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Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 25. září 2008
Přítomno:

15 členů z celkového počtu 29 členů s platným hlasovacím právem

Hosté:

Mgr. Josef Kružík, Ph.D. – proděkan pro studium FHS UK
Karel Novotný, M.A, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
doc. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. – vedoucí pracoviště Orální
historie: soudobé dějiny

Projednané body programu:
1. Schválení zápisu ze zasedání z 24. června 2008 a programu zasedání 25. září 2008.
- vědecká rada FHS UK zápis s jednou připomínkou schválila
- vědecká rada program zasedání schválila
2. Představení nově jmenované členky VR FHS a změn ve složení VR FHS
- vědecká rada FHS UK vzala na vědomí
3. Žádost o udělení akreditace Erasmus Master Mundus programu „Německá a
francouzská filosofie v Evropě“ (EuroPhilosophie)
- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen
4. Žádost o udělení akreditace navazujícího magisterského studijního programu
Sociologie, studijního oboru Historická sociologie.
- návrh byl vědeckou radou FHS UK s jednou připomínkou schválen
5. Žádost o schválení akreditace doktorského studijního programu Antropologie
- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen
6. Žádost o akreditaci doktorského studijního programu Obecná antropologie
- návrh byl vědeckou radou FHS UK s několika připomínkami schválen
7. Návrhy nových členů komisí státních závěrečných zkoušek
- návrhy byly vědeckou radou FHS UK schváleny
8. Různé.
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V 17,00 uvítal děkan FHS UK, doc. Benyovszky, přítomné členy vědecké rady a zahájil
zasedání prvním bodem jednání a přednesl průvodní komentář k předkládaným materiálům.
1. Schválení zápisu ze zasedání z 24. června 2008 a programu zasedání 25. září 2008
Prvním bodem jednání bylo schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 24. 6. 2008. Námitku
vznesla prof. Haškovcová: v zápisu je uvedena nepřesná informace. Studium v doktorském
programu Aplikovaná etika jeden student neukončil, nýbrž od studia odstoupil. Bude opraveno.
Vědecká rada zápis ze zasedání ze dne 24.6. 2008 s výše uvedenou připomínkou schválila.
Poté byl vědecké radě předložen ke schválení program jejího zasedání 25. září 2008.
Vědecká rada program zasedání schválila.
Děkan FHS UK informoval přítomné o dalším vývoji v bodech, které byly projednávány a
schváleny při minulém zasedání VR FHS:
1.1. Žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Humanitní
studia, oboru Studium humanitní vzdělanosti, a žádost o prodloužení platnosti akreditace
doktorského studijního programu Filosofie, oboru Aplikovaná etika, již byly z RUK odeslány
na MŠMT.
1.2. Nový magisterský navazující studijní program Orální historie právě zahajuje první semestr
výuky. Stručnou zprávu k tomuto přednesl vedoucí pracoviště Orální historie-soudobé dějiny,
doc. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
