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Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK 
ze dne 6. června 2013 

 
 
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 
 
  
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 6. června 2013 

- program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen  
 

2. Habilitační řízení Mgr. Josefa Fulky, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní 
antropologie  

- řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Josefu 
Fulkovi, Ph.D., Vědeckou radou FHS UK schválen 
 

3. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo             
14. března 2013 

- zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen 
  
4. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského programu Historické 

vědy o obor Orální Historie - Soudobé dějiny 
- hlasování o žádosti bylo Vědeckou radou FHS UK odloženo 

 
5. Návrh na zařazení Mgr. Jitky Lindové, Ph.D., do rady programu PRVOUK P 20 

"Kulturní, sociální a historická antropologie“ 
- návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen 

 
6. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK 

- Celkem bylo schváleno 13 návrhů nových členů komisí pro státní závěrečné 
zkoušky na FHS UK z předložených 21 návrhů. 8 předložených návrhů 
schváleno nebylo. Jmenovitý seznam viz zápis. 
 

7. Různé 
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:  
 
 
21 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. 
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D. 
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. 
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. 
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr. 
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. 
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 
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. 
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 
 
 
1 z 9 čestných členů 
 
 
 
 
OMLUVENÍ ČLENOVÉ VR FHS UK: 
 
3 členové s platným hlasovacím právem 
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. 
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 
 
 
 
 
 
Prezenční a hlasovací listina je součástí zápisu. 
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V 15.00 uvítal děkan FHS UK, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil zasedání 
Vědecké rady FHS UK. Děkan požádal členy Vědecké rady o změnu pořadí 
projednávaných bodů programu oproti původně avizovanému1. Členové VR FHS UK s 
žádostí děkana o změnu pořadí projednávaných bodů programu vyslovili souhlas. 
 
  
 
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 6. června 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. Habilitační řízení Mgr. Josefa Fulky, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní 
antropologie 
Děkan seznámil členy Vědecké rady FHS UK s programem habilitačního řízení, 
představil habilitanta, Mgr. Josefa Fulku, Ph.D.; představil předsedu habilitační komise 
prof. PhDr. Miroslava Marcelliho, CSc.; a členy habilitační komise: prof. PhDr. 
Václava Bělohradského, prof. PhDr. Petera Michaloviče, CSc., prof. PhDr. Miroslava 
Petříčka, Dr., CSc. a prof. Etienna Tassina. Děkan dále představil oponenty habilitační 
práce: prof. PhDr. Petra Bílka, CSc., prof. Mgr. Adama Bžocha, CSc. a prof. PhDr. 
Petera Michaloviče, CSc. Osobně přítomni byli prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 
(předseda habilitační komise) a prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.  

 
2.1 Děkan předložil členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné 

hlasování byli zvoleni doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D., a doc. 
PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 

 Vědecká rada navržené skrutátory schválila. 
 
2.2 Děkan předložil vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení 

habilitační přednášky byli zvoleni doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc., prof. Jan 
Sokol, Ph.D., CSc., a prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 
Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky 
schválila. 
 

                                                 
1 1) Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo 14. března 2013 

2) Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 6. června 2013 
3) Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského programu Historické vědy o obor Orální 

Historie - Soudobé dějiny 
4) Návrh na zařazení Mgr. Jitky Lindové, Ph.D., do rady programu PRVOUK P 20 "Kulturní, sociální a 

historická antropologie 
5) Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK 
6) Různé 
7) Habilitační řízení Mgr. Josefa Fulky, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie 
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2.3 Předseda habilitační komise prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. připomněl 
členům Vědecké rady FHS UK životopis dr. Fulky, jeho publikační činnost, 
přednáškovou činnost, studium atd. a konstatoval, že habilitant ve všech 
směrech splňuje, a svým vědeckým výkonem spíše převyšuje, podmínky pro 
habilitační řízení.  

