouhověkosti vychází z činnosti a zkušeností Centra pro studium 

dlouhověkosti a dlouhodobé péče CELLO, jeho mezinárodní spolupráce rámci Globální sítě 

International Longevity Center (jako jediný reprezentant zemí CEE) v rámci řešení projektů, 

včetně významných projektů mezinárodních (FRAM, INDUCT, PALLIARE). CELLO 

sleduje nové trendy v přesahu moderní gerontologie i v  a řešení otázek souvisejících 

s prodlužováním lidského života, které dosud nejsou v rámci doktorského studia na univerzitě 

řešeny. Bude tak připravovat odborníky analogické těm, kteří vycházejí z univerzit starších 

zemí EU, kde však jsou tyto obory ještě zpravidla dále diverzifikované a rozvětvené 

(například jen problematika demence, souvislosti kvality služeb a podobně) 

Navrhujeme akreditaci oboru v češtině i angličtině s tím, že později bude anglická verze 

obohacena o intenzivnější mezinárodní spolupráci. 
Profil absolventa studijního oboru a cíle studia 

Odborné znalosti   
Absolvent doktorského studijního oboru Studia dlouhověkosti je obeznámen s aktuálními 

teoretickými poznatky, tématy a prioritami výzkumu longevity v mezinárodním kontextu, 

poptávkou a potřebou z hlediska veřejné sféry a soukromého a občanského sektoru. Získané 

poznatky umožňují pochopení příčin, determinant, souvislostí a dopadů prodlužování délky 

života a života s chronickým onemocněním a disabilitou a vlivu těchto jevů na společnost i 

život člověka. Znalost etických principů, společenských souvislostí a vědeckých metod jak 

všeobecně, na úrovni dané požadavky doktorského studia, tak s ohledem na dané specifické 

zaměření, obor a témata disertační práce. Rozumí principům interprofesionální spolupráce a 

interdisciplinárního přístupu k řešení problémů. Jazykové znalosti umožňují kvalitní zapojení 

do mezinárodní spolupráce, včetně publikační činnosti. 
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Odborné dovednosti   

Absolvent doktorského studia oboru Studia dlouhověkosti je schopen samostatné tvůrčí a 

vědecké práce, přípravy a řízení vědeckých či rozvojových projektů, přípravy odborných 

podkladů a publikací, je schopen řešit vybrané problémy související s prodlužováním lidského 

věku v interprofesionální spolupráci, koordinuje interprofesionální týmy. Řeší etické 

souvislosti prodlužujícího se lidského věku a je schopen adekvátně reflektovat diverzitu 

společnosti, zejména v souvislosti s dlouhověkostí a adekvátně na ni reagovat. 

Charakteristika profesí   
Absolvent doktorského studia v oboru Studia dlouhověkosti nachází (pokud je to relevantní) 

uplatnění v oblasti svého původního zaměření či profese - jedná se například o pečující 

profese, zdravotnické, sociální, služby, technologie a architekturu. Další uplatnění je ve 

výuce, vědecké, pedagogické a expertní činnosti, v oblasti veřejné správy a ve výzkumných a 

rozvojových projektech, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.  

Charakteristika změny od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení akreditace) 

– jedná se o novou akreditaci  

Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 

CELLO je nově etablovaným (říjen 2013) vědecko-pedagogickým centrem FHS, přestože 

jeho tým řešil výzkumné projekty již od roku 2009. Využívá stávající struktury fakulty a na 

smluvním základě také zázemí Gerontologického centra, které slouží také jako praktická 

základna. Další pracovní zázemí pro výzkum bude vytvořeno v rámci projektu INDUCT. 

V souvislosti s novou budovou fakulty se počítá i s přemístěním CELLO do nových prostor, a 

to v rámci projektu rozvoje vědecké infrastruktury. Cílem je vytvořit adekvátní prostředí pro 

vědecké projekty i pedagogickou činnost, zejména v rámci doktorského studia.  

 

Doktorský studijní obor bude zajišťován po materiální, technické a administrativní stránce 

Fakultou humanitních studií UK. Fakulta poskytuje oboru špičkové technické zázemí a služby 

zavedeného administrativního aparátu. 

Studenti mohou využívat Knihovnu společenských věd T. G. Masaryka v areálu UK v Praze-

Jinonicích, speciální knihovnu oboru Studia občanského sektoru, ostatní dílčí knihovny UK, 

Národní knihovnu i další pražské odborné knihovny. Jako praktické zázemí lze využívat také 

Gerontologické centrum v Praze 8 Kobylisích, spolupracující centrum fakulty v oblasti 

stárnutí a dlouhověkosti. 

 

Dostupnost výpočetní techniky studentům FHS UK:  

Jinonice  

V počítačových pracovnách knihovny je k dispozici 40 kusů pevných počítačů (otevírací doba 

8:15 – 19:00 hod.) 

V učebnách je na všech stanicích k dispozici: Microsoft Office, Internet Explorer, Mozila 

Firefox, grafický editor IrfanView, Norton Antivirus, VLC, Adobe Acrobat Reader, DVD 

vypalovačka. Na vybraných stanicích s možností úpravy videa je umožněno nabírání 

obrazových materiálů přes rozhraní Firewire.  

Ze všech stanic je možné tisknout na tiskárnách SafeQ - černobíle i barevně do formátu A3. 

Eduroam – připojování soukromých notebooků  

UK v Praze je zapojena do projektu EduRoam, který umožňuje autorizaci do WiFi sítí 

participujících organizací. 

Hlavní budova je plně pokryta bezdrátovou sítí. Více informací na http://eduroam.cuni.cz.  

Vzdálený přístup k síti 

Pro práci s elektronickými informačními zdroji, které jsou přístupné jen ze sítě UK, mohou 

studenti využít připojení prostřednictvím privátní sítě VPN. K připojení stačí přístupové údaje 

do sítě FHS. 

Více informací o VPN na http://www.jinonice.cuni.cz/vpn/. 
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Reprografické služby 

Studenti mají v budově UK FHS v Praze 5 - Jinonice k dispozici 3 barevné kopírovací stroje 

na kterých lze tisknout a kopírovat, i scannovat. 

Návody 

K poskytovaným službám mají studenti na webu http://uvt.cuni.cz/UVT-75.html a 

http://uvt.cuni.cz/UVT-270.html zveřejněné návody. 

Moodle: 

Studenti v aplikaci Moodle – Dokumentový server mají k dispozici dle oborů studijní oporu v 

Dokumentech ke studiu a další obecné informace, které je možno libovolně aktualizovat. 

Moodle je úspěšně provozován na stovkách univerzit a jiných vzdělávacích institucích po 

celém světě a je i oficiální platformou UK pro budování studijních opor. 

Každá stránka vyučovaného předmětu v systému Moodle se velmi snadno upravuje pomocí 

vestavěného html editoru, díky němuž má každý učitel nebo studijní oddělení možnost ke 

svému předmětu vkládat libovolné soubory. 

 

http://uvt.cuni.cz/UVT-75.html
http://uvt.cuni.cz/UVT-270.html
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Bb – Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací 
Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta humanitních studií 
Název studijního programu Humanitní studia 
Název studijního oboru Studia dlouhověkosti 
Vstupní požadavky 

Ukončené vysokoškolské vzdělání na úrovni magistr. Kromě zájmu o problematiku 

dlouhověkosti, také motivace se touto problematikou zabývat, prokázaná základními znalostmi, 

eventuálně i činností a jejími výsledky, jak v oblasti teoretické, tak aplikované. Znalost 

angličtiny umožňující samostatné studium literatury a komunikaci v rámci mezinárodního 

badatelského týmu, telekonference a přípravu materiálů. Tyto požadavky budou ověřovány 

v rámci přijímacího řízení. Stejně tak budou ověřeny znalosti základní vědecké metodologie. 

 

Dalším požadavkem je zpracování záměru disertační práce či projektu, na kterém bude student 

pracovat a obhájení před komisí, která bude ve svém rozhodování zvažovat jak samotný záměr, 

tak zejména kvalitu jeho zpracování z faktického i metodického hlediska. Proto se doporučuje, 

aby uchazeč svůj záměr předem konzultoval s eventuálním školitelem. 
Studijní předměty/tematické okruhy 

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu schváleného školitelem a oborovou 

radou. Každému studentovi jsou po konzultaci se školitelem individuálně určeny na základě 

tématu jeho disertační práce další předměty s ohledem na absolvovaný magisterský obor a s 

ohledem na znalosti a schopnosti, se kterými byl ke studiu přijat. Dále dle zaměření práce může 

být po dohodě se školitelem zařazen další předmět z nabídky FHS či jiné fakulty. 

 

Studijní předměty jsou strukturovány následovně tak, aby byl jejich základní rámec dán pro 

všechny studenty, usnadňoval průběh studia, umožňoval lepší komunikaci se školitelem i 

v rámci vědeckých týmů, na jejichž činnosti se budou studenti podílet: 

 

A. Povinné předměty:  

 

1. Seminář: práce 

s vědeckými a 

literárními prameny 

2 semestry Zápočet   Přednášející 

Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D., Mgr. 

Michal Šteffl, Ph.D. 

2. Seminář: Studia 

dlouhověkosti 
4 semestry zápočet 

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., 

doc. Ing. Marie Dohnalová, Ph.D., doc. 

PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., doc. 

PhDr. Jan Horský, Ph.D., prof. PaedDr. 

Miroslav Vaněk, Ph.D., MUDr. Božena 

Jurašková, Ph.D., Ing. Arch. Mgr. 

Marie Pětová, Ph.D., Ing. Petr Pavlík, 

Ph.D., Mgr. Marcela Petrová Kafková 

Ph.D., Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., 

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D. 

3. Doktorský seminář  4 semestry zápočet Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., 

Mgr. Dana Hradcová, Ph.D., doc. 

PhDr. Jan Horský, Ph.D., doc. MUDr. 

Jan Lužný, Ph.D., doc. Ing. Lenka 

Lhotská, Ph.D. 

4. Vědecké metody 1 semestr zkouška Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D., Mgr. 

Dana Hradcová, Ph.D., doc. MUDr. Iva 

Holmerová, Ph.D., Prof. Dr. Stefanie 
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Auer, Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

5. Anglický jazyk 1 semestr zkouška Mgr. Lily Císařovská 

 

 

B. Povinně volitelné předměty: 

Název předmětu  Rozsah výuky Způsob 

zakončení  

Přednášející 

Vypracování či podíl na 

řešení grantového úkolu 

Dle 

individuálního 

plánu 

zápočet 

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., 

doc. Ing. Lenka Lhotská, Ph.D., Mgr. 

Kateřina Macháčová, Ph.D. 

Organizace odborné 

akce 

Dle 

individuálního 

plánu 

zápočet 
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., 

Mgr. Dana Hradcová, Ph.D. 

Podíl na vědecké práci 

týmu 

Dle 

individuálního 

plánu 

zápočet 
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D., doc. 

MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 

 

 
Další povinnosti 

V průběhu studia je student dále povinen splnit následující povinnosti: 

1) Odborná publikace v časopise (uplatnitelná v RIV) 

Ke zvolenému tématu studia   

Termín: zpravidla 1- 2. rok studia 

 

2) Odborná publikace prezentující výsledky (v renomovaném, pokud možno 

mezinárodním časopise s IF) 

Termín: zpravidla 3., eventuálně 4. rok studia 

 

3) Zahraniční stáž:  

Rok plnění není předepsán, neboť výjezd na stáž je závislý na stipendijních nabídkách a 

nelze jej plně předvídat předem. Povinnost lze plnit i po složení SDZK, její splnění je 

podmínkou pro přihlášení k obhajobě disertace. 

Souhrnná délka stáže činí minimálně 3 měsíce, v odůvodněných případech ji lze rozložit 

do několika kratších stáží. 

V případě závažných důvodů (péče o děti apod.) lze na základě žádosti schválené 

děkanem zahraniční stáž nahradit po domluvě se školitelem jinou aktivitou ze stanovené 

nabídky povinných nebo povinně volitelných odborných aktivit.  

 

4) Aktivní účast na tuzemské konferenci 

Termín: není stanoven 

 

5) Aktivní účast na zahraniční konferenci 

Termín: není stanoven 

 
Státní doktorská zkouška 

Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou, která ověří rozsah a hloubku znalostí, 

dovedností a kompetencí, získaných v průběhu studia, a obhajobou disertační práce, která doloží 

kompetenci adepta samostatně vědecky pracovat. 

Státní doktorská zkouška se skládá z jednoho povinného a dvou povinně volitelných 

tematických okruhů: 

A. Povinný okruh: 

Obecná gerontologie 



 

 

8 

B. Povinně volitelné okruhy:  

První se bude týkat širšího kontextu oblasti bádání studenta. Druhý bude zaměřen na 

problematiku vědecké práce, metod a jejich aplikace v oblasti gerontologie a souvislostí 

prodlužování lidského věku. 

