
 1 

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií UK v Praze 
17. dubna 2008 

 
počet členů VR s platným hlasovacím právem 33, přítomno 21 a 1 čestný člen,  

omluveno 11 
 
Přítomni: 
doc. PhDr. L. Benyovszky, CSc. 
doc. PhDr. J. Bystřický, CSc. 
prof. PhDr et RNDr. H. Haškovcová, CSc. 
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. 
prof. PhDr. M. Hroch, DrSc. 
prof. PhDr. J. Kandert, CSc. 
prof. RNDr. S. Komárek, CSc. 
prof. PhDr. P. Kouba, CSc. 
prof. PhDr. M. Marcelli, CSc. 
PhDr. M. Moravcová, DrSc. 
doc. PhDr. Zd. Pinc  
prof. PhDr. St. Štech, CSc. 
prof. Ing. K. Štulík, DrSc. 
prof. RNDr. B. Velický, DrSc. 
prof. Ing. I. Wilhelm, CSc. 
prof. Ing. L. Bartoš, DrSc. 
doc. Ing. I. Havel, CSc. 
doc. RNDr. M. Holeček, Ph.D. 
prof. RNDr. H. Illnerová, CSc. 
RNDr. Vl. Roskovec, CSc. 
prof. RNDr. P. Vopěnka, DrSc. 
doc. Ing. K. Müller, CSc. – čestný člen 
 
Omluveni: 
doc. MUDr. M. Bojar, CSc. 
RNDr. V.Cílek, CSc. 
prof. PhDr. Vl. Dvořáková, CSc. 
doc. JUDr. P. Pithart  
prof. ThDr. A.-P. Rethmann 
PhDr. J. Rous  
prof. Ing. Vl. Růžička, CSc. 
prof. PhDr. Vl. Smékal, CSc. 
prof. J. Sokol, PhD., CSc. 
prof. RNDr. Z. Šmahel, CSc. 
doc. PhDr. P. Zima, CSc. 
 
Hosté: 
prom. fil. Karel Novotný, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 
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Projednané body programu: 
 

1. Výroční zpráva o činnosti FHS UK za rok 2007 
- Vědecká rada FHS UK  vzala  na vědomí 

 
2. Návrh certifikovaného programu „Antropologie a management turismu“ 

- Vědecká rada FHS UK vzala na vědomí 
 

3. Návrhy nových členů komisí státních závěrečných zkoušek 
- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen 
 

4. Různé 
 

V 17 hodin uvítal děkan FHS UK všechny přítomné a představil jim nově jmenované 
členy Vědecké rady: prof. PhDr. Miroslava Marcelliho, CSc., vedoucího katedry 
elektronické kultury a sémiotiky FHS UK a prof. Dr. phil. Johanna Palla Arnasona, CSc., 
odborníka v oboru historické sociologie.  
 
Ad 1) Doc. Benyovszky na úvod shrnul stěžejní úspěchy, kterých fakulta v loňském roce 
dosáhla  v oblasti vědecké činnosti, kdy  pozitivním ukazatelem je již nárůst počtu 
publikací udávaných do RIVu, na němž se hlavní měrou podílela práce na výzkumném 
záměru fakulty. VZ byl na základě kontroly MŠMT na podzim 2007 přeřazen ze skupiny 
B do skupiny A. Co se týče individuálních grantových projektů, jakožto velký úspěch 
doc. Benyovszky vyzdvihnul účast Katedry studií občanské společnosti v 7. rámcovém 
programu Evropské komise. Na základě dubnového vyhlášení výsledků 5. kola GA UK 
získala fakulta sedm nových projektů a čtyři v roce 2008 pokračují. V roce 2008 končí tři 
projekty GA ČR, tři nové naopak fakulta získala. Z oblasti studijní agendy doc. 
Benyovszky zmínil úspěšné reakreditace tří navazujících magisterských studijních oborů 
a nově udělenou akreditaci oboru Orální historie – soudobé dějiny. Do posledně 
jmenovaného oboru bylo na základě Opatření rektora vyhlášeno dodatečné přijímací 
řízení a první studenti tak ke studiu nastoupí již v ak. roce 2008/09. Děkan dále 
informoval členy VR o razantním nárůstu počtu přihlášek ke studiu (oproti loňsku téměř 
dvojnásobek).  
 
Vědecká rada FHS UK vzala Výroční zprávu o činnosti FHS UK  na vědomí.   
  

Ad 2)  Předkladatel návrhu certifikovaného programu „Antropologie a management 
turismu“ doc. Pinc nejprve seznámil členy VR se strukturou programu a jeho 
personálním zajištěním. Kurikulum je tvořeno patnácti kurzy, které se vyučují anglicky, 
česky nebo rusky. Program je ukončen komisionelní zkouškou. V následné rozpravě doc. 
Benyovszky vyzdvihnul příležitost absolvovat blok ucelených kurzů v angličtině, což 
představuje velké plus pro řadu studentů bakalářského studia. Prof. Havelka na základě 
zkušenosti s realizací programů kulturního managementu v SRN vznesl dotaz ohledně 
skladby programu a absence předmětů zaměřených na obecně kulturní souvislosti. 
Předpokladem je zde dle doc. Pince to, že účastníci CP absolvují předměty obecně 
kulturního základu v rámci bakalářského studia, přičemž na základě zkušenosti s realizací 
CP na fakultě se daný počet kurzů v rámci programu ukazuje jako maximální.  
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Vědecká rada FHS UK vzala návrh na vědomí.  
 
Ad 3) Doc. Benyovszky předložil členům Vědecké rady návrh PhDr. Zuzany Havrdové, 
CSc. na jmenování nových členů komise státních závěrečných zkoušek Mgr. Moniky 
Markové a Ing. Ingrid Štegmanové ve studijním oboru Řízení a supervize v sociálních a 
zdravotnických organizacích a návrh ředitele Institutu základů vzdělanosti Mgr. Ondřeje 
Skripnika na jmenování Mgr. Lucie Doležalové, Ph.D., PhDr. Petra Janečka, Mgr. 
Kateřiny Klapilové, Mgr. Martina Koláře, Mgr. Petra Lupače, Mgr. Olgy Nešporové, 
prom. fil. Karla Palka, Mgr. Evy Richterové, a Mgr. et Mgr. Markéty Vaňkové  ve 
studijním oboru Studium humanitní vzdělanosti.  
 
Návrh  byl  vědeckou radou FHS UK schválen. 
 
Ad 4) Příští termín zasedání Vědecké rady FHS UK, který je plánován na druhou 
polovinu června 2008, bude po dohodě členům VR s dostatečným časovým předstihem 
oznámen e-mailem. Na programu zasedání budou žádosti o reakreditaci bakalářského 
studijního oboru Studium humanitní vzdělanosti, doktorského oboru Aplikovaná etika a 
žádost o akreditaci navazujícího magisterského oboru Historická sociologie.  
 
 
 
 
 
V Praze 21. 4. 2008   Zapsala Tereza Ponikelská, sekretariát děkana 
 
   


