
 

Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta humanitních studií 
  

 

 

 1 

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS 
ze dne 18. června 2009 

 
 
Přítomno: 22 členů z celkového počtu 29 členů s platným hlasovacím právem 
  2 čestní členové z 9 čestných členů 

 
 
 
  
Projednané body programu: 
  
1. Schválení zápisu ze zasedání z 19. února 2009 

- Vědecká rada UK FHS zápis schválila 
 

2. Schválení programu zasedání dne 18. června 2009 
- Vědecká rada UK FHS program zasedání schválila 

 
3. Habilita ční řízení PhDr. Zdeňka R. Nešpora, Ph.D. v oboru Sociální a kulturní 

antropologie 
- řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ PhDr. Zdeňku R. 

Nešporovi, Ph.D. Vědeckou radou UK FHS schválen 
 

4. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení PhDr. Jana Horského, Ph.D. v oboru 
Sociální a kulturní antropologie 

- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
5. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky 

- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
6. Různé 
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V 16:00 uvítal děkan UK FHS, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil zasedání 
Vědecké rady UK FHS. V daný okamžik bylo přítomno 19 členů Vědecké rady z celkového 
počtu 29 členů s platným hlasovacím právem. Vzhledem k tomu, že děkan chtěl 
hlasovatelné jednání Vědecké rady zahájit až za přítomnosti minimálního počtu členů 
Vědecké rady potřebných pro splnění kvóra pro hlasování o habilitaci dr. Nešpora, zahájil 
zasedání šestým bodem jednání, tedy bodem „Různé“, a to položkami, o nichž nebylo nutné 
hlasovat.  
 Všechny přítomné nejprve pozval na výstavu výsledků architektonické soutěže na 
přestavbu objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty 
humanitních studií UK, která se bude konat od 22. do 26. června 2009 v části Křížové 
chodby Karolina. Přítomné krátce seznámil se špatnou prostorovou situací, s níž se fakulta 
již několik let potýká, s důvody vypsání soutěže a jejím průběhem. Zdůraznil, že pro 
fakultu soutěž představuje významný krok směrem k vyřešení nelehké situace i velkou 
naději k rozvoji fakulty do budoucna. 
 Děkan dále informoval členy Vědecké rady o žádosti prof. Rethmanna o uvolnění 
z členství ve Vědecké radě UK FHS. Důvodem o uvolnění z členství je přestěhování prof. 
Rethmanna do Frankfurtu. Žádost prof. Rethmanna bude muset být v září 2009 nejprve 
hlasována senátem. Děkan samozřejmě předloží AS UK FHS návrh nového člena VR UK 
FHS k projednání. 
 Děkan posléze předal slovo doc. Pincovi, který přítomné informoval o konání 
vytrvalostního indiánského běhu „Slunci vstříc“, který UK FHS pořádá druhým rokem. Běh 
se bude konat na vyšehradských hradbách v sobotu 20. června 2009. 
  
 V 16:20 dorazili prof. Illnerová, doc. Bystřický a prof. Marcelli. Bylo tedy splněno 
kvórum nutné pro hlasování o habilitaci dr. Nešpora, neboť na zasedání bylo tímto 
okamžikem přítomno 22 členů Vědecké rady z celkového počtu 29 členů s platným 
hlasovacím právem. 
  
 Děkan ještě jednou přivítal všechny přítomné, seznámil členy Vědecké rady s body 
programu zasedání a přednesl stručný průvodní komentář k předkládaným materiálům. Poté 
přešel k prvnímu bodu zasedání. 
  
 
  
1. Schválení zápisu ze zasedání z 19. února 2009 
 Prvním bodem jednání bylo schválení zápisu ze zasedání VR UK FHS ze dne 19. 2. 

2009. 
 Vědecká rada zápis ze zasedání dne 19. února 2009 jednomyslně schválila. 
 
 
 
2. Schválení programu zasedání dne 18. června 2009 

 Poté byl Vědecké radě předložen ke schválení program zasedání dne 18. června 2009. 
Vědecká rada program zasedání jednomyslně schválila. 
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3. Habilita ční řízení PhDr. Zdeňka R. Nešpora, Ph.D. v oboru Sociální a kulturní 
antropologie  

 Děkan stručně seznámil členy Vědecké rady UK FHS s programem habilitačního řízení, 
 představil habilitanta PhDr. Zdeňka R. Nešpora, Ph.D. Představil předsedu a členy 
 habilitační komise (dostavili se předseda, prof. Havelka, a členové prof. Kaiserová a 
 prof. Petrusek, ostatní členové komise se omluvili) a oponenty (dostavil se prof. Sokol, 
 ostatní oponenti se omluvili). 
  