Návrh témat disertačních prací 

Návrhy témat:  

 Jak si lidé pomáhají – mezigenerační solidarita, formy a změny mezigenerační solidarity 

– koncepty, zdroje, rozdíly 

 Ekvita v oblasti dlouhodobé péče (zdravotní a sociální péče) – koncept a možnosti 

hodnocení 

 Analýza zdravotních a sociálních služeb (kvalita, efektivita, dostupnost) 

 Hodnocení soběstačnosti a somatických a psychických funkcí, křehkosti a jejích 

společenských souvislostí 

 Bydlení a prostředí jako determinanty soběstačnosti a kvality života 

 Podpora soběstačnosti prostřednictvím (asistivních) technologií – bariéry využívání, 

psychologické hodnocení, finanční dostupnost, přínos pro kvalitu života a pocit bezpečí 

 Metody komplexního posouzení a hodnocení zdravotního a funkčního stavu 

 Vztah pacient zdravotník v měnícím se systému zdravotní péče, srovnání pozice 

pacienta/klienta ve zdravotních a sociálních službách 

 Gender a poskytování zdravotní a sociální péče, role genderu v pozice formálních a 

neformálních pečujících, gender a vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem péče, 

gender a řízení ve zdravotnictví  

 Ochrana lidských práv v dlouhodobé péči, problematika omezovacích prostředků v péči 

 Evidence based a evidence biased v gerontologii  

 Křehkost jako nejen medicínský koncept 

 Upozaděná péče ve slovutném zdravotnictví 

 Lidé v péči – etnografie 

 

           Obhajoba disertační práce: 

Doktorand v rámci obhajoby představí metody, výsledky a závěry své disertační práce, zejména 

s ohledem na její vědecký přínos. V následné rozpravě reaguje na náměty, dotazy a připomínky 

členů komise tak, aby prokázal své dostatečně hluboké znalosti tématu. 
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Bc – Profil absolventa pro dodatek k diplomu  
Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta humanitních studií 

Název studijního programu Humanitní studia 
Název studijního oboru Studia dlouhověkosti 
Profil absolventa pro dodatek k diplomu – český jazyk ( max.750 znaků) 

Absolvent doktorského studia ovládá vědecké metody relevantní pro absolventa doktorského studia 

humanitních oborů rozšířeného o tematické zaměření svého studia. Je schopen samostatně navrhovat a 

řešit vědecké projekty, expertizy, navrhovat opatření. Je schopen samostatné vědecké a pedagogické 

činnosti související s problematikou prodlužování lidského věku. V praxi je schopen koordinovat 

interprofesionální týmy v oblasti akademické, veřejné správy či samospráv i soukromém sektoru.  
Profil absolventa pro dodatek k diplomu – anglický jazyk ( max.850 znaků) 

The graduate of the PhD study have the skills and knowledge of scientific methods at the level required 

for doctoral studies of humanities reflecting the focus on longevity. He/she is able to propose and solve 

complex scientific projects, expertise and solution proposals, to act as a specialist in the academic and 

pedagogic field. In the practice, the graduate is able to coordinate interprofessional teams in the field of 

academy, public administration and also in the private sector.  

Profil absolventa pro dodatek k diplomu - další cizí jazyk ( max.750 znaků) 

-  

Charakteristika oboru – český jazyk 

Obor Studia dlouhověkosti umožňuje hlubší a širší pochopení souvislostí a výzev spojených 

s prodlužujícím se lidským věkem v kontextu dalších změn ve společnosti a připravuje na kvalifikované 

hledání odpovědí a řešení teoretických i praktických otázek a etických souvislostí. Obor reaguje na 

probíhající demografické změny nejen ve smyslu stárnutí populace (kterým se zabývá gerontologie), ale 

také na prodlužování jednotlivých životních etap i na skutečnost, že se prodlužuje délka života lidí se 

zdravotním postižením a chronickou nemocností i dalších specifických skupin.  

 

Obor Studia dlouhověkosti nabízí integrované studium na pomezí humanitních, sociálních, 

biomedicinských a dalších zejména aplikovaných věd. Obor reaguje na poptávku po odborné analýze 

otázek spojených s dlouhověkostí a stárnutím populace ve společnosti s důrazem na potřebu odborných 

a vědeckých řešení a využití poznatků v různých oblastech lidské činnosti.  

 

Postgraduální studijní obor Studia dlouhověkosti připravuje vysoce kvalifikované odborníky ve 

výzkumu, expertní činnosti a transferu poznatků do praxe, kteří jsou schopni řešit na vědecké úrovni 

problematiku související s prodlužujícím se lidským věkem, ovládají adekvátní vědecké metody, jsou 

schopni koordinovat interdisciplinární týmy a publikovat nejen vědecké publikace, ale také vytvářet 

podklady pro rozhodování na všech adekvátních úrovních a v oblastech souvisejících s prodlužováním 

lidského věku. 
Charakteristika oboru – anglický jazyk 

Longevity Studies enable better understanding of interfaces and challenges of prolongation of human 

life (longevity). It fosters better understanding and finding of appropriate answers and solutions of 

theoretical, applied and ethical context of longevity. It reflects not only current demographic changes of 

population (as the gerontology) but it also reflect the fact that nowadays also persons with severe 

disability, chronic illnesses and impairment live longer than ever before and also some other specific 

groups of our population have needs related to the longevity.  

 

Longevity Studies offer integrated study on the boarder of humanities, social, biomedical and other 

mainly applied sciences. The study responses to needs of specialist analyses  and solutions of problems 

related to longevity and demographic change of the society, in different fields of human life and 

aktivity.  

The doctoral postgraduate Longevity studies qualifies highly skilled and knowledgeable specialists in 
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research, expertise and transfer of knowledge into the practice. On the scientific level they are able to 

tackle problems related to longevity of human life. They are aware and able to use relevant scientific 

methods, to coordinate interdisciplinary teams and to publish both scientific publications and materials 

for decision making on all adequate levels and problems related to longevity.  

Profil absolventa – český jazyk 

Absolvent doktorského studia ovládá vědecké metody relevantní pro absolventa doktorského studia 

humanitních oborů rozšířeného o tematické zaměření svého studia. Je schopen samostatně navrhovat a 

řešit vědecké projekty, expertizy, navrhovat opatření. Je schopen samostatné vědecké a pedagogické 

činnosti související s problematikou prodlužování lidského věku. V praxi je schopen koordinovat 

interprofesionální týmy v oblasti akademické, veřejné správy či samospráv i soukromém sektoru. 
Profil absolventa - anglický jazyk 

The graduate of the PhD study have the skills and knowledge of scientific methods at the level required 

for doctoral studies of humanities reflecting the focus on longevity. He/she is able to propose and solve 

complex scientific projects, expertise and solution proposals, to act as a specialist in the academic and 

pedagogic field. In the practice, the graduate is able to coordinate interprofessional teams in the field of 

academy, public administration and also in the private sector. 
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C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Seminář práce s vědeckými a literárními prameny 

Způsob zakončení zápočet 

Další požadavky na studenta  

Účast na semináři  

Prezentace a obhajoba práce (review) 

Přednášející  

Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D., Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu / 

tématického bloku 
 

Cílem tohoto semináře je zajistit, aby se studenti naučili pracovat adekvátním a moderním 

způsobem s informačními zdroji. Bude probíhat formou prezentace a vést studenty k samostatné 

práci s literaturou. Cílem bude připravit je natolik, aby porozuměli práci s informačními médii a 

zdroji pro vědecké bádání a byli schopni připravit samostatně přehledovou studii k dané 

problematice. Tuto studii předloží každý ze studentů dvěma oponentům (student a pedagog) a její 

podrobná diskuse a obhájení budou východiskem k udělení zápočtu. 

 

Zápočtová práce: Review literatury relevantní stanovené oblasti bádání studenta, které bude 

předloženo dvěma recenzentům (student a pedagog).  

Termín: 2 semestry, 1. rok studia 

 

Základní odborná literatura  

1. BRYMAN, Alan. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2004.  

2. KUHN, Thomas. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Olomouc: Oikoymenh, 1997. 206   

3. POPPER, Karl R. Logika vědeckého bádání. Praha: OIKOYMENH, 1997.  

4. ŠANDEROVÁ, Jadwiga.Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik 

zásad pro začátečníky. Praha. Sociologické nakladatelství, 2005 

5. TROCHIM, William: Research Methods Knowledge Base. 

http://www.socialresearchmethods.net/kb/ (accessed 9.3.2016) 

 

 
Doporučená odborná literatura  

 

 

http://www.socialresearchmethods.net/kb/
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C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Seminář: Studia dlouhověkosti 

Způsob zakončení zápočet 

Další požadavky na studenta  

Účast na semináři 

Prezentace práce k tématu souvisejícímu s prodlužováním lidského života 

Přednášející  

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., doc. Ing. Marie Dohnalová, Ph.D., doc. PhDr. Ladislav 

Benyovszky, CSc., prof. PhDr. Miroslav Vaněk, Ph.D., MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., Ing. 

Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., Mgr. Petr Pavlík, Ph.D., Mgr. Marcela Petrová Kafková Ph.D., 

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., MUDr. Hana Vaňková, Ph.D. 
Stručná anotace předmětu / 

tématického bloku 
 

Na semináři Studia dlouhověkosti budou pedagogy i studenty prezentována aktuální témata z této 

oblasti.  

Východiskem pro udělení zápočtu bude předložení písemné práce k jednomu z témat souvisejících 

s prodlužováním lidského života a její prezentace na semináři.  

Termín: 1. - 2. rok studia, 4 semestry 

Zápočtová práce: zpracování tématu domluveného se školitelem. 

Tento předmět plní v rámci studia integrační roli tím, že propojuje jednotlivé směry bádání 

v otázkách souvisejících s prodlužováním lidského věku z integrujícího (antropologického) 

pohledu. Zčásti přednáškovou a především pak seminární formou pojednává tematická pole a 

(analytické) kategorie, sdílené společně různými disciplínami, gerontologií a vybranou geriatrickou 

problematikou se sociálním akcentem, disability studies, ekonomií, filosofií a etikou, právem a 

antropologií, demografických nahlíží je však z disciplinárně specifických teoretických východisek 

a pomocí různých (empirických, interpretativních) metod. Tento předmět tak zakládá způsobilost 

studentů, kteří se svým individuálním plánem a tématem disertační práce přihlašuje právě k určité 

disciplíně, vnímat badatelsky zpracovávanou problematiku v kontextu interdisciplinární 

problematiky Studia dlouhověkosti.  

Příkladem takových témat může být: role a chování při poskytování péče, vztahy ve stárnoucí 

společnosti, a to v různých oblastech lidské aktivity, měnící se potřeby lidí se somatickou a 

intelektuální disabilitou, kvalita služeb z pohledu různých aktérů péče, náklady a alokace zdrojů ve 

zdravotní a sociální péči, systémy péče, motivační faktory jejich poskytování a přijímání, potřeby a 

jejich hodnocení.  

Na těchto příkladech je zároveň ukazována pluralita možných metod a jejich badatelského 

uchopení od empiricko-kvantitativních po kvalitně interpretační, právě tak i postupů, diachronně i 

synchronně analytických 
Základní odborná literatura  

1. HOFFMANN, F. & RODRIGUEZ, R. 2010. Informal Carers: Who Takes Care of Them? 

Wien: European Centre. 

2. HOLMEROVA, I., ED. 2007. Madridský plán a jiné strategické dokumenty, Praha 

EVerlag. 

3. HOLMEROVA, I., STAROSTOVA, O., VEPRKOVA, R. & WIJA, P. 2013. Bedekr 

aktivního stárnutí, Praha, Fakulta humanitních studií UK. 

4. HOLMEROVÁ, I. A. K. 2015. Dlouhodobá péče - geriatrické aspekty a kvalita, Praha, 

Grada. 

5. HRADCOVA, D. 2015. Moc v sociálně zdravotních službách. PhD, Karlova Univerzita. 

6. HAŠKOVCOVÁ, H. 2010. Fenomén stáří Praha, Havlíček Brain Team. 

7. INHORN, M. D. & WENTZEL, E. A. 2012. Medical Anthropology at the Intersections, 

Durham and London Duke University Press. 

8. KALVACH, Z. 2011. Křehký pacient a primární péče, Praha, Grada. 
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9. KALVACH, Z., ZADÁK, Z. & JIRÁK, R. E. A. 2004. Geriatrie a gerontologie, Praha, 

Grada-Avicenum. 

10. MÁTL, O. 2013. Stárneme v České republice aktivně a zdravě? Analýzy projektu FRAM. 

Praha: Ministerstvo zdravotnictví, Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče 

UK FHS, Evropské centrum. 

 

Doporučená odborná literatura  
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C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Doktorský seminář 

Způsob zakončení zápočet 

Další požadavky na studenta  

Účast na semináři 

Písemná práce a její prezentace a obhájení – zpracování metodiky vlastního výzkumu 
Přednášející  

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Mgr. Dana Hradcová, Ph.D., doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., 

doc. MUDr. Jan Lužný, Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská, Ph.D. 
Stručná anotace předmětu / 

tématického bloku 
 

Doktorské semináře slouží pravidelnému setkávání a spolupráci celé skupiny studentů oboru. 

Slouží k prezentaci aktuálních otázek gerontologie a další problematiky související s dlouhověkostí 

a k jejich diskusi. Témata mohou vycházet z prací studentů nebo budou průběžně doplňována 

školiteli, zadávána studentům ke zpracování a referování tak, aby doktorské semináře přinášely 

aktuální informace o problematice longevity. V rámci doktorského semináře prezentují studenti 

v přítomnosti svého školitele alespoň jednou během každého akademického roku po celou dobu 

svého studia výsledky své odborné činnosti a výzkumu. Seminář probíhá interaktivní formou za 

aktivní účasti všech doktorských studentů oboru s cílem seznámit posluchače s problematikou a 

tématem, které student zpracovává. Postupně s postupem prací na disertační práci je také 

diskutována metodika a výsledky. Účastníci semináře poskytují zpětnou vazbu, společně diskutují. 

Studenti v doktorském semináři tak rozvíjejí schopnost prezentovat vlastní vědeckou práci na 

veřejném fóru a osvojit si vhodnou formu představení jejích výsledků. Kurz studentům poskytuje 

kritickou zpětnou vazbu pro jednotlivé kroky jejich doktorského výzkumu a přípravy disertační 

práce.  

 

Východiskem pro udělení zápočtu bude zpracování metodiky disertační práce, která bude 

předložena dvěma recenzentům (student a pedagog) a její obhájení na semináři. 

 

Termín: 3. - 4. rok studia, 4 semestry 

Výsledek: Písemná práce (a prezentace) Zpracování metodiky vlastního výzkumu, které bude 

předloženo dvěma recenzentům (student a pedagog) a obhájeno na semináři. 
 

