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Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS 
ze dne 24. září 2009 

 
 
Přítomno: 18 členů z celkového počtu 27 členů s platným hlasovacím právem 
  2 čestní členové z 9 čestných členů 

 
 
 
  
Projednané body programu: 
  
1. Schválení programu zasedání dne 24. září 2009 

- Vědecká rada UK FHS program zasedání schválila 
 
2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS z 18. června 2009 

- Vědecká rada UK FHS zápis schválila 
 

3. Žádost o schválení akreditace doktorského studijního oboru Environmentální 
studia 

- žádost byla Vědeckou radou UK FHS schválena 
 
4. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky 

- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
5. Různé 

   
6. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Jana Havlíčka, Ph.D. v oboru 

Sociální a kulturní antropologie 
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 

 
7. Habilita ční řízení PhDr. Zuzany Jurkové, Ph.D. v oboru Sociální a kulturní 

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

Jurkové, Ph.D. Vědeckou radou UK FHS schválen 
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V 16:20 uvítal děkan UK FHS, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil zasedání 
Vědecké rady UK FHS.  
 Děkan seznámil členy Vědecké rady se změnami v počtu členů Vědecké rady UK 
FHS. Radu opustili prof. Dr. A.-P. Rethmann a doc. PhDr. Jiří Bystřický, CSc. Počet členů 
rady se tím snížil z 29 na 27 členů. 
 
VR UK FHS má v současné době následující členy s platným hlasovacím právem: 
prof. Dr. Phil. Johann Pall Arnason  
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.  
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.  
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. 
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.  
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.  
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.  
Ing. Egon Gál, CSc.  
prof. PhDr.et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.  
doc. Ing. Ivan Havel, PhD., CSc.  
prof. PhDr. Miloš Havelka , CSc.  
doc. Dr. Miroslav Holeček, Ph.D.  
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.  
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc.  
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.  
prof. RNDr. Stanislav Komárek, CSc.  
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.  
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.  
prom. fil. Karel Novotný, MA., Ph.D.  
doc. PhDr. Zdeněk Pinc  
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.  
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.  
prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.   
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.  
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.  
prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.  
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.   
 
VR UK FHS má v současné době následující čestné členy:  
prof. PhDr. Zdeněk Helus, CSc.  
PhDr. Jaroslav Kohout  
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.  
doc. Ing. Karel Müller, CSc.  
prof. PhDr. Radim Palouš, CSc.  
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.  
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.  
prof. PhDr. Milan Sobotka, DrSc.  
prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.  
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 Děkan požádal členy Vědecké rady o změnu pořadí projednávaných bodů programu 
oproti původně avizovanému znění1. Zejména pak o přesun 3. a 5. bodu programu, tj. 
habilitačního řízení PhDr. Zuzany Jurkové, Ph.D. a hlasování o návrhu složení komise k 
habilitačnímu řízení Mgr. Jana Havlíčka, Ph.D. v oboru Sociální a kulturní antropologie, až 
na závěr zasedání, neboť v okamžiku zahájení jednání bylo přítomno pouze 16 z 27 členů 
Vědecké rady a nebylo tedy splněno potřebné kvorum nutné pro hlasování o habilitaci a 
záležitostech s habilitačním řízením spojených. Dva členové Vědecké rady potřební pro 
splnění kvóra pro hlasování o habilitaci přislíbili svou účast, avšak vzhledem 
k neodkladným pracovním povinnostem se dostaví až v průběhu zasedání. Členové VR UK 
FHS s žádostí děkana o změnu pořadí projednávaných bodů programu vyslovili souhlas. 
 Děkan posléze přešel k původně 2. bodu jednání, tj. ke schválení programu zasedání 
dne 24. září 2009. 
 
 
 
1. Schválení programu zasedání dne 24. září 2009 

Děkan seznámil členy Vědecké rady s jednotlivými body programu zasedání, přednesl 
stručný průvodní komentář k předkládaným materiálům a požádal členy Vědecké rady 
o případné připomínky k programu a návrhům na jeho změnu. Členové Vědecké rady 
nevznesli žádné připomínky.  
Vědecká rada program zasedání jednomyslně schválila. 
 
