Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií
27. září 2007
Dle prezenční listiny přítomno 17 z 32 členů s platným hlasovacím právem a jeden čestný
člen.
Projednané body programu:
1. Seznámení členů se změnami ve složení Vědecké rady Fakulty humanitních studií
- Vědecká rada FHS UK vzala na vědomí
2. Návrh na jmenování nových členů oborové rady doktorského studijního programu
Antropologie
- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen
3. Žádost o rozšíření akreditace magisterského studijního programu Humanitní
studia o studijní obor Antropologie soudobých dějin
- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen
4. Žádost o akreditaci navazujícího magisterského programu Ošetřovatelství, oboru
Ošetřovatelství ve vybraných ošetřovatelských oborech-Psychiatrická sestra
- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen
5. Návrhy nových členů komisí státních závěrečných zkoušek
- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen
6. Různé
V 17 hodin uvítal děkan FHS UK přítomné členy vědecké rady a zahájil zasedání prvním
bodem jednání.
Ad 1) Doc. Benyovszky nejprve seznámil členy se změnami ve složení VR. Nově
jmenovaným externím členem je od ZS 2007 prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
z Filosofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, který rovněž spolupracuje s
Katedrou elektronické kultury a sémiotiky FHS UK. Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.
a doc. Ing. Karel Müller, CSc. přijali čestné členství. Doc. Benyovszky dále členům sdělil
svůj úmysl jmenovat do VR prof. Johanna Arnasona, odborníka v oboru historické
sociologie, který od ZS tohoto akademického roku přednáší na fakultě. Členům VR dále
představil proděkana pro vědu a výzkum Karla Novotného, MA., Ph.D.
Ad 2) Děkan předložil členům návrh prof. Komárka a prof. Šmahela na jmenování
nových členů oborové rady doktorského studijního programu Antropologie. Ředitel
doktorského studia prof. Komárek seznámil členy VR s vědeckým zaměřením obou
navrhovaných: Mgr. Jana Havlíčka, Ph.D. a Mgr. Hynka Bartoše, Ph.D.
Členové VR FHS UK neměli připomínek.
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Ad 3) Slova se ujal Doc. Vaněk, který zmínil rostoucí potřebu antropologického pohledu
na soudobé dějiny i vzhledem k šíři témat, který není Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
bez spolupráce s univerzitou a zapojením studentů do výzkumu schopen obsáhnout.
V následné diskusi vznesl doc. Bystřický dotaz, proč v návrhu chybí souborná zkouška
z antropologie, kterou by vzhledem k názvu oboru předpokládal. Dle doc. Vaňka lze
souvislost najít především v uplatnění metod antropologického výzkumu, jejichž znalost
se od studentů očekává již z bakalářského stupně. Prof. Sokol zmínil přílišnou
„politizaci“ témat diplomových prací, která se omezují téměř výhradně na období
komunismu. Dr. Moravcová představila myšlenku na vybudování archivu, kde by se
shromažďovala data získaná studenty při výzkumu. Dle stanoviska VR je třeba upravit
výčet dílčích studijních povinností tak, aby bylo zřejmé, jaké oblasti antropologie
pokrývají, dále propojit názvy studijních předmětů do obsahu sylabů, a zdůraznit
vědeckou participaci studentů.

Návrh byl vědeckou radou jednomyslně schválen.

Ad 4) Slova se ujal doc. Šimek, který na úvod seznámil přítomné členy s několika
důležitými skutečnostmi a obtížemi, které jsou spjaty s žádostí o akreditaci, resp.
rozvojovým programem Ošetřovatelství. Zdůraznil svůj úmysl v projektu i přes obtíže
spočívající v zajištění institucionálního zázemí a stabilního týmu pedagogů pokračovat.
Prof. Dvořáková zmínila náročnost akreditačního procesu, kdy žádost schvaluje nejprve
Ministerstvo zdravotnictví a poté Akreditační komise MŠMT. Dále upozornila, že je
v žádosti třeba specifikovat soulad mezi programem Ošetřovatelství a zaměřením fakulty,
stejně jako explicitně uvést, kteří akademičtí pracovníci FHS se budou podílet na výuce.
Doc. Pinc zmínil návaznost na tradici vzdělávání sester, které realizuje Katedra řízení a
supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních, a dále některé styčné body
s doktorským programem Aplikované etiky. Doc. Bojar zmínil, že legislativa EU
vyžaduje, aby zdravotní sestry měly minimálně bakalářské vzdělání, což ovšem nejsou
lékařské fakulty samy schopny zajistit. V situaci, kdy jsou duševní choroby stále
podceňovanou problematikou, lze podle něj jen uvítat extenzi humanitně zaměřené
fakulty do oblasti výuky psychiatrických sester. Prof. Dvořáková dále upozornila, že
otázku institucionálního zázemí je třeba vyřešit před předložením žádosti Akreditační
komisi, která vyžaduje potvrzené smlouvy a dohody o spolupráci. Slova se ujala prof.
Haškovcová, které vznesla dotaz ohledně dostatečné odborné kvalifikace pedagogických
pracovníků, mezi nimiž jsou specialisté z oboru psychiatrie v menšině. Dále prof.
Haškovcová vznesla následující připomínky: Profilace na psychiatrii je nedostatečná,
obsahy celé řady předmětů se kryjí s předměty vyučovanými v rámci jiných
magisterských oborů ošetřovatelství. Koncepci navrhovaného studia je třeba posoudit,
případně vymezit vůči specializačnímu studiu pro sestry pracující v psychiatrii, které je
realizováno v NCO NZO v Brně. Celá část výuky týkající se managementu se kryje
s obsahem stávajícího studia na Katedře řízení a supervize FHS.Chybí rozvaha /i
ekonomická/ kolik lze předpokládat uchazeček o studium, když nabídka magisterských
programů v ošetřovatelství je široká.
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Návrh byl vědeckou radou schválen v tomto poměru hlasů: 14 členů pro, 1 člen proti, 2
členové se zdrželi hlasování.

Ad 5) Doc. Benyovszky předložil členům vědecké rady návrh doc. Ing. Marie
Dohnalové, CSc. na jmenování nového člena komise státních závěrečných zkoušek Mgr.
Ondřeje Matějky ve studijním oboru Studia občanského sektoru a návrh ředitele Institutu
základů vzdělanosti Mgr. Ondřeje Skripnik na jmenování PhDr. Jiřího Loudína, CSc.,
Mgr. Filipa Pospíšila, Mgr. Pavla Soukupa, Ph.D., a Ing. Radka Trnky, Ph.D. ve
studijním oboru Studium humanitní vzdělanosti.

Návrh byl vědeckou radou jednomyslně schválen.
Ad 6) Doc. Pinc oznámil členům VR, že se počínaje 1. říjnem 2007 obnovuje seminář
Modré pondělí, a srdečně je pozval k účasti. Prvním hostem semináře byl prof. Arnason,
dále vystoupí např. prof. Komárek a prof. Sokol. Modré pondělí se bude v ZS 2007 konat
pravidelně každé pondělí na Hůrce, vchod B, v posluchárnách v 1. patře od 18 hodin
(FHS UK, Husníkova 2075, Praha – Stodůlky, metro B Hůrka).

Na závěr zasedání doc. Benyovszky všem zúčastněným poděkoval za vznesené náměty a
připomínky a jednání bylo po 18. hodině ukončeno.

V Praze 2. 10. 2007

Zapsala Tereza Ponikelská, sekretariát děkana
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