 

Základní odborná literatura  
 

1. BURCIN, B. & KUČERA, T. 2010. Prognóza populačního vývoje České republiky na 

období 2008–2070. Praha: Rada vláda pro seniory a stárnutí populace. 

2. DENZIN, Norman K. – LINCOLN, Yvonna S. (eds.). Collecting and Interpreting 

Qualitative Materials. 3rd edition.Los Angeles: Sage, 2007.  

3. SCHULMAN, K., GASIOR, K., FUCHS., M. & LEICHSENRING, K. 2016. The view 

from within: “Good” care from the perspective of care professionals – lessonsfrom an 

explorative study. Policy Brief. Vienna: European Centre for Social Welfare, Policy and 

Research. 

4. MCMILLAN K. – WEYERS J. How to Write Dissertations & Project Reports. Upeer 

Saddle River, NJ: 

5. Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0-273-72693-7. 

6. PUNCH, F. KEITH. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-468-

7. 

7. ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro 

začátečníky. Praha: 

8. Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3. 
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9. MATSON, J. L. 2007. Handbook of Assessment in Persons with Intellectual Disability, 

Baton Rouge, Lousiana, 

10. MOL, A. 2002. The Body Multiple:Ontology in Medical Practice Washington, Duke 

University Press Books. 

11. ŠTĚPÁNKOVÁ, H., HOSCHL, C. & VIDOVIĆOVÁ, L. 2014. Gerontologie-současné 

otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd, Praha, Karolinum 

12. TADD, W., HILLMAN, A., CALNAN, S., CALNAN, M., BAYER, A. & READ, S. 2011. 

Dignity in Practice: An exploration of the care of older adults in acute NHS Trusts. NIHR 

Service Delivery and Organisation programme. Cardiff. 
 

Doporučená odborná literatura  

 

1. PRUSA, L., HOLUB, M., KOTRUSOVA, M., JAHODA, R., PRUSVIC, D., MERTL, J. & 

MOLEK, J. 2010. Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. Praha: VUPSV. 

 

2. RUSINA, R. & MATEJ, R. 2014. Neurodegenerativní onemocnění, Praha, Mladá fronta. 
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C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Vědecké metody 

Způsob zakončení zkouška  

Další požadavky na studenta  

Zkouška ověří znalosti vědeckých metod, a to jak všeobecně tak zejména s ohledem na zaměření 

výzkumného projektu disertace 

Přednášející  

Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D., Mgr. Dana Hradcová, Ph.D., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., 

Prof. Dr. Stefanie Auer, Ing Inna Čábelková, Ph.D. 
Stručná anotace předmětu / 

tématického bloku 
 

Cílem je ověřit znalost a osvojení vědecký metod, aby se mohl student začlenit do práce v týmu a 

byl schopen se aktivně podílet na seminářích, oponenturách a diskusi.   

Cílem předmětu je dále prohloubení a doplnění znalostí z oblasti metod vědecké práce, a to jednak 

na základě prezentace stěžejních výzkumů významných badatelů z oblasti gerontologie od nás i ze 

zahraničí. V rámci předmětu budou též prezentovány výzkumné záměry studentů, ale také 

výzkumy učitelů a jiných význačných badatelů, jejichž prezentace a analýza bude sloužit studentům 

jako podnět ke zlepšení strategie a techniky jejich vlastních metodologických postupů. 

Termín: zpravidla 1. rok studia 

 

Základní odborná literatura  

1. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2005, s. 19-63, 103-190. ISBN 80-736-7040-2. 

2. HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. 

Praha: Portál, 2009, s. 17-89. ISBN 978-80-7367-482-3.  

3. OCHRANA, František. Metodologie vědy: úvod do problému. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 

2010, 156 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 42. ISBN 978-80-246-1609-4. 

4. COHEN, E. 2010. Anthropology of knowledge. Journal of the Royal Anthropological 

Institute, 2010, 193-202. 

5. RVVVI 2014. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich 

srovnání se zahraničím v roce 2013. Praha: Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, 

vývoj a inovace. 

6. STOCKELOVÁ, T., LINKOVÁ, M. & LORENZ- MEYER, D. 2009. Akademické 

poznávání, vykazování a podnikání: Etnografie měnící se české vědy, Praha, Slon. 

 
Doporučená odborná literatura  
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C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Anglický jazyk 

Způsob zakončení zkouška  

Další požadavky na studenta  

Prezentace práce k tématu souvisejícímu s prodlužováním lidského života 

Přednášející  

Mgr. Lily Císařovská 

Stručná anotace předmětu / 

tématického bloku 
 

Zkouška z anglického jazyka v doktorském studiu komplexně ověřuje jazykové kompetence 

doktoranda/doktorandky. Obsahem zkoušky je prezentace odborného záměru doktorské práce 

(případně práce magisterské nebo jiného rozsáhlejšího vědeckého úkolu), odborné literatury 

prostudované ke zkoušce a výklad vybraných odborných pojmů. 

Doktorandi se připravují k atestacím z cizích jazyků individuálně. Mohou se zapsat do řádných 

kurzů v rámci pregraduálního prezenčního studia.  

Požadavkem je adekvátní schopnost prezentovat a publikovat v angličtině a odborně komunikovat 

Základní odborná literatura  
 

1. McCARTHY, M. & O´DEIL, F. 2008. Academic Vocabulary in Use, Cambridge, 

Cambridge University Press. 

 

2. Učebnice anglického jazyka dle preference studenta 

Doporučená odborná literatura  
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C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Vypracování či podíl na řešení grantového úkolu 

Způsob zakončení zápočet 

Další požadavky na studenta  

Vypracování či podíl na řešení grantového úkolu 

Přednášející  

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., doc. Ing. Lenka Lhotská, Ph.D., Mgr. Kateřina Macháčová, 

Ph.D. 
Stručná anotace předmětu / 

tématického bloku 
 

Podíl na výzkumné práci v rámci řešení grantového úkolu (podíl na jeho přípravě, řešení, dílčích 

úkolech eventuálně koordinaci pod vedením školitele či jiného pověřeného pracovníka) 

Student vypracuje návrh vědeckého výzkumného úkolu ve spolupráci se školitelem a/nebo se bude 

podílet na řešení tohoto úkolu v roli koordinátora, odborného spolupracovníka a podobně.  

V rámci tohoto předmětu si student osvojí schopnost připravovat a koordinovat vědecké projekty 

buď národní, nebo mezinárodní spolupráce. 
Základní odborná literatura  

1. AGICH, G. 2003. Dependence and Autonomy in Old Age_ An Ethical Framework for Long-

term Care, Cambridge, Cambridge University Press  

2. BARILAN, M. Y. 2011. Respect for Personal Autonomy, Human Dignity, and the Problems 

of Self-Directedness and Botched Autonomy. Journal of Medicine and Philosophy, 36, 496-

515.. 

3. MEAD, G. E., COWEY, E. & MURRAY, S. A. 2013. Life after stroke – is palliative care 

relevant? A better understanding of illness trajectories after stroke may help clinicians 

identifypatients for a palliative approach to care. International Journal of Stroke, 8, 447–448. 

4. MOL, A., MOSER, I. & POLS, J. 2010. Care in Practice On Tinkering in Clinics, Homes 

and Farms, Bielefeld, Transcript Verlag. 

5. ROGERS, W. A. & FISK, A. D. 2010. Toward a psychological science of advanced 

technology design for older adults. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 65, 645-53. 

6. RUPPE, G. 2011. Active Ageing and Prevention in the Context of Long-Term Care 

Rethinking Concepts and Practices. Vienna: European Cnetre  

7. TADD, W., WOODS, R., O’NEILL, M., WINDLE, G., READ, S., SEDDON, D., HAL, C. 

& BAYER, T. 2010. PEACH - Promoting Excellence inAll Care Homes. Cardiff. 

8. VÁLKOVÁ, M., KOREJSOVÁ, M. & HOLMEROVÁ, I. 2010. Diskusní materiál k 

východiskům dlouhodobé péče v České republice. Praha: Ministerstvo práce a sociálních 

věcí  ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích 

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. 

 
Doporučená odborná literatura  

1. OECD/EC 2013. A Good Life in Old Age? 

2. Monitoring and Improving Quality in Long-term Care. OECD Health Policy Studies. 
3. PRINCE, M., GUERCHET, M. & PRINA, M. 2013. The Global Impact of Dementia 2013-2050. 

London: Alzheimer´s Disease International. 

4. SANSONI, J., DUNCAN, C., GROOTEMAAT, P., SAMSA, P., CAPELL, J. & WESTERA, A. 
2014. Younger onset dementia: a literature review. Australian Health Service Research Institute, 

Wollongong. 

5. WALES_OLDER_PEOPLE_COMMISSIONER 2011. Dignified Care?’ The experiences of older 
people in hospital in Wales. Hospital Report. Older People´s Commissioner for Wales. 

6. ZGOLA, J. & BORDILLON, G. 2013. Bon Apetit. Radost z jídla v dlouhodobé péči., Praha, Česká 

alzheimerovská společnost. 
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C  – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Organizace odborné akce 

Způsob zakončení zápočet 

Další požadavky na studenta  

Organizace odborné akce 

Přednášející Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Mgr. Dana Hradcová, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu / 

tématického bloku 
 

Student připraví ve spolupráci se školitelem a eventuálně i dalšími členy týmu či doktorandy 

vědeckou odbornou akci, a to jak z pohledu organizačního tak zejména vědeckého. Bude dbát o 

adekvátní komunikaci s dalšími účastníky, spolupráci v týmu, přípravu odborného programu tak, 

aby co nejlépe vyhovoval zvolenému tématu akce i skladbě jejich účastníků. 

Cílem tohoto předmětu je připravit doktorandy tak, aby byli schopni samostatně zajistit odborné 

akce zejména po obsahové stránce a aby byli také schopni dohlížet na jejich organizační zajištění.  

Základní odborná literatura  
. 

1. HOLMEROVA, I. 2014. Minimum akademického bontonu, Praha, Grada Publishing. 

2. MPSV 2012. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. 

Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

3. OECD 2008. Healthy ageing policy assessment draft report and options for next steps.pdf. 

Paris: OECD. 

 
Doporučená odborná literatura  

 

 



 

 

20 

 

C  – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku 
Název studijního předmětu Podíl na vědecké práci týmu 

Způsob zakončení zápočet 

Další požadavky na studenta  

 

Přednášející Mgr. Dana Hradcová, Ph.D., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 

 

Stručná anotace předmětu / 

tématického bloku 
 

Doktorand se bude pod vedením školitele v individuálním plánem stanovené době a rozsahu 

podílet na vědecké činnosti týmu Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče činností 

relevantní jeho zvolenému tématu disertační práce a blízké oblasti bádání v problematice 

související s prodlužováním lidského věku. 

Cílem tohoto předmětu je osvojit si základní dovednosti a znalosti vědecké práce a spolupráce 

v interprofesionálním týmu.  

Základní odborná literatura  

Dle zvoleného tématu 

Doporučená odborná literatura  
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D – Personální zabezpečení studijního oboru – oborová rada, přednášející a školitelé 
Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta humanitních studií 
Název studijního programu Humanitní studia 
Název studijního oboru Studia dlouhověkosti 
Složení oborové rady  

Příjmení a jméno tituly rok naroz. zaměstnavatel/é 

výše       

prac.úvazku 

v hod. týdně  

školitel 

předn. 

Auer Stefanie prof. Dr. 1961 Danube University 
Krems 
MAS Alzheimerhilfe 

Bad Ischl/Austria 

8 
 

32 

Š+P 

Benyovszky Ladislav doc. PhDr. CSc. 1958 UK FHS 40 Š+P 

Dohnalová Marie doc. Ing. Ph.D. 1955 UK FHS 

JU  

40 

20 

Š+P 

Holmerová Iva doc. MUDr. 

Ph.D. 

1955 UK FHS 

UK FF 

UK 3.LF 

40 

8 

2 

Š+P 

Horský Jan doc. PhDr., 
Ph.D.  

1963 UK FHS 40 Š+P 

Hradcová Dana Mgr., Ph.D. 1969 UK FHS CELLO 24 Š+P 

Lhotská Lenka doc. Ing. CSc. 1961 ČVUT 40 Š+P 

Lužný Jan doc. MUDr. 

Mgr. Ph.D. 

1980 Psychiatrická 

nemocnice Kroměříž  

40 Š+P 

Šteffl Michal  Mgr., Ph.D. 1967 FTVS 40 Š+P 

Vidovićová Lucie Mgr. Ph.D. 1977 MU Brno 

VUPSV 

40 

20 

Š+P 

Přehled přednášejících mimo členů OR  

Příjmení a jméno tituly 
rok  

naroz. 
zaměstnavatel/é 

výše 

pracovního 

úvazku         

v hod týdně  

Císařovská Lilly Mgr. 1952 UK FHS 40 

Jurašková Božena MUDr. 
Ph.D. 

1956 LF HK 
FN HK 

16 
24 

Macháčová Kateřina Mgr. 

Ph.D.      

1981 UK FHS 10 

Pavlík Petr Ing., 

Ph.D. 

1965 UK FHS 40 

Petrová Kafková Marcela Mgr.et 

Mgr. 

Ph.D.  

1982 MU Brno 40 

Pětová Marie Ing. arch., 
Mgr. 

Ph.D. 

1968 UK FHS 40 

Vaněk Miroslav Prof. 

PaedDr. 
Ph.D. 

1961 UK FHS 40 

Vaňková Hana MUDr., 

Ph.D. 

1978 UK FHS 

Gerontologické centrum 
 

12 

20 
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Školitelé mimo členů OR  

Příjmení a jméno tituly 
rok 

naroz. 
zaměstnavatel/é 

výše 

pracovního 

úvazku  

v hod týdně  

Jurašková Božena MUDr. 

Ph.D. 

1956 LF HK 

FN HK 

16 

24 

Vaněk Miroslav Prof. 

PaedDr. 