 
 

2. Schválení zápisu ze zasedání z 18. června 2009 
 Děkan členům Vědecké rady UK FHS zopakoval projednané body programu. Členové 

Vědecké rady k zápisu nevznesli žádné připomínky. 
 Vědecká rada zápis ze zasedání dne 18. června 2009 jednomyslně schválila. 
 
 
 
3. Žádost o schválení akreditace doktorského studijního oboru Environmentální 

studia 
Děkan představil členům VR UK FHS proděkana pro studijní záležitosti, Mgr. Josefa 
Kružíka, Ph.D., který ve spolupráci s prof. Moldanem připravil text reakreditace 
doktorského studijního programu Environmentální studia. Děkan dr. Kružíka vyzval, 
aby VR UK FHS seznámil s připraveným materiálem, zejména pak s body, v nichž se 
materiál liší od původní akreditace jmenovaného programu. 

                                                 
1 V původním programu zasedání měly být jednotlivé body projednávány v následujícím pořadí: 
1) Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS z 18. června 2009 
2) Schválení programu zasedání dne 24. září 2009 
3) Habilitační řízení PhDr. Zuzany Jurkové, Dr. v oboru Sociální a kulturní antropologie 
4) Žádost o schválení akreditace doktorského studijního oboru Environmentální studia 
5) Návrh složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Jana Havlíčka, Ph.D. v oboru Sociální a kulturní  
    antropologie 
6) Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky 
7) Různé 
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 Proděkan dr. Kružík uvedl, že v daném studijním programu v současné době studuje 
23 studentů a program dosud nemá absolventy. Dr. Kružík dále upozornil členy VR UK 
FHS na str. 4 předloženého reakreditačního materiálu (materiál byl k dispozici jako 
samostatná příloha), kde lze nalézt výčet změn studijního programu. Jedná se zejména o 
personální změny v oborové radě a o drobné změny v doporučených předmětech. Dr. 
Kružík požádal členy VR UK FHS o schválení akreditačního materiálu.. 
 Děkan vyzval členy VR UK FHS o komentáře k předloženému akreditačnímu 
materiálu. 
 Prof. Dvořáková upozornila, že v personální části materiálu nejsou v některých 
případech vyplněny kolonky o současných zaměstnavatelů uvedených osob. Tento 
nedostatek představuje, dle jejího názoru, pro akreditační komisi velký problém, neboť 
ta je pak nucena údaje svépomocí dohledávat z různých zdrojů. Prof. Dvořáková 
doporučila doplnění chybějících údajů. V případě, že vyučující zaměstnavatele neuvedl, 
doporučila zapsat do příslušné kolonky údaj „neuvedeno“. 
 Dr. Kružík konstatoval, že uvádění správných údajů týkajících se současných 
zaměstnavatelů osob zapsaných v akreditačních materiálech, je skutečně problém, 
neboť zcela závisí na vůli daných osob sdělit detaily současného zaměstnaneckého 
stavu. 
 Doc. Pinc vznesl dotaz na délku původní akreditace programu. Dr. Kružík uvedl, že 
původní akreditace byla udělena na tři roky. Současné reakreditační materiály by měly 
být na MŠMT doručeny v březnu 2010. 
 Vzhledem k tomu, že k uvedené záležitosti neměla VR UK FHS již žádné další 
komentáře a připomínky, děkan vyzval členy VR k hlasování o schválení předloženého 
materiálu akreditace. 
Vědecká rada předložený materiál akreditace doktorského studijního oboru 

 Environmentální studia jednomyslně schválila, avšak s doporučením doplnit všechna
 chybějící data týkající se personální části materiálu, konkrétně pak současných 
 zaměstnavatelů osob zapsaných v akreditačním materiálu. 
 