Dr. Fulka je vysoce respektovanou vědeckou a pedagogickou osobností, 
která výrazně ovlivnila směr českého filosofického myšlení. Ve svém 
výzkumu se zaměřuje zejména na otázku tělesnosti. Dr. Fulka vykazuje 
rovněž bohatou a kvalitní překladatelskou činnost, za niž byl mimo jiné 
oceněn francouzským velvyslanectvím.  

Prof. Marcelli následně krátce představil členům vědecké rady posudky 
oponentů, z nichž všechny byly kladné. 

  Prof. Marcelli následně seznámil vědeckou radu se stanoviskem 
habilitační komise, která se jednomyslně shodla, že soubor hodnocení dr. 
Fulky odpovídá všem nárokům a podmínkám habilitačního řízení na FHS UK. 
Habilitační komise všemi hlasy doporučila Vědecké radě FHS UK schválení 
návrhu na jmenování Mgr. Josefa Fulky, Ph.D., docentem v oboru Sociální a 
kulturní antropologie. 

  Předseda VR FHS UK poté vyzval dr. Fulku, aby přednesl habilitační 
přednášku s názvem “Otázka geneze jazyka ve filosofii 18. století z pohledu 
moderní lingvistiky“, která byla habilitační komisí vybrána ze tří 
předložených témat. 

 
2.4  Slova se ujal dr. Fulka a prezentoval zvolené téma přednášky. V přednášce se 

dr. Fulka zabýval interferencí gesta a jazyka, vznikem ustálených výrazů a 
abstraktu v jazyce, genezí jazyka a preverbální komunikací. Připomněl rovněž 
zájem o znakový jazyk, který se poprvé projevil právě v 18. století. 

Poté byl ponechán prostor pro diskuzi, dotazy a komentáře. Do rozpravy 
se zapojila prof. Haškovcová se svým dotazem na hluchoslepost, prof. 
Havelka s dotazem na pojem „ideologie“ v souvislosti s jednou pasáží 
z předkládané publikace, prof. Štech, prof. Kandert, prof. Sokol a další. 
Habilitant zodpověděl všechny dotazy a vyjádřil se rovněž k oponentským 
posudkům, kdy reagoval zejména na poznámku prof. Bžocha o „slastném 
versus traumatické“. 

  Po ukončení diskuze a zodpovězení všech položených dotazů zahájil 
děkan jednání vědecké rady o habilitaci s vyloučením veřejnosti. Děkan 
seznámil členy Vědecké rady FHS UK s pravidly tajného hlasování a vyzval 
komisi pro hodnocení habilitační přednášky, aby přednesla své stanovisko 
Vědecké radě FHS UK, a rovněž členy vědecké rady, aby předložili své 
případné připomínky. 

   
2.5 Poté bylo přistoupeno k tajnému hlasování. Z celkového počtu 24 členů VR 

FHS UK s platným hlasovacím právem bylo přítomno 21 členů. Kvorum 
nutné pro tajné hlasování o habilitačním řízení bylo tímto splněno. Zvolení 
skrutátoři rozdali členům Vědecké rady FHS UK s platným hlasovacím 
právem hlasovací lístky a dohlíželi na korektnost tajného hlasování. Po 
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ukončení hlasování sečetli skrutátoři všechny odevzdané hlasovací lístky a 
oznámili děkanovi výsledek tajného hlasování. 

Děkan posléze pozval habilitanta a veřejnost zpět do místnosti a oficiálně 
vyhlásil výsledek tajného hlasování. Komise přednášku habilitanta zhodnotila 
pozitivně po obsahové i formální stránce. Přednáška dle komise pro hodnocení 
habilitační přednášky vyhověla požadavkům pro získání titulu „docent“ 
v oboru Sociální a kulturní antropologie. 

 Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Josefu 
Fulkovi, Ph.D., Vědeckou radou FHS UK schválen. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO: 21 z 21 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

3. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo             
14. března 2013 
Děkan stručně připomenul jednotlivé body minulého zasedání rady a požádal členy 
vědecké rady o případné připomínky k zápisu. Nikdo z členů rady nevznesl žádný 
návrh na opravu zápisu. 

Zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

4. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského programu Historické 
vědy o obor Orální Historie - Soudobé dějiny 
Děkan k žádosti uvedl, že se v podstatě jedná o reakreditaci oboru, v němž je 
v současné době zapsáno 87 aktivních studentů, s tím, že základním cílem žádosti je 
dosáhnout akreditace u programu „Historie“, a nikoli u programu „Humanitní vědy“, 
jak tomu bylo doposud. 

Následně se rozběhla debata týkající se zejména skladby předloženého studijního 
plánu. Prof. Kandert namítl, že plán by měl obsahovat více přednášek přímo k oboru 
orální historie. Dle jeho názoru je podíl těchto přednášek malý. Prof. Dvořáková se 
domnívá, že většina přednášek studijního plánu spadá spíše do oboru historie a 
doporučila by rovněž zapracovat větší podíl přednášek z orální historie. Prof. Štech se 
rovněž přiklonil k přepracování skladby studijního plánu.  

Vzhledem k tomu, že většina členů vědecké rady projevila zájem o možnost uvážit 
své rozhodnutí ohledně schválení předložené žádosti a prostudovat si pečlivěji 
předkládaný text akreditace, rozhodl předseda rady, že hlasování o uvedené záležitosti 
proběhne později formou hlasování per rollam. Veškeré potřebné materiály k hlasování 
per rollam budou všem členům rady zaslány elektronicky Sekretariátem děkana FHS 
UK. 

Hlasování o žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského programu 
Historické vědy o obor Orální Historie - Soudobé dějiny bylo Vědeckou radou FHS 
UK odloženo. 
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5. Návrh na zařazení Mgr. Jitky Lindové, Ph.D., do rady programu PRVOUK P 20 
"Kulturní, sociální a historická antropologie“ 
Děkan uvedl, že o předložení návrhu byl požádán vedoucím uvedeného programu doc. 
Horským. Vzhledem k odchodu prof. Komárka z fakulty není v současné době v radě 
programu zastoupen žádný etolog. Dr. Lindová je erudovanou a zkušenou etoložkou, 
což je možné vyčíst z jejího předloženého profesního životopisu, a přes to, že dosud 
není docentkou ani profesorkou, mohla by se stát kompetentní zástupkyní etologů 
v radě programu P20. Nikdo z členů VR FHS UK se nevyjádřil proti návrhu. 

Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

6. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK 
Děkan předložil členům Vědecké rady FHS UK návrh dalších členů komisí pro státní 
závěrečné zkoušky na FHS UK.  

Prof. Haškovcová upozornila, že mezi nominovanými je i Bc. František Kalenda. 
Namítla, že není obvyklé, aby v komisi pro státní závěrečné zkoušky zasedal člen 
s bakalářským vzděláním, přestože vědecké a studijní výsledky kolegy Kalendy jsou 
vynikající. Obdobnou námitku vznesla rovněž prof. Dvořáková, která upozornila na to, 
že mezi nominovanými je i několik osob navržených magisterskými katedrami, které 
však mají dokončené pouze magisterské vzdělání. 

O uvedených připomínkách se následně rozběhla debata a předsedou VR FHS UK 
bylo nakonec navrženo, aby jednotlivá předložená jména byla hlasována jednotlivě. 
S uvedeným návrhem členové VR FHS UK souhlasili. 
 

Výsledky hlasování jsou následující: 

 
 Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. (FSS MU, FSV UK) 

Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

 Mgr. Jana Benešová (doktorandka FHS UK) 
Návrh nebyl Vědeckou radou FHS UK schválen. Důvodem nechválení je skutečnost, 
že magisterská katedra předložila ke schválení osobu s ukončeným magisterským 
vzděláním, nikoli vyšším. 

 Mgr. Kateřina Cidlinská (SOÚ AV ČR) 
Návrh nebyl Vědeckou radou FHS UK schválen. Důvodem nechválení je skutečnost, 
že magisterská katedra předložila ke schválení osobu s ukončeným magisterským 
vzděláním, nikoli vyšším. 