1.3. Komise pro habilitační řízení (návrhy na zahájení habilitačních řízení PhDr. Zdeňka R.
Nešpora, Ph.D. v oboru Sociální a kulturní antropologie a MUDr. Ivy Holmerové, Ph.D. v
oboru Sociální a kulturní antropologie) bude připravena k dalšímu projednání na jaře 2009.
2. Představení nově jmenované členky VR FHS a změn ve složení VR FHS
Děkan FHS UK představil novou členku vědecké rady, doc. Ing. Marii Dohnalovou, CSc.,
vedoucí katedry Studií občanského sektoru na FHS UK. Dále uvedl změny ve složení VR
FHS: prof. Sokol se po dobu svého pobytu v zahraničí vzdává řádného členství a zůstává
čestným členem VR. doc. Müller se po tuto dobu stává z čestného člena řádným členem VR.
Čestnými členy jsou: prof. PhDr. Z. Helus, CSc.; PhDr. J. Kohout; PhDr. M. Moravcová,
DrSc.; prof. PhDr. R. Palouš, CSc.; prof. PhDr. M. Petrusek, CSc.; prof. PhDr. V. Smékal,
CSc.; prof. PhDr. M. Sobotka, DrSc.; prof. J. Sokol, Ph.D., CSc. a prof. RNDr. P. Vopěnka,
DrSc. Od členství odstoupili: RNDr. V. Cílek, CSc.; prof. PhDr. P. Kouba; doc. JUDr. Petr
Pithart; PhDr. Jan Rous a prof. RNDr. B. Velický, CSc.
Vědecká rada FHS UK vzala změny na vědomí.
3.
Žádost o udělení akreditace Erasmus Master Mundus programu „Německá a
francouzská filosofie v Evropě“ (EuroPhilosophie)
Ve věci žádosti o udělení akreditace Erasmus Master Mundus programu „Německá a
francouzská filosofie v Evropě“ se slova ujal proděkan FHS UK pro vědu a výzkum, Karel
Novotný, M.A. Ph.D., který přiblížil proces vzniku programu na základě dlouhodobých
jednání. Výuka v programu probíhá v německém a francouzském jazyce a s ročním stipendiem
21 tis. Euro v něm studují studenti z celého světa, kteří musí během studia projít třemi
univerzitami, které jsou do programu zapojeny. V tomto akad. roce již bude několik studentů
obhajovat diplomové práce, jejichž témata spadají do okruhu francouzské a německé filosofie.
FHS UK se v rámci programu ve spolupráci s ÚFAR specializuje zejména na oblast
fenomenologie. Na žádost prof. Kanderta a prof. Illnerové vysvětlil dr. Novotný proces
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přijímacího řízení, uzavření studia i důvody snížení požadavků na jazykovou vybavenost
studentů programu. Návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen.
4.
Žádost o udělení akreditace navazujícího magisterského studijního programu
Sociologie, studijního oboru Historická sociologie.
Z důvodu probíhající zahraniční cesty prof. Dr. phil. Johanna Palla Arnasona se slova ve věci
žádosti o udělení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Sociologie,
studijního oboru Historická sociologie, ujal doc. Pinc. Uvedl, že FHS UK se snaží působit
oblastech, kde se jednotlivé obory překrývají, a právě v oblasti historické sociologie se jí
podařilo získat pro spolupráci předního světového odborníka, prof. Arnasona, a dále doc. PhDr.
Jiřího Šubrta, CSc., zastupujícího mladší generaci badatelů, kteří se této oblasti věnují.