 
 
4. 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 magisterský navazující studijní obor Obecná antropologie - integrální 
studium člověka: 

 
4.1 Pro bakalářský studijní program Humanitní studia, obor Studium humanitní 

vzdělanosti byli navrženi následující noví členové komisí státních závěrečných 
zkoušek: 

 Mgr. et Mgr. Jitka Sinecká, Ph.D. 
 (momentálně nespadá pod žádnou instituci, oborové zaměření: sociologie, 
 kulturní antropologie) 
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4.2 Pro magisterský navazující studijní program Humanitní studia, obor Obecná 
antropologie - integrální studium člověka byli navrženi následující noví členové 
komisí státních závěrečných zkoušek: 

 Mgr. Kateřina Sidoropulu Janků, Ph.D. (MU Brno, Fakulta sociálních studií) 
 doc. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D.(UK v Praze, FF, Ústav iberoamerických 
 studií) 
 PhDr. Jiří  Holba, Ph.D. (UK v Praze, FF, Ústav filosofie a religionistiky) 
 Mgr. Jan Beseda (doktorand UK FHS) 
 Mgr. Petr Gibas (doktorand UK FHS) 
 PhDr. Pavel Mücke (AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny) 
 PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (UK v Praze, Fakulta humanitní studií) 
 

Všechny předložené návrhy byly Vědeckou radou UK FHS hlasovány najednou a 
byly jednomyslně schváleny. 

 
 
 
5. Různé 

Děkan konstatoval, že Vědecká rada UK FHS má trvale problémy s účastí členů na 
jednotlivých zasedáních. Avšak vzhledem k tomu, že od počátku roku 2009 na většině 
zasedání probíhají habilitační řízení, jedná se v současné době o poměrně velkou 
komplikaci, kterou bude třeba vyřešit. Členy VR UK FHS posléze požádal, zda by se 
k této záležitosti vyjádřili, případně navrhli řešení.   
 Do debaty s děkanem se zapojili prof. Dvořáková, prof. Bartoš, doc. Pinc a prof. 
Sokol. Všichni jmenovaní se shodli, že by mělo dojít ke změně složení Vědecké rady 
UK FHS a termíny konání zasedání VR UK FHS by měly být stanoveny předem 
v dlouhodobějším časovém horizontu. Prof. Bartoš konstatoval, že lze rovněž 
eliminovat počet členů VR, neboť tento není stanoven zákonem.  
 Děkan konstatoval, že se pokusí vyřešit problémy s účastí členů VR UK FHS na 
zasedáních pravděpodobně včasným stanovením termínů zasedání a zároveň eliminací 
počtu členů VR.  
 
 
 

V 17:00 se dostavili doc. Dohnalová a prof. Kandert. Bylo tedy splněno kvorum nutné pro 
hlasování o habilitaci a záležitostech s habilitačním řízením spojených, neboť na zasedání 
bylo tímto okamžikem přítomno 18 členů Vědecké rady UK FHS z celkového počtu 27 
členů s platným hlasovacím právem.  
  
 
 
6. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Jana Havlíčka, Ph.D. v oboru 

Sociální a kulturní antropologie 
Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS návrh habilitační komise pro 
habilitační řízení Mgr. Jana Havlíčka, Ph.D. v oboru Sociální a kulturní antropologie 
v následujícím složení: 
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předseda - prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.  
  (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií) 
 
členové - prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. 
  (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita 
  v Praze) 
 - doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.      
  (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta) 
 - prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. 
  (Psychiatrická léčebna v Kroměříži) 
 - doc. RNDr. Marek Špinka, MSc., Ph.D. 
  (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.) 
 
Prof. Dvořáková vznesla dotaz na úvazky navrhovaných členů komise na Univerzitě 
Karlově v Praze, zejména pak na úvazek prof. Bartoše. Dále upozornila, že tři členové 
habilitační komise musí být nezávislí. Děkan konstatoval, že tato podmínka byla 
splněna. Nezávislými členy komise jsou prof. Bartoš, prof. Kratochvíl a doc. Špinka. 
Prof. Bartoš na Univerzitě Karlově v Praze úvazek nemá. Je zaměstnancem 
Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i a České zemědělské univerzity v Praze. 
Žádné další připomínky nebyly vzneseny. 
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně  schválen. 
 
