UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta humanitních studií

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK
ze dne 14. března 2013
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU:
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 14. března 2013
- program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen
2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo 24. ledna
2013
- zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen
3. Odvolání stávajícího a jmenování nového garanta navazujícího magisterského
studijního programu Sociální politika a sociální práce, oboru Řízení a supervize v
sociálních a zdravotnických organizacích (k vyjádření)
- k uvedeným změnám se nikdo z Vědecké rady FHS UK nevyjádřil negativně.
4. Odvolání stávajícího a jmenování nového garanta doktorského studijního
programu Antropologie se standardní dobou studia tři, resp. čtyři roky a s výukou
v českém, resp. anglickém jazyce (k vyjádření)
- k uvedeným změnám se nikdo z Vědecké rady FHS UK nevyjádřil negativně.
5. Odvolání stávajícího a jmenování nového garanta bakalářského studijního
programu Humanitní studia, oboru Studium humanitní vzdělanosti s výukou v
českém, resp. anglickém jazyce (k vyjádření)
- k uvedeným změnám se nikdo z Vědecké rady FHS UK nevyjádřil negativně.
6. Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Humanitní
studia, oboru Integrální studium člověka - Obecná antropologie
- žádost o prodloužení akreditace byla Vědeckou radou FHS UK schválena
7. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK
- návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen
8. Výroční zpráva o činnosti fakulty v roce 2012 (prezentace)
- Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 byla Vědeckou radou UK FHS
akceptována bez připomínek
9. Různé
- předložené informace byly Vědeckou radou FHS UK akceptovány bez
připomínek
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:
17 členů z celkového počtu 24 členů s platným hlasovacím právem
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Pinc
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

0 z 9 čestných členů

OMLUVENÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:
7 členů s platným hlasovacím právem
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Prezenční listina je součástí zápisu.
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V 16.05 uvítal děkan FHS UK, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil zasedání
Vědecké rady FHS UK.

1.

Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 14. března 2013
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.
Program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen.

2.

Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
24. ledna 2013
Děkan seznámil členy vědecké rady s vybranými body zápisu z předchozího zasedání
VR FHS UK, které se týkaly návrhů komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem. Habilitační přednášky řízení, která v současné době běží, se uskuteční
v září, v případě dr. Fulky možná již v červnu. V řízení ke jmenování profesorem doc.
Penčeva se očekává dodání originálu jednoho doporučujícího dopisu.
Zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen.

3. Odvolání stávajícího a jmenování nového garanta navazujícího magisterského
studijního programu Sociální politika a sociální práce, oboru Řízení a supervize v
sociálních a zdravotnických organizacích (k vyjádření)
Vzhledem k tomu, že vedoucí katedry Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických
organizacích doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., byla nedávno habilitována, může se
ujmout garantování uvedeného studijního oboru. Ve funkci tak vystřídá doc. Ing. Karla
Müllera, CSc., který dosud obor garantoval.
K uvedeným změnám se nikdo z Vědecké rady FHS UK nevyjádřil negativně.

4. Odvolání stávajícího a jmenování nového garanta doktorského studijního
programu Antropologie se standardní dobou studia tři, resp. čtyři roky a s
výukou v českém, resp. anglickém jazyce (k vyjádření)
Přes dlouhodobé problémy s garantováním uvedeného oboru se podařilo uzavřít
dohodu s PřF UK a současného garanta doc. PhDr. Vladimíra Sládka, Ph.D., vystřídá
ve funkci prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
K uvedeným změnám se nikdo z Vědecké rady FHS UK nevyjádřil negativně.
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5.

Odvolání stávajícího a jmenování nového garanta bakalářského studijního
programu Humanitní studia, oboru Studium humanitní vzdělanosti s výukou v
českém, resp. anglickém jazyce (k vyjádření)
Doc. Ing. Karel Müller, CSc., skončil ve funkci garanta magisterského navazujícího
oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích a byl proto
navržen na funkci garanta bakalářského studijního oboru Studium humanitní
vzdělanosti s výukou v českém, resp. anglickém jazyce., kde vystřídá prof. Jana
Sokola, Ph.D., který se stal garantem doktorského programu Antropologie.
K uvedeným změnám se nikdo z Vědecké rady FHS UK nevyjádřil negativně.

6.

Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Humanitní
studia, oboru Integrální studium člověka - Obecná antropologie
Děkan uvedl, že současná akreditace oboru skončí v roce 2014. Navrhovaná
reakreditace upravuje počet povinných předmětů.
Následně se rozběhla debata ohledně rozdílu mezi garantem a předsedou oborové
rady. Rozdíl je pouze v terminologii, jedná se o stejnou funkci. V reakreditačních
materiálech je daná funkce uváděna pojmem „předseda oborové rady“.
Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Humanitní
studia, oboru Integrální studium člověka - Obecná antropologie byla Vědeckou
radou FHS UK schválena.

7.

Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK
Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS návrh dalších členů komisí pro státní
závěrečné zkoušky na UK FHS:
Prof. Angela Ales Bello

(Papežská Lateránská univerzita)

Mgr. Filip Herza

(doktorand FHS UK)

Mgr. Zuzana Kroupová

(doktorandka PřF UK)

Mgr. Martin Nodl, Ph.D.

(Centrum medievistických studií,
časopisu Dějiny-Teorie, Kritika)

redaktor

Návrhy byly Vědeckou radou FHS UK schváleny.

8.