3.1 Děkan předložil členům Vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné hlasování 
byli zvoleni prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D. a doc. Ing. Marie Dohnalová, 
CSc. 
Vědecká rada navržené skrutátory schválila. 
 

3.2 Děkan předložil Vědecké radě návrh, aby členy komise hodnotící habilitační 
přednášku byli zvoleni prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc., doc. Dr. RNDr. 
Miroslav Holeček, Ph.D. a  doc. PhDr. Zdeněk Pinc. 

  Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky 
 schválila. 

 
3.3 Předseda habilitační komise, prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., seznámil Vědeckou 

radu UK FHS s  životopisem doktora Nešpora, jeho publikační činností, 
přednáškovou činností, studiem a habilitační prací s názvem „Ne/náboženské 
naděje intelektuálů. Vývoj české sociologie a antropologie náboženství 
v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu“. Prof. Havelka dále seznámil 
přítomné s oponentskými posudky a se stanoviskem habilitační komise, která se  
jednomyslně shodla, že soubor hodnocení dr. Nešpora odpovídá všem nárokům a 
podmínkám habilitačního řízení na UK FHS. Habilitační komise všemi hlasy 
doporučila Vědecké radě UK FHS schválení návrhu na jmenování PhDr. Zdeňka R. 
Nešpora, Ph.D. docentem v oboru Sociální a kulturní antropologie. Poté prof. 
Havelka vyzval dr. Nešpora, aby přednesl habilitační přednášku s názvem “Česká 
lidová zbožnost a její disciplinace v 18. a 19. století (příp. se zvláštním zřetelem 
k tajným a tolerovaným nekatolíkům)“, která byla habilitační komisí vybrána ze tří 
předložených témat přednášek. 

 
3.4 Slova se ujal doktor Nešpor a odprezentoval zvolené téma přednášky. Poté byl 

ponechán prostor pro diskuzi, dotazy a připomínky. První dotaz položil prof. 
Havelka, který požádal habilitanta o reakci na posudek doc. Hanuše. S dalšími 
dotazy a komentáři se přihlásili prof. Haškovcová, prof. Kandert, prof. Illnerová, 
doc. Havel, prof. Bystřický, prof. Marcelli, doc. Benyovszky a prof. Sokol.  

 
3.5 Po ukončení diskuze a zodpovězení všech položených dotazů habilitantem zahájil 

děkan jednání Vědecké rady o habilitaci s vyloučením veřejnosti. 
 Děkan seznámil členy Vědecké rady UK FHS s pravidly tajného hlasování a 
vyzval komisi pro hodnocení habilitační přednášky, aby přednesla své stanovisko 
Vědecké radě UK FHS.  
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 Komise přednášku habilitanta zhodnotila pozitivně po obsahové i formální 
stránce, vystoupení prokázalo dostatečné znalosti habilitanta. Prof. Hroch ještě 
požádal habilitanta o vyjádření k posudku prof. Sokola. Děkan poté vyzval členy 
Vědecké rady, aby předložili své případné připomínky. Přihlásil se prof. Bartoš, 
který měl obecný dotaz na přednášení bez pomůcek (např. dataprojektoru, 
powerpointových aplikací apod.) na UK FHS. 
 Přednáška dle komise pro hodnocení habilitační přednášky vyhověla 
požadavkům pro získání docentury. 

 
3.6 Poté bylo přistoupeno k tajnému hlasování. Z celkového počtu 29 členů VR UK 

FHS s platným hlasovacím právem bylo přítomno 22. Kvórum nutné pro tajné 
hlasování o habilitačním řízení bylo tedy tímto splněno. Zvolení skrutátoři rozdali 
členům Vědecké rady UK FHS s platným hlasovacím právem hlasovací lístky a 
dohlíželi na korektnost tajného hlasování. Po ukončení hlasování sečetli skrutátoři 
všechny  odevzdané hlasovací lístky a ohlásili děkanovi výsledek tajného 
hlasování. Děkan posléze pozval veřejnost a habilitanta zpět do místnosti a 
oficiálně vyhlásil výsledek tajného hlasování. Poté děkan ještě vyzval dr. Nešpora, 
aby se na podnět komise pro hodnocení habilitační přednášky vyjádřil k posudku 
prof. Sokola, což habilitant následně učinil. 
Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ PhDr. Zdeňku 
R. Nešporovi, Ph.D. Vědeckou radou UK FHS schválen. Návrh byl odsouhlasen 
21 hlasy z 29 možných, 1 hlas byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

 
 
 
4. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení PhDr. Jana Horského, Ph.D. v oboru 

