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Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK 

ze dne 12. června 2014 
 

 
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 

 

  

1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 12. června 2014 

- program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen  

 

2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo            

6 února 2014 

- zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen 

 

3. Habilitační řízení Mgr. Terezy Stöckelové, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní 

antropologie 

- řádným tajným hlasováním návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Tereze 

Stöckelové, Ph.D., Vědeckou radou UK FHS nebyl schválen 

 

4. Žádost o schválení návrhu na prodloužení akreditace navazujících magisterských 

studijních oborů Genderová studia, Sociální a kulturní ekologie, Řízení a supervize v 

sociálních a zdravotnických organizacích 

- žádost o prodloužení akreditací byla Vědeckou radou FHS UK schválena 

 

5. Žádost o projednání návrhu na změnu garantů navazujícího magisterského 

studijního oboru Genderová studia 

- materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán 

  

6. Žádost o schválení návrhu na akreditaci oboru habilitačního řízení / oboru řízení 

ke jmenování profesorem Filozofie na FHS UK         
- návrh na akreditaci byl Vědeckou radou FHS UK schválen  

   

7. Žádost o projednání návrhu na rekonstrukci oborové rady doktorského studijního 

oboru Environmentální studia  
- materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán 

 

8. Žádost o schválení nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK  

- návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen 

9. Různé 

- byl upřesněn termín plánovaného zasedání 25. září 2014 v 15:00 
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:  
 

 

20 členů z celkového počtu 27 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. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 

doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D. 

prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. 

doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr. 

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 

prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. 

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 

doc. Ing. Karel Müller, CSc. 

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 

doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D. 

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 

doc. PhDr. Zdeněk Pinc 

RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. 

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 

 

 

 

1 z 8 čestných členů 
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.  

 

 

 

OMLUVENÍ ČLENOVÉ VR FHS UK: 

 

7 členů s platným hlasovacím právem 

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 

doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. 

prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. 

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 

prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 

prof. PhDr. Stanislav Štech, 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. 

1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 12. června 2014 

Děkan seznámil členy vědecké rady s jednotlivými body programu zasedání a přednesl 

stručný průvodní komentář k předkládaným materiálům. Nikdo neměl k programu 

připomínky.  

 

Program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

 

 

 

2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo             

6. února 2014 
Děkan stručně připomenul jednotlivé body minulého zasedání rady, a to zejména 

žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského oboru Studia občanského 

sektoru a také žádost o akreditaci doktorského studijního oboru Soudobé evropské 

dějiny. Děkan poté 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.  

3. Habilitační řízení Mgr. Terezy Stöckelové, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní 

antropologie 

Děkan seznámil členy Vědecké rady UK FHS s programem habilitačního řízení, 

představil habilitantku Mgr. Terezu Stöckelovou, Ph.D. Představil předsedu habilitační 

komise, prof. PhDr. Miloše Havelku, CSc., a členy habilitační komise: prof. PhDr. 

Václav Bělohradský, prof. PhDr. Josef Alan, CSc., doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. a 

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Na jednání vědecké rady se dostavil prof. PhDr. 

Václav Bělohradský a prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., ostatní členové komise se z 

jednání 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 pro hodnocení habilitační 

přednášky byli zvoleni prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., doc. Ing. Karel Müller, CSc., a 

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 

Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky schválila. 

 



 

UNIVERZITA  KARLOVA  V PRAZE 

Fakulta humanitních studií 
  

 
 

 4 

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

radu FHS UK s životopisem doktorky Stöckelové, její publikační činností, 

přednáškovou činností, studiem a habilitační prací monografického charakteru s 

názvem „Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti“. Prof. Havelka 

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

Prof. Havelka seznámil vědeckou radu se stanoviskem habilitační komise, která se 

shodla, že soubor hodnocení dr. Stöckelové odpovídá všem nárokům a podmínkám 

habilitačního řízení na FHS UK. Habilitační komise doporučila Vědecké radě FHS UK 

schválení návrhu na jmenování Mgr. Terezy Stöckelové, Ph.D., docentkou v oboru 

Sociální a kulturní antropologie.  

Následně prof. Havelka vyzval dr. Stöckelovou, aby přednesla habilitační přednášku s 

názvem “Společenské vědy ve veřejném prostoru: autorství, performativita a hodnota 

vědění“, která byla habilitační komisí vybrána ze tří předložených témat přednášek. 

 

3.4 Slova se ujala doktorka Stöckelová a proslovila zvolenou přednášku. Poté byl 

ponechán prostor pro bohatou diskuzi, dotazy a připomínky. Do rozpravy se zapojili: 

prof. Haškovcová, doc. Dohnalová, prof. Hroch, doc. Šubrt, prof. Wilhelm, prof. 

Bartoš a prof. Marcelli, kteří vznesli jednak dotazy k proslovené přednášce, jednak 

vyslovili některé výhrady a námitky k jejímu obsahu. Rozpoutala se aktivní diskuze k 

přednášce, mezi jejímiž tématy zazněly například: otázka nutnosti určení konkrétního 

adresáta odborného sdělení (odborná vs. laická veřejnost), problematičnost propojení 

hodnocení vědy a jejího financování, problematičnost oslovování široké veřejnosti 

odbornými tématy, problém nedostatečné diskuze uvnitř samotné odborné veřejnosti aj. 