Ph.D. 

1961 UK FHS 40 

 

 

Vzhledem k poměrně velké šíři a různosti, ale i oborové provázanosti doktorských oborů na FHS a zároveň i vzhledem 

k tomu, že řada těchto oborů byla koncipována jako malá, dochází nutně k tomu, že řada školitelů na naší fakultě školí 

doktorandy ve více oborech.  

Fakulta nicméně klade velký důraz na to, aby celkový počet doktorandů napříč všemi obory nepřekročil u každého 

školitele 10 doktorandů. Prohlašujeme, že kapacita ani jednoho z navržených školitelů oboru Studia dlouhověkosti 

nepřekročila tuto hranici a ani se jí výrazně neblíží. 

 

U akademických pracovníků s pracovní smlouvou na dobu určitou je pro realizaci předkládaného studijního oboru 

počítáno s uzavřením pracovní smlouvy. S externími vyučujícími bude uzavírána DPČ/DPP na období, v nichž bude 

probíhat jejich výuka, resp. na období platnosti akreditace studijního oboru.  

 

Dne …………. v Praze                                                                                                                   …………………………. 

 

V případě žádosti o udělení akreditace novému studijnímu programu, případně žádosti o rozšíření akreditace studijního 

programu o nový studijní obor, zde uvedení členové OR pověřeni rektorem na základě této projednané akreditační žádosti 

po obdržení rozhodnutí MŠMT.
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E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje 
Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta humanitních studií 

Název studijního programu Humanitní studia 

Název studijního oboru(ů) Studia dlouhověkosti 

Název pracoviště celkem profesorů 

celkem 

přepočet 

profesorů  

docentů 

celkem 

přepočet 

docentů 

odb. asist. 

celkem 

z toho  

s věd. hodn. 

lektorů 

celkem 

asistentů 

celkem 

vědečtí 

pracov. 

THP 

Fakulta humanitních studií 11 1 1 4 4 2 2 1 - 2 0 

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Personální rozvoj oboru  
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F – Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost 
Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze 

Součást vysoké školy Fakulta humanitních studií 

Název studijního programu Humanitní studia 

Název studijního oboru Studia dlouhověkosti 

Pracoviště 
Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další 

tvůrčí činnost v oboru 

Zdroj Období 

 

CELLO UK FHS (doc. Holmerová) NT11325-5 „Dlouhodobá péče pro seniory: problematika kvality péče v institucích, 
kultury organizace a podpory důstojnosti starých křehkých pacientů.“   

C 2010- 2014 

CELLO UK FHS (dr. Hradcová) Gerontologická a organizační supervize: Odborná podpora a organizační supervize v 

zařízeních pro seniory zřizovaných Jihomoravským krajem (GOS)   

Jihomoravský kraj 2010 dosud  

UK FHS (doc. Benyovszky) "Filosofická zkoumání lidské smrtelnosti a počátečnosti" P401/12/1354 B 2012 - 2014 

CELLO UK FHS (doc. Holmerová) NT13705-4 „Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro 

účely dlouhodobé péče, pro získání a zpracovávání dat o dlouhodobé péči, její kvalitě 

a potřebě“   

C 2012-2015 

CELLO UK FHS (doc. Holmerová, dr. 

Vaňková) 

NT 13543-4 „Studium společných patogenetických faktorů Alzheimerovy choroby a 

diabetes mellitus 2. typu“ jako spoluřešitel ve spolupráci s Endokrinologickým 

ústavem 

C 2012-2015   

CELLO UK FHS (doc. Holmerová) „FRAM: Nový politický rámec pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a poskytování 

zdravotních služeb a služeb dlouhodobé péče“, 

A 2011-2013 

CELLO UK FHS (doc. Holmerová)  PALLIARE - Projekt je zaměřen na interprofesionální spolupráci a vzdělávání v 
problematice pokročilé demence 

A 2014-2016 

CELLO UK FHS (doc. Holmerová) Příprava analýz a zpráv na témata: 2014 – kvalita dlouhodobé péče, 2015 – organizace 

a financování dlouhodobé péče 

A 2014-2015 

CELLO UK FHS (doc. Holmerová) 15-32942A-P09 Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, 

její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících   

C 2015- 2019 

CELLO UK FHS (doc. Holmerová) Česko rakouský projekt výzkumu dlouhodobé péče - The Czech-Austrian Long Term 

Care Research Project  

B 2016-2018 

CELLO UK FHS (doc. Holmerová) INDUCT – International Training Network, mezinárodní projekt v rámci programu 

Horizon 2020 – program Marie Currie  -hlavním řešitelem prof. Martin Orrell, 

University of Nottingham, jedním z členů konsorcia je CELLO 

A 2016-2018 

Doplňující informace k vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti mající vztah ke studijnímu programu, mezinárodní spolupráci pracoviště 
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Mezinárodní aktivity:  

Členové týmu se podíleli na významných mezinárodních aktivitách: například: dr. Hradcová v pracovní skupině k etické problematice profesionálních pečujících v rámci 

Alzheimer Europe, PhD. Studentka aplikované etiky Mgr. Jana Kašpárková na pracovní skupině k etice Alzheimer Europe, dr. Vaňková na práci COST sítě k problematice 

bolesti u pacientů s demencí. Doc Holmerová pak jako místopředsedkyně Alzheimer Europe, členka výboru EUGMS a pracovní skupiny k dlouhodobé péči, členka výboru 

INTERDEM mezinárodní pracovní skupiny k psychosociálním intervencím u pacientů s demencí, zakladatelka ELTECA mezinárodní sítě k dlouhodobé péči se zřetelem na 

země Střední a Východní Evropy. 

Tuzemské aktivity:  

V rámci České republiky se pak členové CELLO podíleli na různých iniciativách s cílem zlepšení situace v dlouhodobé péči v rámci zdravotní I sociální péče – doc. 

Holmerová jako členka Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, členka expertní komise k dlouhodobé péči při MPSV. Dr. Hradcová jako poradce zdravotního a sociálního 
odboru Jihomoravského kraje. Doc. Holmerová v současné době zastává funkci předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP.  
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/ Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Stefanie Auer tituly Univ. prof. Dr., Ph.D. 

Rok narození 1961 pracovní vztah  rozsah  do kdy  

Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ano 

Další současní zaměstnavatelé prac. Vztah Rozsah 

Danube University Krems/Austria PP 8 

MAS Alzheimerhilfe Bad Ischl/Austria PP 32 

Přednášky v předmětech 

Vědecké metody 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

 2015 – Habilitation: University Professor for Dementia Research, Danube University 

 2004  - Postgraguate  degree:Clinical and Health Psychologist, Austrian Psychological Society 

 1989 -  Psychology Karl Franzens University Graz, Ph.D. 

 1981-1989    Psychological studies, doctorate 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

2015                               University Professor for Dementia Research at the Danube University, Center for Dementia Studies. 

2009  - current Head of the Master Course „Dementia Studies“ at the Danube University/Krems, Department for clinical 

Neurosciences and preventive Medicine 

2001 -  current Head of Research, MAS Alzheimerhilfe  

1995 – 2001  Research Assistant Professor, Department für Psychiatrie, NYU Medical Center, New York, NY 

1991 – 1995 Research Assistant, Department of Psychiatry, NYU Medical Center, New York, NY 

1990 – 1991 Project Assistant, University Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany 

1984 – 1988 Project Assistant, Neurosurgical Research Laboratory, Graz/Austria 

1984 – 1988 Dissertation „Neuropsychological sequelae of cerebral Aneurysm Operation“ Clinic of  

                                        Neurosurgery, Graz/Austria. 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

1. Auer, S. Span E. Reisberg B. Dementia service centres in Austria: A comprehensive support and early detection model for 
persons with dementia and their caregivers-theoretical foundations and model description. Dementia, Dementia 2015, Vol. 

14(4) 513–527; 2013 open access. DO:10.1177/1471301213502214.  

2. Auer S, Gräßel E, Viereckl C, Kienberger U, Span E, Luttenberger K. Professional care team burden (PCTB) scale- 

reliability, validity and factor analysis.  Health and Quality of Life Outcomes (2015) 13:17; DOI 10.1186/s12955-014-

0199-8.  

3. Testad I, Auer SR, Mittelman M, Ballard C, Fossey J, Donabauer Y, Aarsland D. Nursing home structure and association 

with agitation and use of psychotropic drugs in nursing home residents in three countries: Norway, Austria and England. 

International Journal of Geriatric Psychiatry, 2010, 7, 725-31 (Impact factor 2.977) 

4. Olazarán J, Reisberg B, Clare L, Cruz I, Peña-Casanova J, Del Ser T,, Woods B, Beck C, Auer S, Lai C, Spector A, Fazio 

S, Bond J, Kivipelto M, Brodaty H, Rojo HM, Collins H, Teri L, Mittelman M, Orrell M, Feldman HH, Muñiz R.  
Nonpharmacological Therapies in Alzheimer’s Disease: A Systematic Review of Efficacy. Dementia and Geriatr. Cog. 

Dis. 30, 2010, 161-178 (Impact factor 2.787) 

5. Reisberg B, Franssen E, Souren L, Kenowsky S, Jamil I, Anwar S, Auer SR. Alzheimer’s Disease. In: Flanagan , 25-63, 

2010. 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

 Topics of Masterthesis supervised  (examples): 

 Case Conferences in nursing homes,  

 Dysphagia and Malnutition in Persons living in persons with dementia 

 Chemical Restraints in nursing homes 

 The Assessment of behavoral symptoms in nursing homes 

 An Educational Program für nursing home team 

Působení v zahraničí 

Member of Interdem 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

2015 – Dementia Research, Cummulative Habilitation  Danube University Krems, Univ. Prof. 

Ohlasy publikací 

 

ISI/Sscopus 368/987 Podpis, datum 

ostatní 33  
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Ladislav Benyovszky tituly doc., PhDr., 

CSc.  

Rok narození 1958 pracovní vztah PP rozsah 40 do kdy N 

Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ano 

Další současní zaměstnavatelé prac. vztah Rozsah 

   

Přednášky v předmětech 

Seminář: Studia dlouhověkosti 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

1992, filozofie, UK FF, CSc. 

1985, filozofie, UK FF, PhDr.  
1983, filozofie, UK FF  

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

 2015 – dosud UKFHS (docent filosofie) 

 2007 - 2015  UK FHS (děkan) 

 2004 - 2007   UK FHS (proděkan pro rozvoj; ředitel Institutu magisterských studií) 

 2000 - 2004   UK FHS (vedoucí Filozofického modulu)  

 1993 - 2000   UK IZV (externí spolupráce)  

 1992 - 2001   UK FF, UFaR (odborný asistent filozofie)  

 1989 - 2001   UK FF (odborný asistent pro obor filozofie)  

 1985 - 1985   VŠE Praha (odborný asistent pro obor logika)  

 1984 - 1985   VŠE (asistent) 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

1. BENYOVSZKY, L. Světasvit. Praha: Togga, 2015. 172 s. ISBN: 978-80-7476-088-4.  
2. BENYOVSZKY, L., NOVOTNÝ, J., PĚTOVÁ, M. Tři studie k problému naladění (Stimmung). Praha: TOGGA, 

2014. 162 s. ISBN: 978-80-7476-077-8.  

3. NOVÁK, A., BENYOVSZKY, L., ŠENOVSKÝ, J., KRUŽÍKOVÁ, J., PETŘÍČKOVÁ, T., VÁŠA, O. Ročenka 

pro filosofii a fenomenologický výzkum 4. Praha: Togga, 2014. 188 s. ISBN: 978-80-7476-061-7.  

4. NOVÁK, A., KRUŽÍKOVÁ, J., BENYOVSZKY, L., MAREK, J., TRAWNY, P., ZABOROWSKI, H. Heidegger 

v dialogu: Nové perspektivy interpretace myšlení Martina Heideggera. Praha: Togga, 2014. 210 s. ISBN: 978-80-

7476-047-1.  

5. BENYOVSZKY, L., PĚTOVÁ, M. Obrazotvornost v myšlení Martina Heideggera. In: Obrazotvornost v dějinách 

evropské filosofie. Praha: TOGGA, 2013, s. 313-345. ISBN: 978-80-7476-041-9.  

6. BENYOVSZKY, L. Cesty k neskrytosti. Praha: TOGGA, 2012. 190 s. ISBN: 978-80-7476-025-9.  

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

Řešené:  

 Lenka Hanovská: Motiv práce u Hegela a Marxe v reflexi československých filosofů 60. let 

 Martina Pavlíková: Antropologie osamělosti a zoufalství v díle Sorena Kierkegaarda a Walkera Percyho 

 Pavel Brunclík: Adriena Šimotová - filosofická interpretace. 

 Vlastimil Jílek: Umění techniky. Smysl umění v technickém věku. Pojetí krásy v souvislosti s dějinným myšlením 

neskrytosti bytí v Heideggerových textech z 30. let . 

 Martin Bojda: Goethova fenomenologie 

 Věra Vávrová: Pojetí lidství ve filosofii Martina Heideggera. Komparace momentů ustavujících bytí člověka v 

raném a pozdním období jeho myšlení. 

 Pavel Prilutskiy: Antropologické koncepce u Jana Patočky 

Působení v zahraničí 

 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

2001, filosofie, Universita Palackého Olomouc, doc.  

Ohlasy publikací ISI/Sscopus 1/0 Podpis, datum 

ostatní 38  
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Marie Dohnalová tituly doc., Ing., CSc. 

Rok narození 1955 pracovní vztah PP rozsah 40 do kdy N 

Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ano 

Další současní zaměstnavatelé prac. Vztah Rozsah 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PP 20h/týden 

Přednášky v předmětech 

Seminář: Studia dlouhověkosti 

 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

1978, řízení národního hospodářství, Vysoká škola ekonomická v Praze, Ing. 