V současné době píše řada studentů bakalářské práce na témata historické sociologie a do
budoucna jde o silný profilující obor FHS UK propojující obory sociologie a filosofie. V rámci
následné diskuse bylo přečteno stanovisko nepřítomného prof. Maura, který schválení oboru
„velmi doporučuje.“ Prof. Illnerová vznesla dotaz, zda se v rámci programu vyučuje i na FSV
UK. Doc. Pinc odpověděl, že nikoli: doc. Šubrt však v rámci programu vyučuje na FF UK.
Prof. Bystřický vznesl připomínku, že je nutné uvést v návrhu do souladu názvy okruhů studia
a kurzů. S výše uvedenou připomínkou vědecká rada návrh hlasováním schválila.
5. Žádost o schválení akreditace doktorského studijního programu Antropologie
Doc. Benyovszky vysvětlil důvody k předložení žádosti o akreditaci doktorského studijního
programu Antropologie. Probíhající doktorský studijní program Antropologie na FHS UK byl
jako součást doktorského studia biomedicíny společně s PřF UK v červnu 2008 Centrem
doktorských studií nově akreditován z původně tříletého na čtyřletý studijní program. Děkani
FHS UK a PřF UK byli nyní zpětně požádání o participaci na této nové akreditaci. V současné
době je doktorské studium Antropologie platné do roku 2010. RUK se s FHS UK shoduje na
následujících dvou krocích:
a) Připojení se k nově akreditovanému doktorskému studiu biomedicíny. Podmínkou
je zde dodatečné schválení akreditace vědeckou radou.
b) Vypracování samostatné akreditace doktorského studijního programu Obecná
antropologie, který obsahově odpovídá akreditaci probíhajícího doktorského
studijního programu Antropologie. Formálně se od ní liší v délce studia, které
zůstává tříleté.
Prof. Kandert vznesl připomínku, že by bylo vhodné z akreditace doktorského studijního
programu Antropologie vyškrtnout jméno bohužel již zesnulého prof. Šmahela. Doc. Pinc
vysvětlil, že v době schvalování akreditace prof. Šmahel ještě žil, a dosud neproběhlo ani
zasedání oborové rady, které by zvolilo nového předsedu, jeho jméno tedy muselo být v návrhu
uvedeno. Vědecká rada schválila akreditaci doktorského studijního programu Antropologie.
6. Žádost o akreditaci doktorského studijního programu Obecná antropologie
V rozpravě k žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Obecná antropologie
doporučil prof. Kandert uvést v textu jména školitelů. Dr. Kružík dodal, že návrh je stále
dopracováván, ale nepočítá se s účastí školitelů mimo členy oborové rady. Prof. Bystřický
namítl, že v návrhu je třeba rozšířit seznam témat disertačních prací. Dr. Moravcová namítla,
že není vhodné podávat akreditaci v této podobě, a že je nutné ji rozšířit zejména s ohledem na
kulturní antropologii. Dr. Kružík vysvětlil, že kontinuita se starou akreditací je problematická,
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pro posouzení vztahu mezi akreditacemi je třeba vidět obě najednou. Prof. Haškovcová
nedoporučila uvádět v názvu programu pojem „obecná antropologie“, protože UK není
nakloněna štěpení na nové obory. Doc. Pinc na tuto námitku odpověděl, že pojem „obecná
antropologie“ má přibližně stoletou tradici (zavedl jej Boas). Doc. Dohnalová dále upozornila
na chybu v názvu programu v textu akreditace.
S níže uvedenými připomínkami vědecká rada schválila žádost o akreditaci doktorského
studijního programu Obecná antropologie:
Prof. Kandert a prof. Bystřický namítají, že je třeba na obecné rovině rozšířit témata
disertačních prací.
Dr. Moravcová namítá, že je třeba sjednotit názvy zkoušek.
Doc. Dohnalová upozorňuje, že na str. 5 je nutné opravit chybu v názvu programu.

7. Návrhy nových členů komisí státních závěrečných zkoušek
Dále byly členům vědecké rady předložen seznam s návrhem nových členů komisí státních
závěrečných zkoušek. Pro bakalářský studijní program Humanitní studia, obor Studium
humanitní vzdělanosti se novými členy komisí státních závěrečných zkoušek stávají:
Mgr. Tomáš Chrobák (AVČR, HÚ)
PhDr. Roman Vondra, Ph.D. (AVČR, HÚ)
Mgr. Tomáš Sekyrka (archiv NG)
PhDr. Milada Sekyrková, CSc. (AVČR, ÚSD)
Mgr. Marek Suchý, M.Phil. Ph.D.(archiv PH)
Mgr. Tereza Louková (UJEP)
Mgr. Zuzana Kubišová (FHS UK).
Pro magisterský navazující studijní program Ekologie a ochrana prostředí, obor Sociální a
kulturní ekologie se novými členy komisí státních závěrečných zkoušek stávají:
Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (FF UK, ÚČLLV)
PhDr. Radim Hladík (FSV UK, PGS sociologie)
Návrhy byly vědeckou radou FHS UK schváleny.

V Praze 30. 9. 2008

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

Zapsala: Bc. Markéta Ernesová
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