 Mgr. Radka Dudová, Ph.D. (SOÚ AV ČR) 
Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 



 
UNIVERZITA  KARLOVA  V PRAZE 

Fakulta humanitních studií 
  

 
 

 7 

 Mgr. Marcin Lukasz Filipowicz, Dr. (Univerzita Hradec Králové, Katedra 
českého jazyka a literatury) 
Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

 prof. Ing. Karel Janda M.A. Dr., PhD. (Institut ekonomických studií) 
Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

 Bc. František Kalenda (student FHS UK) 
Návrh nebyl Vědeckou radou FHS UK schválen. Důvodem nechválení je skutečnost, 
že magisterská katedra předložila ke schválení osobu s ukončeným bakalářským 
vzděláním, nikoli vyšším než magisterským. 

 Mgr. art. Zuzana Kepplová, M.Phil. (postdoc pracovnice na FSS MU) 
Bylo ověřeno, že navržená osoba ukončila doktorské studium. 
Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

 prof. Dr. Tobias Nicolas Klass (Bergische Universität Wuppertal) 
Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

 Mgr. et Mgr. Lenka Krátká (doktorandka FF UK; Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR) 
Návrh nebyl Vědeckou radou FHS UK schválen. Důvodem nechválení je skutečnost, 
že magisterská katedra předložila ke schválení osobu s ukončeným magisterským 
vzděláním, nikoli vyšším. 

 Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra 
Geografie) 
Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

 Mgr. Marek Německý, Ph.D. (působí v politicko-analytické sekci ČSSD) 
Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

 Dr. Cathrin Nielsen (filosofka, spolueditorka sebraných spisů Eugena Finka) 
Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

 Mgr. Anna Oravcová (doktorandka FSV UK) 
Návrh nebyl Vědeckou radou FHS UK schválen. Důvodem nechválení je skutečnost, 
že magisterská katedra předložila ke schválení osobu s ukončeným magisterským 
vzděláním, nikoli vyšším. 

 Prof. Dr. Kiyoshi Sakai (filosof – specializace na filosofii Martina Heideggera) 
Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 
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 prof. Dr. Georg Stenger (filosof – specializace na filosofii Heinricha 
Rombacha a interkulturní filosofii) 
Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

 doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. (Vysoká škola obchodní v Praze) 
Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

 Mgr. Ivana Taševská (doktorandka FHS UK) 
Návrh nebyl Vědeckou radou FHS UK schválen. Důvodem nechválení je skutečnost, 
že magisterská katedra předložila ke schválení osobu s ukončeným magisterským 
vzděláním, nikoli vyšším. 

 Mgr. Hana Tenglerová (SOÚ AV ČR) 
Návrh nebyl Vědeckou radou FHS UK schválen. Důvodem nechválení je skutečnost, 
že magisterská katedra předložila ke schválení osobu s ukončeným magisterským 
vzděláním, nikoli vyšším. 

 Mgr. Marcel Tomášek (doktorand FSV UK) 
Návrh nebyl Vědeckou radou FHS UK schválen. Důvodem nechválení je skutečnost, 
že magisterská katedra předložila ke schválení osobu s ukončeným magisterským 
vzděláním, nikoli vyšším. 

 doc. Mgr. Benedetta Zaccarello, Ph.D., Ph.D. (FHS UK) 
Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

Celkem bylo schváleno 13 návrhů nových členů komisí pro státní závěrečné 
zkoušky na FHS UK z předložených 21 návrhů. 
8 předložených návrhů schváleno nebylo. 

7. Různé 
 Děkan připomněl členům vědecké rady termín dalšího zasedání ve čtvrtek        

19. září 2013. Podklady k zasedání budou všem včas rozeslány. 

 

 

Děkan všem členům vědecké rady poděkoval za vysoce kvalitní a precizní práci, 
kterou pro fakultu vždy vykonávali. Zejména v souvislosti s některými kauzami, které se 
odehrály v současném akademickém roce, vědecká rada fakulty vždy opakovaně osvědčila 
svou odbornost a kompetenci.  



 
UNIVERZITA  KARLOVA  V PRAZE 

Fakulta humanitních studií 
  

 
 

 9 

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 6. června 2013                       doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 

 děkan FHS UK 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Sára Říhová 