1985, sociologie, UK v Praze, Filozofická fakulta, CSc. 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

1978 – 1992 UK v Praze, Filozofická fakulta  

1996 – dosud UK v Praze, Fakulta humanitních studií 

2008 –  2011 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 

2011 – 2015 Vysoká škola hotelová v Praze 

2015 – dosud JČU v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

1. DOHNALOVÁ, M. Sociální ekonomika a sociální podnikání v ČR. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, č. 

1/2016, str. 2-5. ISSN 1802-5854. (100%)  

2. M. DOHNALOVÁ, L. DEVEROVÁ, K., LEGNEROVÁ, T. POSPÍŠILOVÁ: Lidské zdroje v sociálních podnicích. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. ISBN 978-80-7552-060-9. (30%) 

3. DOHNALOVÁ, M., GURI, D., HRABĚTOVÁ, J., LEGNEROVÁ, K. AND ŠLECHTOVÁ, V. Social Enterprise in 

the Czech Republic.  ICSEM Working Papers, No. 24. 2015. Dostupné na: http://www.iap-socent.be/icsem-working-

papers (40%) 

4. DOHNALOVÁ, M. Indikátory sociálního podniku. Fórum sociální politiky. 2013, vol. 7, no. 3, s. 26-29. ISSN 1802-

5854. (100%) 

5. DOHNALOVÁ, M.  Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. 1.vyd. Praha: Portál, 
2010, 372 s. ISBN 978-80-7367-681-0. Kapitola 1, Úvodem o studiu organizované občanské společnosti, s. 16 – 89. 

Kapitola 5, Financování organizované občanské společnosti v České republice, s. 144-165.  Kapitola 10, Sociální 

ekonomika s. 289 – 307. (100%) 

6. DOHNALOVÁ, M. RECESERA – reporting a monitoring CSR. Projekt TA ČR, TD 03000146. Řešitelka, 2016-2017. 

7. DOHNALOVÁ, M. - MUHIČ, S. SEiSMiC: Societal Engagement in Science, Mutual Learning in Cities. 7. rámcový 

program EU. Řešitelka, 2013-2016. 

8. DOHNALOVÁ, M. ICSEM: International Comparative Social Enterprise Models. EMES Research Network. 

Řešitelka, 2012-2017. 

9. DOHNALOVÁ, M. "Společenská odpovědnost univerzit“. MŠMT ČR. Spoluřešitelka projektu ČZU a VŠE, 2014 
 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

 Klímová Monika: Etika jako fenomén interkulturality v cestovním ruchu 

 Hudcová Eliška: Sociální farma jako klíčový aktér v rozvoji venkovských komunit 

 Šlechtová Věnceslava: Neziskové organizace a jejich komunikace s médii – 25 let od sametové revoluce 

 Hrabětová Jaroslava: Měření sociální hodnoty v organizacích občanského sektoru 

 
Působení v zahraničí 

2004-2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

2006, Veřejná ekonomika a služby, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, docent 

Ohlasy publikací ISI/Sscopus 2 Podpis, datum 

ostatní 24  

 

http://www.iap-socent.be/sites/default/files/Czech%20Republic%20-%20Dohnalova%20et%20al_0.pdf
http://www.iap-socent.be/sites/default/files/Czech%20Republic%20-%20Dohnalova%20et%20al_0.pdf
http://www.iap-socent.be/icsem-working-papers
http://www.iap-socent.be/icsem-working-papers
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Iva Holmerová tituly Doc. MUDr. Ph.D. 

Rok narození 1955 pracovní vztah PP rozsah 40 do kdy 6/2016 

Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ano 

Další současní zaměstnavatelé prac. Vztah Rozsah 

UK 3.LF PP 2 hod./týden 

UK FF  PP 8 hod./týden 

Přednášky v předmětech 

Seminář: Studia dlouhověkosti 

Doktorský seminář 

Vypracování či podíl na řešení grantového úkolu 
Organizace odborné akce 

Podíl na vědecké práci týmu 

 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

• 1981 - lékařská fakulta UK v Praze – absolutorium „cum eminentia“, MUDr. 

• 1985 - atestace I. Stupně ze všeobecného lékařství 

• 1989 - atestace II. Stupně ze všeobecného lékařství  

• 1993 - nástavbová atestace z geriatrie  

• 1996 - nástavbová atestace z veřejného zdravotnictví  

• 2002 - obhajoba doktorské disertační práce ze sociálního lékařství (UK, LF Plzeň), Ph.D. 

• 2011 - nástavbová atestace z medicíny dlouhodobé péče 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

Lékařská a manažerská povolání: 

1981- 1982 - OÚNZ Praha 9 – Vysočany (interna) 
1982- 1983 – mateřská dovolená 

1983 – 1991 – sekundární, samostatně pracující lékař, OÚNZ Mělník, interní a všeobecné oddělení 

1991 – 1992 – primář geriatrického oddělení SaZZ Praha 8 

V roce l991 předložila do výběrového řízení MČ Praha 8 o péči o staré občany projekt Gerontologického centra, který byl 

akceptován a byla pověřena jeho realizací (nyní v čele tohoto zařízení). Po adaptaci objektu bývalých jeslí byl projekt uváděn do 

praxe od roku l992, takže v současné době poskytuje Gerontologické centrum ucelené spektrum služeb v komunitě. Projekt 

Gerontologického centra je v současné době respektován Českou gerontologickou a geriatrickou společností, Ministerstvem 

zdravotnictví, Ministerstvem práce a sociálních věcí i Styčnou kanceláří Světové zdravotnické organizace v ČR jako jeden 

z modelů péče o seniory u nás.  

1992 – dosud – ředitelka Gerontologického centra, p.o. MČ Praha 8 

 

Pedagogická zaměstnání a činnosti: 

l995 – 2004 externí spolupráce: odborný asistent, 1. lékařská fakulta University Karlovy v Praze (kurz Zdravotní péče v komunitě, 

kurz pro ergoterapeuty) 

2005-2008: externí spolupráce: odborný asistent, 1. lékařská fakulta University Karlovy v Praze (ústav sociálního lékařství)  

2003- 2009 odborný asistent, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, katedra řízení a supervize v sociálních a 

zdravotnických organizacích  

2009 dosud: docentka, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Institut doktorských studií, oborová rada Aplikovaná etika 

2012 dosud: proděkanka pro zahraniční vztahy, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze 

2013 dosud: akademický zástupce Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (Centre of Expertise in Longevity and 

Long-term Care) při Institutu doktorských studií UK FHS 

2014 dosud: Visiting Professor University of the West of Scotland,  

 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

1. HOLMEROVÁ, I., WAAGEOVÁ, A., HRADCOVÁ D., BAUMANOVÁ M., JAROLÍMOVÁ E., PÍRKOVÁ V, 

VAŇKOVÁ H..:  Dlouhodobá péče - geriatrické aspekty a kvalita. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 176 s. 

ISBN 978-80-247-5439-0.  

2. MORLEY, J. E., CAPLAN, G., CESARI, M., DONG, B., FLAHERTY, J. H., GROSSBERG, G. T., HOLMEROVA, I., 

… VELLAS B. International survey of nursing home research priorities. Journal of the American Medical Directors 

Association, 2014, 15.5: 309-312  

3. SANFORD, ANGELA M., et al. An international definition for “Nursing home”. Journal of the American Medical 

Directors Association, 2015, 16.3: 181-184. 

4. BRIGGS, R., HOLMEROVÁ, I., MARTIN, F.C., O’NEILL, D. Towards standards of medical care for physicians in 

nursing homes. European Geriatric Medicine  July 2015Volume 6, Issue 4, Pages 401–403 
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5. HOLMEROVÁ, I., MACHÁCOVÁ, K., VANKOVÁ, H., VELETA, P., JURASKOVÁ, B., HRNCIARIKOVÁ, D., 

ANDEL, R.. Effect of the Exercise Dance for Seniors (EXDASE) program on lower-body functioning among 

institutionalized older adults. Journal of aging and health, 2009. 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

 

 Etika a moc v sociálně zdravotních službách – obhájeno 

 Etické problémy v perioperační péči a jejich dopad na bezpečnost pacienta – obhájeno 

 Etika v sociálních službách,  

 Dříve vyslovené přání – etické aspekty a veřejné mínění, 

 Etické aspekty efektivní alokace zdrojů v intenzivní péči – otázka DNR 

 Léčba geriatrických pacientů v terminálním stadiu 

 Etická dilemata v péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou 

 Etické aspekty přístupu „value-based healthcare“ a jeho aplikace v léčbě osob po získaném poškození mozku 

 Etické aspekty omezení člověka ve volnosti pohybu při poskytování sociální a zdravotní péči 

 Etické aspekty stravy v životě seniorů v České republice 

 

 

Působení v zahraničí 

Od roku 2013 spolupráce s University of the West of Scotland, od roku 2015 jako Visiting Professor 

 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

2009, kulturní a sociální antropologie, UK FHS, docent 
2015, dementia studies, University of the West of Scotland, Visiting Professor 

 

Ohlasy publikací ISI/Sscopus 216/248 Podpis, datum 

ostatní 412  
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Jan Horský tituly doc.,PhDr., 

Ph.D. 

Rok narození 1963 pracovní vztah PP rozsah 40  do kdy N 

Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ano 

Další současní zaměstnavatelé prac. Vztah Rozsah 

   

Přednášky v předmětech 

Seminář: Studia dlouhověkosti 

Doktorský seminář 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

2004, České dějiny, UK FF, Ph.D. 
1989, Historie, UK FF, PhDr. 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

 1998 - 2011, FF UK v Praze 

 1989 -1998, ÚJEP Ústí nad Labem 

 1994 - dosud, IZV UK (později FHS) v Praze 

 1991 -1999, PřF UK v Praze 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

1. HORSKÝ, J. Teorie a narace. K noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje. Praha: Argo, 2015. 274 s. 
ISBN: 978-80-257-1320-4. 

2. HORSKÝ, J. Omezování plodnosti jako příklad maladaptivního chování?. Historická demografie. 2015, vol. 39, 

no. 1, s. 51-73. ISSN: 0323-0937. 

3. HORSKÝ, J. "Cizí" a "dějinné": Hranice kultur versus kontinuita dějin. Český časopis historický. 2014, vol. 112, 

no. 4, s. 745-753. ISSN: 0862-6111. 

4. HORSKÝ, J. Evoluční koncepce v současném historickovědním studiu kultury (Teorie či narace: co si s nimi dnes 
počít?). Historická demografie (Historical Demography). 2011, vol. 35, no. 2, s. 147-178. ISSN: 0323-0937. 

5. HORSKÝ, J. Narativistická kritika dějepisectví a rozhraní mezi historiografií a (přírodní) vědou a mezi dějepisnou 

konstrukcí a literární fikcí. Dějiny - teorie - kritika (History-Theory-Criticism.). 2013, vol. 10, no. 1, s. 126-136. 

ISSN: 1214-7249. 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

Obhájené: 

 Olga Šiková Obraz svobody ve světle dobových pramenů české společnosti nearistokratického původu na pozadí 

revolučního roku 1848. 

 Marek Jakoubek: Vojvodovské skici 

Řešené:  

 Hana Daňková: Voda smíření: antropologický výzkum krajiny po povrchové těžbě 

 Ivana Taševská: Střídavá výchova coby konstrukt organizace sociálních struktur ve společnosti 

 Lucie Kovandová: Od klasické historiografie k historické antropologii aneb proměny pohledu na poslání 

dějepisectví 

 Vojtěch Tomášek: Československá církev a idea modernity 

 Jan Tuček: Školní dějepis jako nástroj formování a utvrzování národní identity v české společnosti konce 19. 

století 

 Jan Kaňa: Význam, podoba a reforma rodiny podle T. G. Masaryka 

Působení v zahraničí 

 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

2010, Kulturní a sociální antropologie, FHS UK, doc. 

Ohlasy publikací ISI/Sscopus  Podpis, datum 

ostatní 55  

 



 

 

32 

 
 

G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Dana Hradcová tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1969 pracovní vztah PP rozsah 24 do kdy 4/2016 

Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ano 

Další současní zaměstnavatelé prac. vztah Rozsah 

OSVČ   

Přednášky v předmětech 

Seminář: Studia dlouhověkosti 

Doktorský seminář 

Vědecké metody 

Vypracování či podíl na grantovém úkolu 

Organizace odborné akce 

Podíl na vědecké práci týmu 

 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

1989 – 1993, Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Mgr. 

2007 – 2015, Aplikovaná etika, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Ph.D. 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

2010 – dosud, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, od 2001 externí vyučující v magisterském 

programu řízení a supervize 

2001 – dosud, OSVČ, konzultace a poradenství 

2005 – 2007, CAFOD, Londýn, Velká Británie 
2001 – 2005, Caritas Europa, Brusel, Belgie 

1995 – 2001, Open Society Fund Praha, Otevřená společnost, o.p.s. 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či 

děl) 

1. Hradcová, D., Jak se dělá péče, Doslov In Zgola, J., Bordillon G. Bon appetit, radost z jídla v dlouhodobé 

péči. Česká alzheimerovská společnost, Praha 2013. ISBN: 978-80-86541-32-7 

2. Holmerova, Iva et al. v tisku. Dancing with people with dementia.  In Manthorpe, Jane; Moniz-Cook Esme 

(eds.). Psychosocial interventions in dementia care; European perspectives, London: Jessica Kingsley.  

3. Hradcová, D., Hájková, L., Mátlová, M., Vaňková, H., Holmerová, I. Quality of care for people with 

dementia in residential care settings and the ‘‘Vážka’’ Quality Certification System of the Czech Alzheimer 
Society. European Geriatric Medicine 5 (2014) 430–434434 

4. Hradcová, D., Holmerová, I., Mátlová, M., Vaňková, H. Gerontologická a organizační supervize – odborná 

podpora a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných Jihomoravským krajem (GOS). 

Geriatrie a gerontologie 2013, 2, č. 3, s. 105-107. 