Sociální a kulturní antropologie 
Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS návrh habilitační komise pro 
habilitační řízení PhDr. Jana Horského, Ph.D. v oboru Sociální a kulturní antropologie 
v následujícím složení: 
předseda - prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.  
  (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií) 
členové - doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 
  (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta) 
 - prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.     
  (Univerzita Pardubice, Filozofická Fakulta) 
 - prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 
  (Univerzita Pardubice, Filozofická Fakulta) 
 - doc. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D. 
  (Technische Universität Chemnitz, Philosophische Fakultät) 
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně  schválen. 
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5. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na UK FHS 
Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS návrh nových členů komisí pro státní 
závěrečné zkoušky na UK FHS pro bakalářský studijní obor Studium humanitní 
vzdělanosti a pro magisterské navazující studijní obory: 
 
5.1 Pro bakalářský studijní program Humanitní studia, obor Studium humanitní 

vzdělanosti byli navrženi následující noví členové komisí státních závěrečných 
zkoušek: 

 Mgr. Jaroslava Valentová (doktorandka UK FHS) 
 
5.2 Pro magisterský navazující studijní program Humanitní studia, obor Genderová 

studia byli navrženi následující noví členové komisí státních závěrečných zkoušek: 
 PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR) 
 PhDr. Alena Křízková, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR) 

 
5.3 Pro magisterský navazující studijní program Humanitní studia, obor Obecná 

antropologie - integrální studium člověka byli navrženi následující noví členové 
komisí státních závěrečných zkoušek: 

 Mgr. Prokop Ištvánek (doktorand UK FHS) 
 doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (Masarykův ústav Akademie věd ČR) 

 Mgr. Markéta Vaňková (doktorandka UK FHS) 
 
5.4 Pro magisterský navazující studijní program Sociální politika a sociální práce, 

obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích byli 
navrženi následující noví členové komisí státních závěrečných zkoušek: 

 Mgr. Hana Drábková (FN Hradec Králové) 
 PhDr. Jan Holeyšovský (OSVČ)  
 Mgr. Eva Rohanová (doktorandkaVOŠZ Ústí nad Labem) 
  Mgr. Hana Tošnarová (doktorandka UK FHS) 
  Mgr. Monika Válková (poradce ministra MPSV)  
 
5.5 Pro magisterský navazující studijní program Ekologie a ochrana prostředí, obor 

Sociální a kulturní ekologie byli navrženi následující noví členové komisí státních 
závěrečných zkoušek: 

  Ing. Radek Trnka, Ph.D. (UK FHS) 
  
5.6 Pro magisterský navazující studijní program Humanitní studia, obor Studia 

občanského sektoru byli navrženi následující noví členové komisí státních 
závěrečných zkoušek: 

 PhDr. Alois Surynek, Ph.D. (VŠE) 
 RNDr. Petr Couf (METIS Praha, spol. s r.o.) 
 Mgr. Ondřej Matějka (doktorand UK FF)   

 
Všechny předložené návrhy byly Vědeckou radou UK FHS hlasovány najednou a 
byly jednomyslně  schváleny. 
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6. Různé 
 Děkan prezentoval většinu informací z  šestého bodu jednání ihned po zahájení 
 zasedání Vědecké rady. Na závěr si ponechal pouze návrh na prodloužení akreditace 
 tříletého doktorského programu Antropologie. 
 

6.1 Děkan přednesl a zdůvodnil členům Vědecké rady UK FHS žádost o prodloužení 
akreditace tříletého doktorského studijního programu Antropologie. V současné 
době je v platnosti čtyřletý doktorský studijní program Antropologie, do něhož jsou 
v současné době přijímáni noví studenti. Aby mohli dostudovat studenti, kteří 
nastoupili do tříletého studijního oboru Antropologie, je nutné jmenovanou 
akreditaci prodloužit. Do tříletého studijního programu po případném prodloužení 
jeho akreditace již nebudou přijímáni noví studenti, pouze se nechají dostudovat ti 
stávající. V případě, že by prodloužení akreditace tříletého oboru nebylo schváleno, 
museli by stávající studenti tohoto oboru dělat přijímací zkoušky na čtyřletý obor 
Antropologie, což by bylo z hlediska fakulty považováno za krajní a nešťastné 
řešení. Prof. Wilhelm myšlenku schválení prodloužení akreditace tříletého 
doktorského studijního oboru Antropologie veřejně podpořil. Dle jeho názoru se 
jedná o formální a logický krok nutný k vyřešení výše popsané situace. 

Vědecká rada žádost o prodloužení akreditace tříletého doktorského studijního 
programu Antropologie jednomyslně schválila. 
 
 

Vzhledem k tomu, že nikdo z členů Vědecké rady UK FHS neměl žádné další dotazy, 
připomínky a záležitosti k projednání, děkan všem poděkoval za účast a zasedání Vědecké 
rady ukončil. 
 
 
 
 
 
 
V Praze 18. 6. 2009                         doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 

       děkan UK FHS 
 
 
Zapsala: Bc. Sára Ungárová 