 
 

7. Habilita ční řízení PhDr. Zuzany Jurkové, Ph.D. v oboru Sociální a kulturní 
antropologie 

 Děkan stručně seznámil členy Vědecké rady UK FHS s programem habilitačního řízení, 
 představil habilitantku PhDr. Zuzanu Jurkovou, Ph.D. Představil předsedu a členy 
 habilitační komise (dostavil se pouze předseda komise, prof. Havelka, ostatní členové 
 komise se omluvili) a oponenty (oponenti se omluvili). 
  

7.1 Děkan předložil členům Vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné hlasování 
byli zvoleni prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D. a prof. RNDr. Stanislav 
Komárek, Dr. 

 Vědecká rada navržené skrutátory schválila. 
 

7.2 Děkan předložil Vědecké radě návrh, aby členy komise hodnotící habilitační 
přednášku byli zvoleni prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc., prof. PhDr. Josef Kandert, 
CSc. a  prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 

  Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky 
 schválila. 

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

radu UK FHS s  životopisem doktorky Jurkové, její publikační činností, 
přednáškovou činností, studiem a habilitační prací s názvem „Hlasy ze srdce 
Evropy: O cestách etnomuzikologického poznání“. Prof. Havelka dále seznámil 
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přítomné s oponentskými posudky a se stanoviskem habilitační komise, která se  
jednomyslně shodla, že soubor hodnocení dr. Jurkové odpovídá všem nárokům a 
podmínkám habilitačního řízení na UK FHS. Habilitační komise všemi hlasy 
doporučila Vědecké radě UK FHS schválení návrhu na jmenování PhDr. Zuzany 
Jurkové, Ph.D. docentkou v oboru Sociální a kulturní antropologie. 
 Poté prof. Havelka vyzval dr. Jurkovou, aby přednesla habilitační přednášku 
s názvem “Mýtus romské hudby v dnešní Praze“, která byla habilitační komisí 
vybrána ze tří předložených témat přednášek. 

 
7.4 Slova se ujala doktorka Jurková a odprezentovala zvolené téma přednášky. Poté byl 

ponechán prostor pro diskuzi, dotazy a připomínky. Do rozpravy se zapojili prof. 
Havelka, prof. Dvořáková, doc. Holeček, prof. Smékal, prof. Komárek, prof. 
Bartoš, prof. Sokol, doc. Pinc a doc. Dohnalová. Většina dotazů směřovala 
k tématu přednášky. Habilitantka posléze reagovala rovněž na předložené 
oponentské posudky. 
  Prof. Dvořáková vznesla formální připomínku k textu programu zasedání 

 VR UK FHS,  který se vztahoval k habilitačnímu řízení. V textu chyběl přehled 
 všech tří přednášek, z nichž habilitační komise vybírala přednášku, kterou 
 habilitantka odprezentovala. V této věci byla přislíbena náprava. Při dalším  
 habilitačním řízení bude kompletní seznam navrhovaných přednášek řádně 
 zapracován do textu programu zasedání VR. 

   
7.5 Po ukončení diskuze a zodpovězení všech položených dotazů habilitantkou 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.  
 Komise přednášku habilitantky zhodnotila pozitivně po obsahové i formální 
stránce, vystoupení prokázalo dostatečné znalosti habilitantky. Děkan poté vyzval 
členy Vědecké rady, aby předložili své případné připomínky. Přednáška dle komise 
pro hodnocení habilitační přednášky vyhověla požadavkům pro získání docentury. 

 
7.6 Poté bylo přistoupeno k tajnému hlasování. Z celkového počtu 27 členů VR UK 

FHS s platným hlasovacím právem bylo přítomno 18 členů. Kvorum nutné pro 
tajné hlasování o habilitačním řízení bylo 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 oznámili děkanovi výsledek tajného 
hlasování. 

   Děkan posléze pozval veřejnost a habilitantku zpět do místnosti a oficiálně 
  vyhlásil výsledek tajného hlasování. 
 
Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ PhDr. Zuzaně 
Jurkové, Ph.D. Vědeckou radou UK FHS schválen. Návrh byl odsouhlasen 18 hlasy 
z 27 možných, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
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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 dne 24. září 2009                        doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 
       děkan UK FHS 

 
 
 
 
Zapsala: Bc. Sára Ungárová 