5. Holmerová, I., Baláčková, N., Baumanová, M., Hájková, L., Hradcová, D., Hýblová, P., Janečková, 

Jarolímová, E., Kabelka, L., Mátlová, M., Nováková, H., Suchá, J., Sůsová, H. Vaňková, H., Veleta, P., 
Wija, P. Strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA. Péče a podpora lidem postiženým 

syndromem demence. Geriatrie a gerontologie 2013, 2, č. 3, s. 158-164. 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

 

Působení v zahraničí 

 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

 

Ohlasy 

publikací 

ISI/Sscopus 3/3 Podpis, datum 

ostatní 12  

 

 

http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf
http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf
http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf
http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf
http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf
http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf
http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf
http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf
http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf
http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf
http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf
http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf
http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf
http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/03.pdf


 

 

33 

   

G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií  

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Lenka Lhotská tituly doc. Ing. CSc. 

Rok narození 1961 pracovní vztah  rozsah  do kdy  

Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ano 

Další současní zaměstnavatelé prac. vztah Rozsah 

České vysoké učení technické v Praze PP 40 hod./týden 

Přednášky v předmětech 

Doktorský seminář 
Vypracování či podíl na řešení grantového úkolu 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

1984 - ČVUT FEL – Technická kybernetika (Ing.) 

1989   ČVUT -  obor Technická kybernetika (CSc.) 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

1984-1987 - ČVUT FEL - interní aspirantka 

1987-1988 - ČVUT FEL - odborný pracovník VV 

1988-1997 - ČVUT FEL - odborná asistentka 

1997-dosud - ČVUT FEL - docentka 

2015- dosud - ČVUT CIIRC - vedoucí výzkumného oddělení 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

16 čas. článků (IF>0), 7 článků v recenzovaných časopisech, spoluautorka 1 knihy, 9 kapitol v knihách, 107 konferenčních 

příspěvků (autorka či spoluautorka), 8 článků v českých časopisech, 179 citací v SCI (bez autocitací), Web of Science: celkem 222 

citací včetně autocitací. H-index 7 

Vybrané publikace 
1. Chudáček, V. - Spilka, J. - Janků, P. - Koucký, M. - Lhotská, L. - et al.: Automatic Evaluation of Intrapartum Fetal Heart Rate 

Recordings: A Comprehensive Analysis of Useful Features. Physiological Measurement. 2011, vol. 32, no. 8, p. 1347-1360. 

ISSN 0967-3334.  

2. Burša, M. - Lhotská, L. - Chudáček, V. - Spilka, J. - Janků, P. - et al.: Information Retrieval from Hospital Information 

System: Increasing Effectivity Using Swarm Intelligence. Journal of Applied Logic. 2015, vol. 13, no. 2, Part A, p. 126-137. 

ISSN 1570-8683. 

3. Kužílek, J. - Křemen, V. - Souček, F. - Lhotská, L.: Independent Component Analysis and Decision Trees for ECG Holter 

Recording De-Noising. PLoS ONE. 2014, vol. 9, no. 6, art. no. e98450, p. 1-16. ISSN 1932-6203. 

4. Lhotská, L. - Doležal, J. - Chudáček, V. - Huptych, M. - Burša, M. - et al.: Beyond System Integration: Who, What, How, and 

When. In Handbook of Ambient Assisted Living - Technology for Healthcare, Rehabilitation and Well-Being. Amsterdam: 

IOS Press, 2012, p. 763-777. ISBN 978-1-60750-836-6. 
5. odpovědná řešitelka 1 grantu GAČR, 3 grantů KONTAKT, 2 grantů programu Informační společnost, 3 grantů EU (5. a 6. 

rámcový program), 1 grant IGA MZČR, 3 granty EU Thematic Networks Erasmus, 2 granty AZV MZ ČR. 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

 Burša, M.: Ant-inspired Metaheuristics for Biomedical Data Mining. 2013.  

 Gerla, V.: Automated Analysis of Long-Term EEG Signals. 2012.  

 Huptych, M.: Multi-layer Data Model. 2013.  

 Chudáček, V.: Automatic Analysis of Intrapartum Fetal Heart Rate. 2011.  

 Kužílek, J.: Independent Component Analysis: Applications in ECG Signal Processing. 2013.  

 Macaš, M.: Opinion Formation Inspired Search Strategies for Feature Selection. 2012.  

 Spilka, J.: Complex Approach to Fetal Heart Rate Analysis:A Hierarchical Classification Model. 2013. 

Steiner, D.: Probabilistic Matching in Search for Unrelated Hematopoietic Stem Cell Donors. 2014.  

 Radisavljevic Djordjevic, V: Automated Nonlinear Analysis of Newborn Electroencephalographic Signals. 2015. 
Bošanský, B.: Iterative Algorithms for Solving Finite Sequential Zero-Sum Games.2015.  

 Tomanová, M.: Objektivizace hodnocení rehabilitačního procesu. 2015. 

Působení v zahraničí 

02/1991-05/1991 Rakousko, J.Kepler Universitaet Linz - vědeckovýzkumná činnost 

11/1994-02/1995 Francie, ENST Paris - vědeckovýzkumná, přednášková činnost 

07-08/1993USA, MSOE & Rockwell Automation - intenzivní VaV stáž 

1993-1997 ENST Paris – pravidelné přednášení (1 týden každý rok) 

1997 RWTH Aachen – 1 týden přednášek 

11/2004 Universitat Rovira i Virgili, Tarragona and Universitat Politècnica de València, Spain – zvané přednášky 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

1997, Technická kybernetika, ČVUT, Doc. 

Ohlasy publikací ISI/Sscopus 179 Podpis, datum 

ostatní 1055  

javascript:otevri(225922);
javascript:otevri(225922);
javascript:otevri(225922);
javascript:otevri(218088);
javascript:otevri(218088);
javascript:otevri(205917);
javascript:otevri(194891);
javascript:otevri(205918);
javascript:otevri(194883);
javascript:otevri(210361);
javascript:otevri(196469);
javascript:otevri(209918);
javascript:otevri(209918);
javascript:otevri(213485);
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Jan Lužný tituly doc. MUDr. Mgr. 

Ph.D. 

Rok narození 1980 pracovní vztah  rozsah  do kdy  

Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ano 

Další současní zaměstnavatelé prac. vztah Rozsah 

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži PP 40 hod./týden 

Přednášky v předmětech 

Doktorský seminář 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

1999 - 2005 Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta MU v Brně, (MUDr.)          

2007 - 2009 Management ve zdravotnictví, Lékařská fakulta UP v Olomouci, (Mgr.) 

2005 - 2010  Sociální lékařství (doktorské studium), Lékařská fakulta UP v Olomouci, (Ph.D.)   

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

Lékařská dráha:  
2005 - Interní oddělení nemocnice Přerov, sekundární lékař  

2005-2007 Psychiatrická klinika LF UP a FN Olomouc, sekundární lékař 

2007 – dosud Psychiatrická nemocnice v Kroměříži z toho sekundární lékař (2007-2009), zástupce primáře (2010- 

2011), primář (2012 - dosud)  

Pedagogická a výzkumná dráha:  
2009 – 2014  - Lékařská fakulta OU v Ostravě, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. 

2011, 2014 – 2015 - Lékařská fakulta UP v Olomouci, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví.                          

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či 
děl) 

1. LUZNY, J. 2012. Polypharmacy and potentially inappropriate medication use among elders with dementia.s. 

263 –274. In RITSNER, M. (eds). Polypharmacy in Psychiatry Practice. Vol. II.Dordrecht: Springer, 2013. 

317 s. ISBN 978-94-007-5798-1 

2. LUŽNÝ, J. 2012. Gerontopsychiatrie. 1.vyd. Praha: Triton. 2012. 156 s.ISBN-13: 978-80-7387-573-2.  

3. . LUŽNÝ, J. –HOLMEROVÁ, I. –WIJA, P. –ONDREJKA, I. 2014. Dementia is diagnosedstill too late-data 

from the Czech Republic. In Iranian Journal of Public Health. ISSN 2251-6085, 2014, roč. 43, č. 10, s. 36-43. 

4. LUŽNÝ, J. 2013. Kvalita života u pacientů s demencí. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 

ISSN 1210-7859, 2013, roč. 76, č. 1, s. 90-95. 

5. LUZNY, J. –JURICKOVA, L. 2012. Prevalence of Elder Abuse and Neglect in Seniors with Psychiatric 
Morbidity -Example from Central Moravia, Czech Republic. In Iranian Journal of Public Health. ISSN 2251-

6085, 2012, roč. 41, č. 8, s. 27-32. 
Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

MUDr. František Honzák: Syndrom týraného a zanedbávaného seniora u pacientů hospitalizovaných s duševní 

poruchou na gerontopsychiatrických odděleních (LF UP v Olomouci, obor: sociální lékařství). 

 

Působení v zahraničí 

 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

2015 - Veřejné zdravotnictví, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava (doc.)   

 

 

Ohlasy 

publikací 

ISI/Sscopus 20 Podpis, datum 

ostatní 41 

61 
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Michal Šteffl tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1967 pracovní vztah  rozsah  do kdy  

Přednášející ne školitel ano člen oborové rady ne 

Další současní zaměstnavatelé prac. vztah Rozsah 

UK FTVS PP 40 hod./týden 

   

   

Přednášky v předmětech 

Seminář: práce s vědeckými a literárními prameny 

 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

2015, Kinantropologie, UK FTVS, Ph.D. 

2010, Tělesná výchova a sport, UK FTVS, Mgr. 

2008, TVS s trenérskou specializací, UK FTVS, Bc. 

 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

2014 -         Vedoucí Katedry fyziologie a biochemie UK FTVS 

2010 -         Katedra fyziologie a biochemie UK FTVS  

2008-2009 Střední odborná škola GAP EDUCATION 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

1. STEFFL, M., BOHANNON, W.R., PETR, M., KOHLIKOVA, E., & HOLMEROVA, I. (2015). Relation between 

Cigarette Smoking and Sarcopenia–Meta Analysis. Physiological Research. 64(3). 419-426. ISSN 0862-8408. 

2. STEFFL, M., BOHANNON, W.R., HOUDOVA, V., MUSALEK, M., PRAJEROVA, K., CESAK, P., PETR, M., 

KOHLIKOVA, E., & HOLMEROVA, I. (2015). Association between Clinical Measures of Sarcopenia in a Sample of 

Community-dwelling Women. Isokinetics and Exercise Science. 23 (1). 41 - 44. DOI 10.3233/IES-140562. 

3. PETR, M., ST'ASTNY, P., PECHA, O., STEFFL, M., SEDA, O., & KOHLIKOVA, E. (2014). PPARA Intron 

Polymorphism Associated with Power Performance in 30-s Anaerobic Wingate Test. PLoS ONE, 9(9), e107171. doi: 

10.1371/journal.pone.0107171 
4. BOHANNON, W.R., STEFFL, M., MUSALEK, M., PETR, M., HOUDOVA, V., & HOLMEROVA, I. (2014). Hip 

extension strength: description and validity of a new procedure applied to older adults. Isokinetics and Exercise 

Science. 22 (3). 211-215. DOI 10.3233/IES-140541.  

5. PETR, M., STEFFL, M., & KOHLIKOVA, E. (2013). Effect of the MTHFR 677C/T polymorphism on 

homocysteinemia in response to creatine supplementation: a case study. Physiological Research. 62 (6). 721 - 729.   

 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

 

 

Působení v zahraničí 

odborné stáže: 

Department of Physical Therapy, UConn Center on Aging, University of Connecticut, USA 

Department of Geriatric Medicine, Sports Medicine Clinic, Exercise Science Lab, Nova Southeastern University, Fort 

Lauderdale, USA 

School of Aging Studies, University of South Florida, Tampa, USA 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

 

 

Ohlasy publikací ISI/Sscopus 10/11 Podpis, datum 

ostatní scholar 

19 
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 
Jméno a příjmení Lucie Vidovićová tituly Mgr. Ph.D. 

Rok narození 1977 pracovní vztah  rozsah  do kdy  
Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ano 

Další současní zaměstnavatelé prac. vztah Rozsah 

Ústav populačních studií, FSS, Masarykova Uni, Brno PP 40 hod./týden 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. PP 20 hod./týden 

   

Přednášky v předmětech 

Seminář: Studia dlouhověkosti 

 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

2008, sociologie, FSS MU, Ph.D. 

2001, sociologie, FSS MU, Mgr. 

1999, sociologie, sociální politika a sociální práce, FSS MU, Bc. 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

2002 – dosud: FSS, Masarykova Uni, Brno 

2001- dosud: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. 

práce na tematických projektech pro různé subjekty (DPP apod.) Fond dalšího vzdělávání; Konfederace zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů ČR; aj. 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

1. Vidovićová, Lucie. (in press). The expected, evaluated, perceived, valued, and prevalent social roles of older people: are 

they by consent?. In Zaidi, A.et al. (Eds.). Building Evidence for Active Ageing Policies. Active Ageing Index and its 

Potential. : Palgrave McMillan, 2016. 1, s. ?-?. 

2. Vidovićová, Lucie, Galčanová, Lucie, Kafková Petrová, Marcela, 2015. Význam a obsah prarodičovské role u mladých 

českých seniorů a seniorek. Sociologický časopis/Czech Sociological review 51 (5): 761. 

3. Vidovićová, Lucie; Galčanová, Lucie, Kafková Petrová, Marcela, Sýkorová, Dana. 2013. Stáří ve městě, město v životě 

seniorů. [Old age in the city, city in the life of older people]. Praha: Sociologické nakladatelství. 

4. Vidovićová, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti. [Ageing, age and discrimination – new context]. 1. vyd. 

Brno : Masarykova univerzita, 2008. 233 pp. EDIS. ISBN 978-80-210-4627-6.  

