Univerzita Karlova v Praze
Fakulta humanitních studií
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK v Praze dne 24. června 2008
Přítomni: 19 členů z celkového počtu 37 členů s platným hlasovacím právem
Hosté: Mgr. Josef Kružík, Ph.D. – proděkan pro studium FHS UK

Projednané body programu:
1. představení nových členů Vědecké rady
2. žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Humanitní
studia, oboru Studium humanitní vzdělanosti
3. žádost o prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního programu Filosofie,
oboru Aplikovaná etika
4. návrh nových členů oborové rady doktorského studijního programu Filosofie, oboru
Aplikovaná etika
5. návrh na zahájení habilitačního řízení PhDr. Zdeňka R. Nešpora, Ph.D. v oboru
Sociální a kulturní antropologie
6. návrh na zahájení habilitačního řízení MUDr. Ivy Holmerové, Ph.D. v oboru Sociální a
kulturní antropologie
7. různé.
Zahájení
Zasedání zahájil předseda Vědecké rady děkan doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. Přivítal
přítomné a sdělil jim smutnou zprávu o úmrtí dlouholetého člena Vědecké rady a kolegy
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy prof. Zbyňka Šmahela. Jeho odchod je pro
fakultu velkou ztrátou nejen odbornou, ale především lidskou.
- Vědecká rada schválila program zasedání
- Vědecká rada schválila zápis ze zasedání dne 17. 4. 2008
1. Představení nových členů
Doc. Benyovszky poté seznámil Vědeckou radu se změnami v personálním obsazení. Členy
VR byli se souhlasem Akademického senátu ze dne 5. 6. 2008 jmenováni: prof. PhDr. Ivan
Blecha, CSc., vedoucí katedry filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
Ing. Egon Gál, CSc., výkonný ředitel Bratislavského institutu humanizmu, prof. PhDr. Eduard
Maur, CSc., profesor na katedře historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice,
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prom. fil. Karel Novotný, MA., Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum FHS UK, a
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.
2. Žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu
Humanitní studia, oboru Studium humanitní vzdělanosti
Děkan doc. Benyovszky uvedl druhý bod jednání a předal slovo proděkanovi pro studium
Mgr. Josefovi Kružíkovi, Ph.D., který stručně představil hlavní změny v předkládaném
materiálu oproti stávající platné akreditaci, jejichž cílem bylo zjednodušit a zpřehlednit
organizaci studia. Dr. Kružík zmínil příznivý trend, kterým je rostoucí počet zájemců o
studium (v letošním roce 3 128 podaných přihlášek), a dále zvyšující se kvalifikace
akademických pracovníků. Prof. Sokol uvedl, že se takto koncipované bakalářské studium
ukazuje jako velmi perspektivní i v souvislosti s chystanou reformou vysokých škol, tzv. Bílou
knihou terciárního vzdělávání. Prof. Dvořáková vznesla dotaz ohledně počtu přijatých a
skutečně zapsaných ke studiu. Dr. Kružík uvedl, že v loňském roce činil tento poměr 810/555.
Za hlavní faktory přitom označil termín přijímacího řízení (z rozhodnutí RUK se přijímací
řízení loni poprvé konalo v červnovém termínu) a termín zápisu ke studiu. Do diskuse se
přihlásil doc. Bojar, který vznesl dotaz ohledně uplatnění absolventů s tím, že se jedná o
stěžejní ukazatel při hodnocení kvality studijního oboru. Přehled o uplatnění absolventů FHS
UK bude dle dohody připraven na některé z příštích zasedání VR. Po ukončení rozpravy přijala
Vědecká rada hlasy všech přítomných členů toto usnesení:
- vědecká rada schvaluje žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního
programu Humanitní studia, oboru Studium humanitní vzdělanosti
3. Žádost o prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního programu Filosofie,
oboru Aplikovaná etika
Po uvedení tohoto bodu jednání požádal doc. Benyovszky předsedkyni oborové rady
prof. Haškovcovou o představení materiálu. Prof. Haškovcová uvedla, že posoudit program,
který nyní běží druhým rokem a navrhnout případné změny bude možné teprve poté, co
absolvují první doktorandi. V současné době dva doktorandi splnili všechny dílčí povinnosti a
pracují již jen na vlastním výzkumném projektu. Klíčovou změnou od poslední akreditace je
rozšíření o prezenční formu studia. Prof. Dvořáková vznesla dotaz na „úmrtnost“ studentů
přijatých do studia. Dle prof. Haškovcové během dvou let studium ukončil pouze jeden
doktorand. Prof. Dvořáková dále uvedla několik praktických doporučení, která jsou pro
hodnocení Akreditační komisí zcela zásadní. Mimo jiné poukázala na to, že je třeba zdůraznit
získané granty a projekty pro vědeckou činnost v oboru. Součástí výzkumného záměru FHS
UK „Antropologie komunikace a lidské adaptace“, který fakulta realizuje v letech 2005 –
2011, je kapitola „Etické problémy současné společnosti“. Účast na výzkumném záměru je dle
prof. Dvořákové potřeba dostatečně akcentovat. Po ukončení rozpravy přijala Vědecká rada
hlasy všech přítomných členů toto usnesení:
- vědecká rada schvaluje žádost o prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního
programu Filosofie, oboru Aplikovaná etika s doporučením doplnit účast na výzkumném
záměru fakulty
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4. Návrh nových členů oborové rady doktorského studijního programu Filosofie, oboru
Aplikovaná etika
Doc. Benyovszky předložil návrh na jmenování nových členů oborové rady a požádal
prof. Haškovcovou o jejich stručné představení. Nově navrhovanými členkami jsou
prof. JUDr. Helena Válková, CSc. z Právnické fakulty ZČÚ v Plzni, prof. PhDr. Valérie
Tóthová, Ph.D. ze Zdravotně sociální fakulty JČÚ v Českých Budějovicích, a
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. z Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Vědecká rada
přijala hlasy všech přítomných členů toto usnesení:
- vědecká rada bere na vědomí návrh na jmenování prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc.,
prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D., a MUDr. Boženy Juraškové, Ph.D. členkami oborové
rady doktorského programu Filosofie, oboru Aplikovaná etika

