
 1 

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií 
3. května 2007 

 
Dle prezenční listiny přítomno 24 z 35 členů s platným hlasovacím právem a dva čestní 
členové.  
 
Projednané body programu: 
 

1. Žádost o akreditaci doktorského studijního programu Filozofie, oboru Filozofie a 
teorie elektronické kultury (opětovné předložení žádosti se zapracovanými 
připomínkami VR FHS UK ze zasedání 8. 2. 2007) 

- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen 
 

2. Návrhy nového člena komise státních závěrečných zkoušek studijního oboru 
Studia občanského sektoru 

- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen 
 

3. Zrušení certifikovaného programu Sociální práce a pastorace  
- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen 

 
4. Seznámení členů vědecké rady s výsledky volby děkana FHS UK 

 
 
 

V 17 hodin uvítal děkan FHS UK přítomné členy vědecké rady a zahájil zasedání prvním 
bodem jednání. 
 
Ad 1) Doc. Bystřický seznámil členy vědecké rady se změnami, které zapracoval na 
základě připomínek z předchozího zasedání do žádosti o akreditaci doktorského 
studijního programu Filozofie a teorie elektronické kultury. Jedná se o následující změny: 
povinnosti studenta doktorského programu byly doplněny o požadavek na publikovaní 
doktorské práce; aktivní účast na minimálně třech odborných konferencích; publikování 
dvou recenzí v odborném impaktovaném tisku. Dále došlo k rozšíření sylabu kurzu prof. 
Palka Filosofie a sémiotika o současné sémiotické teorie a spolupráce s FF UK 
v Bratislavě byla formálně stvrzena podepsáním dohody o spolupráci. Slova v následující 
diskusi se ujala prof. Dvořáková, která doporučila ze studijního plánu vynechat 
nepovinný modul, ve kterém by se studentům nabízela možnost absolvovat předměty 
magisterského studijního programu. Prof. Kouba uvedl, že vztah mezi třemi studijními 
moduly je ve stávající formulaci nejasný, a bylo by proto vhodné do žádosti doplnit, že 
studenti musí dva bloky absolvovat povinně a jeden si mohou zvolit. Prof. Illnerová 
vznesla otázku, zda je požadavek na jeden semestr studia strávený v zahraničí dostačující, 
neboť neposkytuje příležitost k hlubší a systematičtější vědecké práci. Prof. Havelka 
uvedl, že například v rámci Česko – německého doktorandského kolegia se zahraniční 
stáž velmi osvědčila s tím, že projekt výzkumu musí být předem jasně zacílený. Na závěr 
diskuse doc. Pinc shrnul, že semestrální studijní pobyt v zahraničí nemá být explicitně 
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jmenován jako jedna z nutných podmínek absolvování doktorského programu, ale 
vhodnější bude použít formulaci „je žádoucí“ bez další specifikace.     
  

Návrh byl vědeckou radou  schválen. 
Ad 2) Prof. Sokol předložil členům vědecké rady návrh doc. Ing. Marie Dohnalové na 
jmenování nového člena komise státních závěrečných zkoušek Mgr. Ivana 
Vodochodského ve studijním oboru Studia občanského sektoru.  
 
Návrh byl vědeckou radou  schválen. 
 
Ad 3) Prof. Sokol předložil členům vědecké rady návrh vedoucího bakalářského studia 
Mgr. Josefa Kružíka, Ph.D. na zrušení certifikovaného programu Sociální práce a 
pastorace realizovaného ve spolupráci s Evangelickou akademií – vyšší odbornou školou 
sociálně právní. Smlouva o spolupráci s touto institucí již vypršela a kolegium děkana se 
ji rozhodlo z důvodu malého zájmu studentů obou stran již neobnovovat.  
 
Návrh na zrušení certifikovaného programu  byl vědeckou radou schválen. 
 
Ad 4) Prof. Sokol informoval členy vědecké rady o tom, že k 1. květnu 2007 končí jeho 
funkční období děkana FHS UK, a zároveň představil svého nástupce v děkanské funkci 
doc. PhDr. Ladislava Benyovského, CSc., stávajícího proděkana pro rozvoj fakulty, 
kterého Akademický senát FHS UK zvolil na svém zasedání 5. dubna 2007. 
 
Na závěr zasedání prof. Sokol všem zúčastněným poděkoval za přínosnou spolupráci a 
jednání bylo po 18. hodině ukončeno. 
 
 
 
V Praze 7. 5. 2007   Zapsala Tereza Ponikelská, sekretariát děkana 
 
   