5. Vidovićová, Lucie; Topinková, Eva. “Aging in the Czech Republic.” In Erdman B. Palmore, Frank Whittington, Suzanne 

Kunkel (Eds.) 2009. The International Handbook on Aging: Current Research and Developments, Third Edition, 2009. 
ISBN 0313352305.  

(Pro přehled publikací viz: www.muni.cz/people/11638/publications) 

 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

- 

 

Působení v zahraničí 

- 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

- 

 

Ohlasy publikací ISI/Scopus WoS  

H-index 1,0 
Podpis, datum 

ostatní Google 

Scholar  

H-index 8 
(počet citací 

303 (3/2016)) 

 

 

http://www.muni.cz/people/11638/publications
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Lily Císařovská Tituly Mgr. 

Rok narození 1952 pracovní vztah PP rozsah 40 do kdy 9/2016 

Přednášející ano školitel ne člen oborové rady ne 

Další současní zaměstnavatelé prac. vztah Rozsah 

   

Přednášky v předmětech 

Anglický jazyk 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

1976, angličtina-bengálština, UK FF, Mgr. 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

2000 - dosud UK FHS (lektor) 

1993 - 2000 IZV UK (lektor) 

1976 - 1993 výuka angličtiny pro pracovníky ministerstev v zahraničí; VUSTE; UNIDO; Melantrich; Zahraniční sekce 

ČKD (lektor) 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

1. CÍSAŘOVSKÁ, L. Některé aspekty nivelizace současné češtiny. In: Společnost českých zemí v evropských 

kontextech: České evropanství ve srovnávacích perspektivách. SOUKUPOVÁ, B. -  GODULA-WECLAWOWICZ, R. - 

HROCH, M. (eds.). Praha: FHS UK v Praze, 2012, s. 177-198. ISBN: 978-80-87398-20-3. 

2. CÍSAŘOVSKÁ, L., BOUŠKOVÁ, S. Projevy marginalizace jazyka na pozadí češtiny. In: Paměť-Národ-Menšiny 

– Marginalizace – Identity. BEDNAŘÍK, P. – NOSKOVÁ, H. – SOUKUPOVÁ, B. (eds.). Praha: FHS UK v 
Praze, 2013. 

3. SHANAHAN, D. O zrodu a vývoji individualismu. Praha: FHS UK. 2015. Překlad CÍSAŘOVSKÁ, L. 226 s. 

4. KRISHNAMURTI, J. Svoboda na počátku i na konci. Praha: Dobrovský. 2013. Překlad a doslov CÍSAŘOVSKÁ, 

L. 310 s. 

5. KUSHNER, L. Ze skály med. Úvod do židovské mystiky. Praha: Volvox Globator. 2012. Překlad CÍSAŘOVSKÁ, 

L. 126 s. 

 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

- 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

- 

Působení v zahraničí 

- 

Ohlasy 

publikací 

ISI/Sscopus 0/0 Podpis, datum 

ostatní 9  
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Božena Jurašková Tituly MUDr., Ph.D. 

Rok narození 1956 pracovní vztah  rozsah  do kdy  

Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ne 

Další současní zaměstnavatelé prac. vztah Rozsah 

FN Hradec Králové 

LF UK Hradec Králové 

PP 

PP 

24 hod./týden 

16 hod./týden 

Přednášky v předmětech 

Seminář: Studia dlouhověkosti 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

1982 - vnitřní lékařství, LF HK, MUDr. 
2000 – obor vnitřních nemocí, LF UK, Ph.D. 

1990 - atestace I. stupně obor interní lékařství 

1993 - nástavbová atestace z oboru gastroenterologie 

2001- atestace  v oboru geriatrie 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

1987 - 1988 - KHS KÚNZ v  Hradci Králové-odbor lékařské imunologie 

1988 - dosud Oddělení pro léčení dlouhod. nemocných FN v Hradci Králové 

1990 - dosud Klinika gerontologická a metabolická FN  v Hradci Králové 

1995 – dosud Vedoucí lékařka ambulancí, Klinika gerontologická a metabolická v Hradci Králové 

2005 – dosud Odborný asistent Katedry interních oborů LF UK, HK 

2006 – dosud Vedoucí subkatedry geriatrie LF UK Hradec Králové 

 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

1. HOLANOVÁ, Zuzana - JURAŠKOVÁ, Božena. Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického 

pacienta. Geriatrie a gerontologie, 2014, 3(2), 71-81. ISSN 1805-4684.  

2. HOLMEROVÁ, Iva - JURAŠKOVÁ, Božena - MÜLLEROVÁ, Dana. Průvodce vyšším věkem. Manuál pro seniory 

a jejich pečovatele. 1 vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 206 s. ISBN 978-80-204-3119-6. 

3. HOLMEROVÁ, Iva - VAŇKOVÁ, Hana - JURAŠKOVÁ, Božena. Biogerontology in the Czech Republic. 

Biogerontology, 2011, 12(1), 31-35. ISSN 1389-5729. DOI 10.1007/s10522-010-9300-9. 

4. JURAŠKOVÁ, Božena - ZAJÍC, Jiří - KOZELEK, Vítězslav. Intenzivní geriatrická péče - efektivní řešení 

budoucího nárůstu stárnoucí populace. Geriatrie a gerontologie, 2013, 2(2), 65-69. ISSN 1805-4684. 

5. JURAŠKOVÁ, Božena - HEGEROVÁ, Petra - HOLMEROVÁ, Iva. Mikroelementy ve stáří. Interní medicína pro 
praxi, 2011, 13(9), 334-336. ISSN 1212-7299. 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

 Michaela Černá: Etická dilemata v práci nefrologa na dialyzačním středisku 

 Eva Bendová: Etické aspekty péče v oblasti výživy a hydratace u pacientů v terminální fázi nádorového onemocnění 

 Kalafutová S.: Nežádoucí účinky léků u geriatrických pacientů 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

- 

Působení v zahraničí 

- 

Ohlasy publikací ISI/Sscopus 41/72 Podpis, datum 

ostatní 83  
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Kateřina Macháčová tituly Mgr., PhD. 

Rok narození 1981 pracovní vztah dohoda rozsah 10 do kdy 8/2016 

Přednášející ano  školitel ano člen oborové rady ne  

Další současní zaměstnavatelé prac. vztah Rozsah 

   

Přednášky v předmětech 

Seminář: Práce s vědeckými a literárními prameny 
Vědecké metody 

Vypracování či podíl na řešení grantového úkolu 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

2009, Kinantrolopologie, FTVS UK, PhD. 

2004, Tělesná výchova a sport, FTVS UK, Mgr. 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

Od 2012 – CELLO, FHS UK, Praha 5: spolupráce na vědeckých projektech (bez pracovního úvazku) 

2012-2014 – ILA, s.r.o., Praha 5: koordinátorka projektu „Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí 

osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti“ (reg. číslo 

CZ.1.04/5.1.01/77.00330) 

2010-2011 – ILA, s.r.o., Praha 5: projektová manažerka 

2007-2010 - Wayne State University, Institute of Gerontology, Detroit (Michigan, USA): Senior Research Scientist 

 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

1. Machacova K., Vankova H., Veleta P., Volicer L., Holmerova I. (2015). Dance as prevention of late life functional 

decline among nursing home residents. JAG; IF 0.923. 

2. Vankova H., Holmerova I., Machacova K., Volicer L., Veleta P., Celko A.M. (2014). The effect of dance on 
depressive symptoms in nursing home residents. J Am Med Dir Assoc, 15(8): 582-7; IF 4.781. 

3. Neufeld S., Machacova K., Mossey J., Luborsky M. (2013). Walking Ability and Its Relationship to Self-Rated 

Health in Later Life. Clinical Gerontologist, 36(1): 17-32; IF 2,772. 

4. Machacova, K., Lysack, C., Neufeld, S. (2011). Self-rated Health Among Patients with Spinal Cord Injury: What 

Is the Role of Physical Ability? Journal of Spinal Cord Medicine. 34(3): 265-272; IF 1,102. 

5. Lysack, C., Neufeld, S., Machacova, K. (2010). Self-rated Health among Spinal Cord Injury Survivors: directions 

for future research. International Journal of Therapy and Rehabilitation. 17(12): 588-593. 

6. Holmerova I., Machacova K., Vankova H. et al. (2010). Effect of the Exercise Dance for Seniors (EXDASE) 

Program on Lower-Body Functioning Among Institutionalized Older Adults. Journal of Aging and Health. 

22(1):106-19; IF 1,448 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

 

 

Působení v zahraničí 

Wayne State University, Institute of Gerontology, Detroit (Michigan, USA) – 2007-2010: Senior research scientist 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

 

 

Ohlasy publikací ISI/Sscopus 32/38 Podpis, datum 

ostatní 64  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19934443
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19934443
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / fakulta Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Petr Pavlík Tituly Ing., Ph.D. 

Rok narození 1965 pracovní vzt. PP rozsah 40  do kdy N 

Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ne 

Další současní zaměstnavatelé  prac. vztah Rozsah 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy DPČ 20 hod./týden 

Přehled předmětů, na jejichž zabezpečení se podílí 

Seminář: Studia dlouhověkosti  

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

1989: Ing., plynárenství, koksárenství a ochrana ovzduší, VŠCHT Praha  

1993: M.S., biochemie, Bowling Green State University, USA 

1995: M.A., popular culture, Bowling Green State University, USA 
1999: Ph.D., communication studies, Bowling Green State University, USA 

 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

1/2014 – dosud: Vedoucí poradců ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

11/2006 – dosud: Ředitel Institutu magisterských studií, Fakulty humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha 

9/2003 – dosud: Odborný asistent Katedra genderových studií Fakulty humanitních studií UK (plný úvazek), Univerzita 

Karlova, Praha. 

1/2002 – 2/2005: Odborný asistent Filozofická fakulta UK (1/2 úvazek), Univerzita Karlova, Praha (od března 2002 vedoucí 

Centra genderových studií). 

9/2000 – 12/2001: Samostatný odborný koordinátor, Centrum studií rodu: Gender Studies, Univerzita Karlova, Praha. 

9/1998 – 8/1999: Odborný asistent, College of Technology, Bowling Green State University, USA. 

8/1997 – 8/1998: Odborný asistent, non-service fellowhip, School of Communication Studies, Bowling Green State University, 

USA. 

1/1996 – 5/1997: Odborný asistent, School of Communication Studies, Bowling Green State University.  
9/1994 – 12/1997: Manažer (později též zástupce vedoucího odboru účetnictví).  Northwest Pools, Inc.  Zodpovědný též za 

firemní reklamu a PR. 

9/1991 – 6/1993: Odborný asistent, Department of Chemistry, Bowling Green State University, USA. 

9/1989 – 6/1991: Doktorand.  Katedra uhlí, koksu a ochrany prostředí, Vysoká Škola Chemicko-Technologická, Praha.  

 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

1. PAVLÍK, Petr. Dopady zavedení genderových kvót ve správních radách v Norsku. In: DYTRT, Zdeněk (ed). Ženy a 

management. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 9788026501503.174 s. 

2. PAVLÍK, Petr – KOLÁŘOVÁ, Kateřina – SMETÁČKOVÁ, Irena. Sexual and Gender Motivated Harassment at 

Czech Universities: Incidence, Perception and Implications for Sexual Ethics. In: GAVIN, Helen; BENT Jacquelyn 

(eds.). Sex, Drugs and Rock & Roll. Oxford: Inter – Disciplinary Press, 2010, s. 77–86. 

3. PAVLÍK, Petr. Promoting Equal Opportunities for Women and Men in the Czech Republic: Real Effort or Window 

Dressing Supported by the European Union? In: BEBLO, Miriam – GATHER, Claudia – JANKE, Madeleine – 
MAIER, Friederike – MERTENS, Antje (eds.). Where is EU Gender Policy Going? Balance and Perspectives in the 

Field of Employment and the Labor Market. Berlin: Harriet Taylor Mill-Institute of the Berlin School of Economics 

and Law, 2010. 

4. SMETÁČKOVÁ, Irena – PAVLÍK, Petr. Genderově motivované a sexuální obtěžování na středních školách: hranice 

vhodného chování. In Sociální studia, 2012, roč. 9, 11–35. 

5. SMETÁČKOVÁ, Irena – PAVLÍK, Petr. Sexuální obtěžování na vysokých školách: Teoretické vymezení, 

metodologický přístup, výzkumné výsledky. In Sociologický časopis, 2011, roč. 47(2), s. 361–386. 

 

Působení v zahraničí 

1991–1999: studium v USA zakončené titulem Ph.D. 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

 

Ohlasy publikací ISI/Sscopus 2/6 Podpis přednášejícího, datum 

ostatní 97  
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Marcela Petrová Kafková tituly Mgr. et Mgr., 

Ph.D. 

Rok narození 1982 pracovní vztah  rozsah  do kdy  

Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ne 

Další současní zaměstnavatelé prac. vztah Rozsah 

Masarykova univerzita PP 40 hod./týden 

Přednášky v předmětech 
Seminář: Studia dlouhověkosti 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

2007-2012: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obor sociologie, Ph.D 

2004-2007: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor historie, Mgr. 

2004-2006: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obor sociologie, Mgr. 

2000-2004: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obor sociologie-historie, Bc. 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

6/2012 – dosud:  odborný pracovník, Ústav populačních studíí Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita 

10/2010 – 1/2013: odborný asistent, ateliér divadelního manažerství, Janáčkova akademie múzických umění 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

1. VIDOVICOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor 

a subjektivní kvalita života.Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav, 2012, roč. 

48, č. 5, s. 939-963. ISSN 0038-0288. 

2. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí. Brno: 

Masarykova univerzita, 2013. 183 s.EDIS, svazek 10. ISBN 978-80-210-6310-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-

6310-2013. 

3. VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve 

městě, město v životě seniorů. 1. vyd. Praha,Brno: Sociologické nakladatelství, Masarykova univerzita, 2013. 372 s. 