5. Návrh na zahájení habilitačního řízení PhDr. Zdeňka R. Nešpora, Ph.D. v oboru
Sociální a kulturní antropologie
Děkan doc. Benyovszky uvedl pátý bod jednání a předal slovo prof. Havelkovi, který
představil uchazeče PhDr. Zdeňka R. Nešpora, Ph.D. a zdůvodnil složení navrhované komise.
Dr. Nešpor se specializuje na dějiny náboženství (metodologie a historie, náboženství raného
novověku a současnosti), sociologii, religionistiku, a historickou a sociální antropologii.
Uchazeč předložil habilitační práci „Ne/náboženské naděje intelektuálů. Sociologie a
antropologie náboženství v domácím, mezinárodním a interdisciplinárním kontextu“.
Prof. Maur, který byl školitelem dr. Nešpora v doktorském studiu, zdůraznil jeho všestrannost
a interdisciplinární průpravu. Vědecká rada poté přijala hlasy všech přítomných členů toto
usnesení:
- pro posouzení návrhu na jmenování PhDr. Zdeňka R. Nešpora, Ph.D. docentem pro obor
Sociální a kulturní antropologie schvaluje Vědecká rada na návrh děkana habilitační komisi
ve složení:
předseda:

prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
Univerzita Karlova v Praze - Fakulta humanitních studií

členové:

prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.
Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr.
Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Filozofická fakulta
doc. ThDr. Ivan Štampach
Univerzita Pardubice - Filozofická fakulta
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6. Návrh na zahájení habilitačního řízení MUDr. Ivy Holmerové, Ph.D. v oboru Sociální a
kulturní antropologie
Po uvedení dalšího bodu jednání předal děkan doc. Benyovszky slovo prof. Sokolovi, který
představil uchazečku MUDr. Ivu Holmerovou, Ph.D., jež předložila habilitační práci
„Stárnoucí společnost, zdravotnické a sociální služby“. MUDr. Holmerová je dlouholetá
vedoucí Gerontologického centra Praha, zabývá se systematickým bádáním o pozici starých
lidí doma i v ústavech sociální péče. Předkládaná habilitační práce vyšla rovněž v angličtině.
Prof. Dvořáková vznesla dotaz, zda není ustavení komise, jejíž tři členové jsou z jednoho
pracoviště, v rozporu s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK.
Vědecká rada poté přijala hlasy všech přítomných členů toto usnesení:
- pro posouzení návrhu na jmenování MUDr. Ivy Holmerové, Ph.D. docentkou pro obor
Sociální a kulturní antropologie schvaluje Vědecká rada na návrh děkana habilitační komisi
v následujícím složení s doporučením ověřit možnost jmenovat do komise tři členy ze
stejného pracoviště:
předseda:

prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
Univerzita Karlova v Praze - Fakulta humanitních studií

členové:

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Univerzita Karlova v Praze - 3. lékařská fakulta
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií
prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.
Masarykova univerzita - Lékařská fakulta
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Masarykova univerzita v Brně - Lékařská fakulta

7. Různé
Proděkan pro vědu a výzkum dr. Novotný na základě žádosti předsedy Grantové rady UK a
prorektora pro vědeckou a tvůrčí činnost prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc. předložil návrh na
schválení nových členů oborových rad GA UK. Vědecká rada poté přijala hlasy všech
přítomných členů toto usnesení:
- vědecká rada schvaluje návrh na jmenování doc. PhDr. Václava Matouška, CSc. a
doc. PhDr. Jiřího Šubrta, CSc. do oborové rady GA UK v sekci A – společenské vědy.
Termín příštího zasedání Vědecké rady byl předběžně stanoven na konec září 2008.
V Praze 27. 6. 2008

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
děkan FHS UK

Zapsala: Bc. Tereza Ponikelská
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