Habilitantka reagovala na všechny položené dotazy a aktivně se zapojila do diskuze. 

 

3.5 Po ukončení diskuze a zodpovězení všech položených dotazů habilitantkou zahájil 

děkan jednání vědecké rady o habilitaci s vyloučením veřejnosti. Děkan seznámil členy 

Vědecké rady FHS UK s pravidly tajného hlasování a vyzval komisi pro hodnocení 

habilitační přednášky, aby přednesla své stanovisko Vědecké radě FHS UK.  

Komise přednášku habilitantky zhodnotila takto: Kandidátka nastínila historický obraz 

vztahu společenských věd a společnosti od II. světové války po současnost. Poukázala 

na význam nové teorie o studiu vědy a techniky. Tuto teorii pak aplikovala na českou 

společnost. Pojednala sledování a hodnocení výzkumu ve společnosti. Téma bylo 

atraktivně podané, dobře strukturované a vyvolalo širokou diskusi o postavení nejen 

společenských, ale i přírodních věd a o stavu české společnosti.  

 

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

FHS s platným hlasovacím právem bylo přítomno 20 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 návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Tereze 

Stöckelové, Ph.D., Vědeckou radou UK FHS nebyl schválen. Habilitační řízení se 

zastavuje.    
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Výsledek hlasování: 

PRO: 10 z 27 možných, PROTI: 7, ZDRŽELI SE: 3. 

 

 

  

4. Žádost o schválení návrhu na prodloužení akreditace navazujících magisterských 

studijních oborů Genderová studia, Sociální a kulturní ekologie a Řízení a supervize 

v sociálních a zdravotnických organizacích 

Děkan uvedl, že se jedná o prodloužení stávající akreditace oborů, která v případě 

oboru Genderová studia bude končit k 1. 3. 2015, v případě oboru Sociální a kulturní 

ekologie k 1. 3. 2015 a v případě oboru Řízení a supervize v sociálních a 

zdravotnických organizacích k 20. 7. 2015. V  posledním zmíněném oboru se navíc 

jedná o rozšíření stávající akreditace s výukou v českém jazyce o akreditaci s výukou 

v anglickém jazyce. Proti žádosti nikdo z rady nevznesl námitky.  

  

Žádost o prodloužení akreditací byla Vědeckou radou FHS UK schválena. 

5. Žádost o projednání návrhu na změnu garantů navazujícího magisterského 

studijního oboru Genderová studia 

Děkan požádal Vědeckou radu FHS UK o vyjádření k návrhu na odvolání stávajícího 

(prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.) a jmenování nového garanta (doc. Věra Sokolová, 

Ph.D.) navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia, oboru 

Genderová studia. Nikdo z členů rady nevznesl proti návrhu žádné námitky. 

 

Materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán. 

 

 

 

6. Žádost o schválení návrhu na akreditaci oboru habilitačního řízení / oboru řízení 

ke jmenování profesorem Filozofie na FHS UK         

Děkan stručně seznámil členy vědecké rady s materiálem k akreditaci habilitačního 

řízení / oboru řízení ke jmenování profesorem Filozofie na FHS UK a uvedl, že oproti 

předchozí žádosti o akreditaci (s názvem Novověká filozofie), která byla Akreditační 

komisí MŠMT zamítnuta z důvodu příliš úzkého vymezení oboru, byl daný návrh 

rozšířen a přepracován. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani 

připomínky. 

 

Návrh na akreditaci byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

 

 

 

7. Žádost o projednání návrhu na rekonstrukci oborové rady doktorského studijního 

oboru Environmentální studia  
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Děkan seznámil členy rady s žádostí a vyzval k jejímu projednání. Vědecká rada se 

usnesla na tom, doporučit garantovi oboru nominovat do oborové rady další členy 

z FHS UK. 

  

Materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán. 

8. Žádost o schválení nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK  

Děkan předložil členům Vědecké rady FHS UK návrh nových členů komisí pro státní 

závěrečné zkoušky na FHS UK: 

Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.  (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta 

humanitních studií)  

Annabelle Dufourcq, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta 

humanitních studií) 

Mgr. Georgy Chernavin, Dr. (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta 

humanitních studií) 

Peter Kalinowski, Dr. phil (Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg/Kooperation Interdisziplinäres 

Institut für Gewaltprävention, Humboldt-

Universität zu Berlin, Institut für 

Asienwissenschaften 

Karen Joisten, Dr. Phil (Universitaet Kassel - Gast-

/Vertretungsprofessor(in) - Institut fuer 

Philosophie, Johannes Guttenberg 

Universitaet Mainz - Außerplanmäßige 

Professorin für Philosophie) 

Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

 

9. Různé 

VR FHS UK se shodla, že zasedání 25. září 2014 se uskuteční od 15:00.  

 

 

 

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. 
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V Praze dne 12. června 2014                       doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 

          děkan FHS UK 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Katsiaryna Tourková 
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