Studie. ISBN 978-80-7419-141-1. 

4. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Older People as Care Givers and theirs Roles in Family in the Era of Active 
Ageing: Case of the Czech Republic. Studia Socjologiczne, 2015, roč. 217, č. 2, s. 49-73. ISSN 0039-3371. 

5. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Význam a obsah 

prarodičovské role u mladých českých seniorů a seniorek. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 

Praha: Sociologický ústav, 2015, roč. 51, č. 5, s. 761-782. ISSN 0038-0288.doi:10.13060/00380288.2015.51.5.213. 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

 

 

Působení v zahraničí 

 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

 

 

Ohlasy publikací ISI/Sscopus 2/1 Podpis, datum 

ostatní 17  
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Marie Pětová tituly Ing. arch., Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1968 pracovní vztah PP rozsah 40 do kdy N 

Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ne 

Další současní zaměstnavatelé prac. vztah Rozsah 

   

   

   

Přednášky v předmětech 

Seminář: Studia dlouhověkosti 
 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

1992, architektura, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Ing. arch. 

1999, filosofie – logika, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Mgr. 

2008, filosofie, Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Ph.D. 

 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

od r. 1992 architektonická praxe (OSVČ) 

2001 – 2004 - Centrum fenomenologických bádání (společné pracoviště UK a Akademie věd) 

2002 – dosud – Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 

2009 – 2015 - proděkan FHS UK pro rozvoj 

od r. 2015 děkan FHS UK 

 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

1. Pětová, Marie - Benyovszky, Ladislav - Novotný, Jaroslav. Časovost a smrtelnost III.: Studie k časové konstituci lidské 

existence - cesty Heideggerova myšlení. 1 vyd. Praha: TOGGA, 2010. 158 s. ISBN 978-80-87258-51-4. 

2. Pětová, Marie – Benyovszky, Ladislav – Novák, Aleš – Novotný, Jaroslav – Zika Richard – Zajíc, Václav. V. Ročenka pro 

filosofii a fenomenologický výzkum. Praha: TOGGA, 2011. 142 s. ISBN: 978-80-87258-87-3.  
3. Pětová, Marie. Myšlení počátku a konce metafysiky. K Heideggerovu titulu „počátek“ (der Anfang). Praha: TOGGA, 

2012. 338 s. ISBN: 978-80-7476-016-7. 

4. Pětová, Marie – Benyovszky, Ladislav. Obrazotvornost v myšlení Martina Heideggera. In: Obrazotvornost v dějinách 

evropské filosofie. Praha: TOGGA, 2013, s. 313-345. ISBN: 978-80-7476-041-9.   

5. Pětová, Marie – Benyovszky, Ladislav – Novotný, Jaroslav. Tři studie k problému naladění (Stimmung). Praha: TOGGA, 

2014. 162 s. ISBN: 978-80-7476-077-8.   

 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

Štěrba, Vojtěch: ALETHEIA, LOGOS a záležitost myšlení 

Tichá, Barbora: Památka a její působení v každodenním životě 

Působení v zahraničí 

 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

 

 

Ohlasy publikací ISI/Sscopus  Podpis, datum 

ostatní 31  
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 

Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Miroslav Vaněk Tituly prof. PaedDr. Mgr. Ph.D. 

Rok narození 1961 Pracovní vztah PP Rozsah 40 Do kdy 9/2016 

Přednášející ne Školitel ano Člen oborové rady ne 

Další současní zaměstnavatelé Pracovní vztah Rozsah 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR PP 20 

Přednášky v předmětech 

Seminář: Studia dlouhověkosti 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta, SU Opava, prof. (2010) 

Filozofická fakulta UK Praha, doc. (2007) 

Filozofická fakulta UP Olomouc, Ph.D. (2000) 
Pedagogická fakulta ZU Plzeň, historie – český jazyk, Mgr. (1992) 

Pedagogická fakulta ZU Plzeň, pedagogika + psychologie, PaedDr. (1989) 

Pedagogická fakulta Plzeň, první stupeň ZŠ, Mgr. (1985) 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

 2008-dosud: Pracoviště orální historie a soudobých dějin, Fakulta humanitních studií UK, Praha 

 2000-dosud: vedoucí Centra orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 

 1996-dosud: vědecký a posléze výzkumný pracovník, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 

 1992-1995: odborný pracovník Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 

 1990-1992: středoškolský profesor, gymnázium, Praha 

 1986-1990: učitel na ZŠ, Praha 
Přehled o nejvýznamnější publikační a další činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnější publikací či děl) 

1. VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–

1989. Praha, Academia 2010, 640 s. 

2. VANĚK, Miroslav– MŰCKE, Pavel, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, FHS UK a ÚSD 

AV ČR, v.v.i., Praha 2011, 296 s. 

3. VANĚK, Miroslav, Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists, Karolinum, 2013, 172 s. 

4. VANĚK, Miroslav – KRÁTKÁ, Lenka (eds.). Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. 
normalizace a transformace. Praha, Karolinum 2014, 550 s.  

5. VANĚK, Miroslav  MŰECKE, Pavel:  Velvet Revolutions An Oral History of Czech Society. Oxford Oral 

History Series. Oxford University Press, 2016. 264 p. 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

 Bouška Tomáš, Ústav Politologie, FF UK Praha, Ústav politologie : „Perzekuce politických vězňů židovského 

původu“. 

 Nedorostek Miloslav, FHS UK Praha: „Skrytá církev v 70. a 80. letech v Československu“. 

 Houda Přemysl, FF UK, Ústav politologie: Folk a Československá společnost. 

 Jan Hrubeš: FF UK, Ústav politologie Praha, Ekologické hnutí v Československu. 

 Pižlová Martina, FHS UK, Praha, Otázky paměti, JUDr. PhDr. Karel Vaš. 

 Marková Lucie, FHS, UK, Praha, Plzeňská alternativní hudba od roku 1983 do současnosti 

 Hlaváček Jiří, FHS UK, Praha, Vzestup a pád ČSLA: Reflexe každodenního života vojáků z povolání v 60. 
letech 20. století ve vzpomínkách pamětníků.  

 Zálom Pavel, FHS UK, Lidé před radnicí. Realizace berounského velkého sídliště z historicko-antropologické 

perspektivy jako modelový případ vybraných důsledků. 

Působení v zahraničí 

2000, 2004 UNC Chapel Hill, USA vždy semestr, 2011 Aarhus University, Dánsko semestr 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

2010 České moderní dějiny, SU Opava, profesor 

 ISI/Scopus 2/0 Podpis, datum 

ostatní 121 

zahraniční 
380 domácí 

 

 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=20a2b17e035fe5d49a8bda3cf60df321&tid=&do=main&doo=detail&did=113529
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=20a2b17e035fe5d49a8bda3cf60df321&tid=&do=main&doo=detail&did=113517
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=20a2b17e035fe5d49a8bda3cf60df321&tid=&do=main&doo=detail&did=113517
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Hana Vaňková tituly MUDr., PhD. 

Rok narození 1978 pracovní vztah PP rozsah 12 do kdy  4/2016 

Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ne 

Další současní zaměstnavatelé prac. vztah Rozsah 

Gerontologické centrum PP 20 hod./týden 

3. LF UK dohoda 8 hod./týden 

   

Přednášky v předmětech 

Seminář: Studia dlouhověkosti 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

1996 – 2002 - 3.lékařská fakulta UK v Praze, MUDr. 

2005 - specializace v oboru všeobecné lékařství 1. stupně,  

2009 - specializovaná způsobilost ve všeobecném lékařství 

2010 - atestace v nástavbovém oboru Medicína dlouhodobé péče 

2010 – 2015 - postgraduální doktorské studium biomedicíny, PhD.  

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

2002-2004  Nemocnice Kolín,  sekundární lékařka na interním, resp. geriatrickém oddělení 

2003-2005  IPVZ, Praha, lékařka v přípravě k atestaci ze všeobecného lékařství. 

2005- dosud  Gerontologické Centrum Praha 8: lékařka, koordinátorka výzkumných projektů    

2009- dosud - přednášející IPVZ a 2.LF UK (DPP) 

2010- dosud - akademický pracovník UK FHS, Centre of Expertize in Longevity and Long-term Care 

2010- dosud - odborný asistent 3.LF UK,  II.int.klinika, se zaměřením na geriatrii a medicínu dlouhodobé péče 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

1. VANKOVA, H., HOLMEROVA, I., MACHACOVA, K., VOLICER, L., VELETA, P., CELKO, A. M. The Effect of 

Dance on Depressive Symptoms in Nursing Home Residents. Journal of the American Medical Directors 
Association, 2014, 15.8: 582-587. Impact Factor 4.781 

2. HOLMEROVÁ, I., MACHÁCOVÁ, K., VANKOVÁ, H., et al., Effect of the Exercise Dance for Seniors (EXDASE) 

program on lower-body functioning among institutionalized older adults. Journal of aging and health, 2009.  IF 1.467 

3. VANKOVA,H., HOLMEROVÁ, I.,ANDEL,R.,et al. Functional status and depressive symptoms among older adults 

from residential care facilities in the Czech Republic. Int J Geriatr Psychiatry, 2008. 23(5), 466-471. ISSN 0885-

6230. IF 2.128 

4. JURASKOVA, B., C. ANDRYS, I. HOLMEROVA, D., SOLICHOVA, VANKOVA, H. et.al. Transforming growth 

factor beta and soluble endoglin in the healthy senior and in Alzheimer's disease patients. J Nutr Health Aging, 14(9). 

2010. 758-761. ISSN 1279-7707. IF 2.484 

5. HOLMEROVÁ, I.; VANKOVÁ, H.; JURASKOVÁ, B. Biogerontology in the Czech Republic. Biogerontology, 

2011, 12.1: 31-35. IF 3.411 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

 

Působení v zahraničí 

Aktivní členství v mezinárodních výzkumných sítích: 2005 International Association of Geriatrics and Gerontology 

2012 INTERDEM, Int. network of researchers collaborating in research on Early, Timely and Quality Psychosocial 
Interventions in Dementia, spolupráce na přípravě výzkumných projektů. 2015 COST TD1005 Pain in Impaired Cognition 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

 

 

Ohlasy publikací ISI/Sscopus WOS 54, 

H index 5 
Podpis, datum 

ostatní 46  
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G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 

Název SP / SO Humanitní studia/Studia dlouhověkosti 

Jméno a příjmení Inna Čábelková tituly Ing., Ph.D. 

Rok narození 1974 pracovní vztah PP rozsah 40 do kdy 6/ 2018  

Přednášející ne školitel ano člen oborové rady ne 

Další současní zaměstnavatelé prac. vztah Rozsah 

UK FHS PP 20 hod./týden 

Přednášky v předmětech 

 

 

Údaje o VŠ vzdělání včetně doktorského studia (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

2002 - Economics, CERGE Charles University, Prague and City University of New York; specialization: Transition 

(corruption, economic crime), Industrial Organization, Econometrics; Ph.D., 

1997 - Computer Science, National Technical University, Kiev; specialization: System planning/analysis, graduation with 

honors of excellence, Ing. 

Údaje o praxi od absolvování VŠ (doba působení a název zaměstnavatele) 

2002 - dosud FHS UK 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let (5 nejvýznamnějších publikací či děl) 

 

1. Yuriy Bilan, and Inna Cabelkova. 2015. Interdisciplinary approach to migration studies 

"Интердисциплинарный подход к исследованию миграционных процессов". SOTSIOLOGICHESKIE 

ISSLEDOVANIYA, Sociological Studies ISSN 0132-1625. No. 9, pp. 70-74.  IF 0.225 

http://www.isras.ru/socis_2015_09.html?en 

2. Strielkowski, W.; Čábelková, I. Religion, Culture, and Tax Evasion: Evidence from the Czech Republic. 

Religions (2015), 6, 657-669. http://www.mdpi.com/2077-1444/6/2/657 Web of Science, Core collection and 

SCOPUS Version: http://www.mdpi.com/2077-1444/6/2/657/pdf    

3. Cabelkova, I., Strielkowski, W., Mirvald, M. (2015), “Business Influence on the Mass Media: A Case Study of 

21 Countries”, Transformations in Business & Economics, Vol. 14, No 1 (34), pp. 65-75, IF 0.26,  

4. Čábelkova Inna,  Abrham  Josef and Wadim Strielkowski.  2015. "Factors influencing job satisfaction in post-

transition economies: a case of the Czech Republic". International Journal of Occupational Safety and 

Ergonomics. Vol. 21 (2015), No 4, [Impakt faktor 2014: 0.494, 5-year impakt faktor: 0.527] 

5. Čábelková, I. 2014. Cultural values in economic thinking. FHS UK. ISBN 978-80-87398-66-1. 134s. 

 

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel 

- 

 

Působení v zahraničí 

 

Habilitační a jmenovací řízení (rok, obor, vysoká škola a udělený titul) 

- 

 

Ohlasy 

publikací 

ISI/Scopus 16/35 

 
Podpis, datum 

ostatní 62  

 

http://www.isras.ru/socis_2015_09.html?en
http://www.mdpi.com/2077-1444/6/2/657
http://www.mdpi.com/2077-1444/6/2/657/pdf
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H – Výkaz o studiu v doktorském studijním programu 
Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta humanitních studií 
Název studijního programu Humanitní studia 
Název studijního oboru Studia dlouhověkosti 
Rok udělení / prodloužení 

Akreditace 

Počet studentů Počet absolventů od 

zřízení oboru 

Počet absolventů za 

posledních pět let celkem z toho v prezenční formě z toho cizinci 

      

Disertační práce obhájené za posledních 5 let Titul, jméno a příjmení školitele 

- nový program  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Adresa www stránky pro přístup 

k obhájeným disertačním pracím  

repozitář závěrečných prací UK: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_sear

chas=basic&lang=cs; 
Jméno a heslo k přístupu na www 

umožněn přístup pro anonymní 

uživatele po přihlášení 
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