Výroční zpráva o činnosti fakulty v roce 2012 (prezentace)
Děkan představil Vědecké radě UK FHS Výroční zprávu o činnosti fakulty v roce
2012. V roce 2012 se fakulta soustředila především na plnění úkolů stanovených
Dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy v Praze na roky 2011–2015 a
Dlouhodobým záměrem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze na léta
2011–2015, tedy na realizaci základního strategického cíle „prosazovat a naplňovat
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ideu FHS UK jako výzkumné fakulty v rámci Univerzity Karlovy v Praze s jasným,
nezastupitelným a jejímu charakteru odpovídajícím postavením“.
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti byl rok 2012 prvním rokem realizace její
nové institucionální podoby. Vznikly a tři programy PRVOUK (P18 Fenomenologie a
sémiotika, P19 Interdisciplinární sociální vědy a P20 Kulturní, sociální a historická
antropologie – s podílem FSV UK) a na čtvrtém (P02 Environmentální výzkum)
fakultní tým participuje. Z hlediska celkového publikačního výkonu fakulta potvrdila
své postavení, dosáhla 8699 bodů. Celkově bylo řešeno 43 grantových projektů oproti
28 v roce 2011 V posledních letech narůstající vědecká výkonnost fakulty se i v tomto
roce příznivě odrazila do oblasti hospodaření dalším nárůstem základní dotace za
vědeckou činnost na 19 833 884 Kč pro rok 2013 oproti 19 041 000 v roce 2012.
V oblasti studijní byla činnost fakulty určena především těmito základními
strategickými cíli: „Navýšit relativní podíl doktorských a navazujících magisterských
studentů na celkovém počtu řádných studentů“, „aktivně získávat nadané studenty –
samoplátce ze zahraničí“. Celkový počet studentů meziročně vzrostl z 2645 na 2770.
Poprvé jsme zaznamenali větší počet absolventů navazujícího magisterského studia nad
počtem absolventů studia bakalářského. Zvýšenou pozornost fakulta v tomto roce
věnovala studiu doktorskému. Fakulta v tomto roce akreditovala tři nové doktorské
obory.
V oblasti mezinárodní spolupráce se fakulta v souvislosti s internacionalizací svých
studií kromě obvyklých forem a dalšího rozvoje stávajícího Erasmus master mundus
programu „Německá a francouzská filosofie v Evropě“ soustředila především na úkol
„získávat zahraniční odborníky, kteří se podílejí na výuce a výzkumu na FHS UK,
věnovat zvláštní pozornost kategorii post-doc pracovníků“ a „vyhledávat zahraniční
pracoviště vhodná pro uzavření smlouvy o dvojím vedení diplomových a doktorských
prací“. Všechny nově akreditované doktorské programy byly koncipovány tak, aby
umožňovaly dvojí vedení cotutelle.
V oblasti rozvoje, kde je pro FHS UK nespornou prioritou přestavba objektu bývalé
menzy Kolejí 17. listopadu na sídlo fakulty, fakulta realizovala především tyto kroky:
Po přípravě příslušné projektové dokumentace bylo 21. května 2012 dosaženo
územního rozhodnutí (ÚR). Poté byl vypracován projekt ke stavebnímu povolení a 21.
prosince 2012 podána žádost o stavební povolení. V současné chvíli je zpracováván
prováděcí projekt a probíhá stavební řízení. Prostorová situace fakulty byla v roce 2011
dále zkomplikována změnou majitele objektu Husníkova 2075 a následným
neprodloužením nájemní smlouvy s FHS UK. V souvislosti s tím realizovala fakulta
po předchozích dohodách s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v
Praze v létě 2012 přestěhování svých dříve v tomto objektu situovaných magisterských
studií do nových prostor v Praze 6-Střešovicích (José Martího 31).
Hospodaření fakulty se vyznačovalo snahou o zajištění bezproblémového provozu v
situaci naplňování všech základních záměrů formulovaných Dlouhodobým záměrem
FHS UK. Celkově fakulta navýšila příjmovou stránku rozpočtu především díky růstu
své vědecké výkonnosti o 8 916 tis. Kč oproti roku 2011, na 133 072 tis. Kč. Vzhledem
k tomu, že provozní náklady dosáhly celkové výše 132 230 tis. Kč, dosáhla kladného
hospodářského výsledku ve výši 842 tis. Kč.
Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 byla Vědeckou radou UK FHS akceptována
bez připomínek.
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9.

Různé
 Děkan připomněl členům vědecké rady termín dalšího zasedání ve čtvrtek 6.
června 2013. Podklady k zasedání budou všem včas rozeslány.
 Prof. RNDr. Stanislav Komárek, DrSc., rezignoval z rady PRVOUK programu
P20 Kulturní, sociální a historická antropologie.
 Doc. Mgr. Martin Putna, Dr., úspěšně absolvoval přednášku v rámci svého řízení
ke jmenování profesorem před Vědeckou radou Univerzity Karlovy v Praze.
 RUK si vyžádal od FHS UK a ostatních fakult veškeré zápisy ze zasedání
vědecké rady z období let 2003-2013.
 RUK požaduje, aby všichni školitelé doktorandů absolvovali písemný test ze
znalostí zákona o vysokých školách a předpisů UK. Tento požadavek bude
poměrně obtížné splnit, ale vzhledem k tomu, že RUK na něm trvá, bude nutné
přijmout potřebnou metodiku a věc náležitě administrovat.

Vzhledem k tomu, že nikdo z členů Vědecké rady FHS UK neměl žádné další dotazy,
připomínky a záležitosti k projednání, děkan všem poděkoval za účast a zasedání vědecké
rady ukončil.

V Praze dne 14. března 2013

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

Zapsala: Bc. Sára Říhová
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