UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta humanitních studií

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK
ze dne 27. ledna 2016
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU:
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 27. ledna 2016
- Program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen.
2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
11. června 2015
- Zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen.
3. Schválení zápisu z hlasování Vědecké rady FHS UK per rollam, které se uskutečnilo
od 19. října 2015 do 2. listopadu 2015 včetně
- Zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen.
4. Schválení návrhu složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Tomáše Vítka, Dr., v
oboru Filosofie
- Návrh složení komise k habilitačnímu řízení byl Vědeckou radou FHS UK
schválen.
5. Schválení návrhu složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Martina Nitscheho,
Ph.D., v oboru Filosofie
- Návrh složení komise k habilitačnímu řízení byl Vědeckou radou FHS UK
schválen.
6. Schválení návrhu složení komise k habilitačnímu řízení PhDr. Miroslava Nožiny,
Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
- Návrh složení komise k habilitačnímu řízení byl Vědeckou radou FHS UK
schválen.
7. Projednání změny ve složení oborové rady doktorského studijního oboru Integrální
studium člověka - Obecná antropologie
- Změna ve složení oborové rady byla Vědeckou radou FHS UK řádně
projednána.
8. Projednání změny ve složení oborové rady doktorského studijního oboru Soudobé
evropské dějiny
- Změna ve složení oborové rady byla Vědeckou radou FHS UK řádně
projednána.
9. Schválení návrhu na udělení čestného titulu hostující profesor na UK prof. Steve
Iliffe
- Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor byl Vědeckou radou FHS
UK jednomyslně schválen.
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10. Projednání Dlouhodobého – strategického záměru FHS UK 2016–2020
- Dlouhodobý - strategický záměr byl Vědeckou radou FHS UK řádně
projednán.
11. Projednání formálních požadavků na podklady předkládané žadateli o habilitační
a jmenovací řízení na FHS UK
- Materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán.
12. Schválení nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK
- Návrh nových členů komisí pro SZZ byl Vědeckou radou FHS UK schválen
s jednou výjimkou (Mgr. Markéta Vanclová).
13. Různé
-

Další termín zasedání Vědecké rady FHS UK bude včas upřesněn a oznámen
členům e-mailem.
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:
20 členů z celkového počtu 27 členů s platným hlasovacím právem
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.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Pinc
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
0 z 5 čestných členů
OMLUVENÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:
7 členů s platným hlasovacím právem
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
doc. Ing. Karel Müller, CSc.
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Prezenční listina je součástí zápisu.
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V 15:00 uvítala děkanka FHS UK, doktorka Marie Pětová, všechny přítomné a zahájila
zasedání Vědecké rady FHS UK. Zároveň přivítala a představila všem přítomným nového
řádného člena vědecké rady s platným hlasovacím právem, doc. RNDr. Marka Špinku, CSc.,
který ve své funkci vystřídal prof. Ing. Luďka Bartoše, DrSc., který na svoji funkci z důvodu
velké pracovní vytíženosti rezignoval.
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 27. ledna 2016
Děkanka seznámila členy vědecké rady s jednotlivými body programu zasedání a
poskytla stručný průvodní komentář k předkládaným materiálům. Následně představila
hosta zasedání, proděkana pro vědu a výzkum FHS UK, doc. Marka Skovajsu, Ph.D.,
který měl na žádost děkanky přednést prezentaci o formálních požadavcích na podklady
předkládané žadateli o habilitační a jmenovací řízení na FHS UK. Nikdo neměl
k programu žádné připomínky.
Program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen.
2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo 11. června
2016
Děkanka stručně připomněla jednotlivé body minulého zasedání vědecké rady a poté
požádala členy o případné připomínky k zápisu. Nikdo z členů rady nevznesl žádný návrh
na opravu zápisu.
Zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen.
3. Schválení zápisu z hlasování Vědecké rady FHS UK per rollam, které se uskutečnilo
od 19. října 2015 do 2. listopadu 2015 včetně
Děkanka stručně připomněla předmět hlasování VR FHS UK per rollam (žádost o udělení
akreditace doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce / Social
Policy and Social Work, studijního oboru Sociální práce / Social Work v prezenční a
kombinované formě, čtyřleté standardní době studia, s výukou v českém a anglickém
jazyce) a jeho výsledek (16 členů s platným hlasovacím právem hlasovalo PRO, 0 členů
hlasovalo PROTI a 11 členů se zdrželo hlasování). Zároveň děkanka informovala členy
vědecké rady, že uvedený materiál byl již schválen kolegiem rektora UK a v případě
schválení Vědeckou radou UK (která zasedá 28. 1. 2016) bude předán k vyřízení
Akreditační komisi MŠMT. Poté požádala členy o případné připomínky k zápisu. Nikdo
z členů rady nevznesl žádný návrh na opravu zápisu.
Zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen.
4. Schválení návrhu složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Tomáše Vítka, Dr., v
oboru Filosofie
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Děkanka seznámila členy vědecké rady s navrhovaným složením komise k habilitačnímu
řízení Mgr. Tomáše Vítka, Dr., v oboru Filosofie a požádala je o případné připomínky či
dotazy k návrhu. Nikdo z členů rady nevznesl žádný požadavek na opravu návrhu.
Návrh složení komise k habilitačnímu řízení byl Vědeckou radou FHS UK schválen.
5. Schválení návrhu složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Martina Nitscheho,
Ph.D., v oboru Filosofie
Děkanka seznámila členy vědecké rady s návrhem složení komise k habilitačnímu řízení
Mgr. Martina Nitscheho, Ph.D., v oboru Filosofie a požádala je o případné připomínky
k návrhu. Nikdo z členů rady nevznesl žádný požadavek na opravu návrhu.
Návrh složení komise k habilitačnímu řízení byl Vědeckou radou FHS UK schválen.
6. Schválení návrhu složení komise k habilitačnímu řízení PhDr. Miroslava Nožiny,
Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
Děkanka seznámila členy vědecké rady s návrhem složení komise k habilitačnímu řízení
PhDr. Miroslava Nožiny, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie. Zároveň
upozornila, že jeden z navržených externích členů komise, Mgr. Petr Komers, Ph.D.,
nemá titul „docent“ či „profesor“, jak to bývá v tomto případě zvykem, nicméně že to
není v rozporu se zákonem nebo s univerzitními požadavky na habilitační řízení.
Toto potvrdila i profesorka Dvořáková, která se zároveň zeptala na důvod navržení tohoto
kandidáta. Děkanka předala slovo proděkanovi pro vědu a výzkum, který podal podrobný
komentář k důvodům pro tento krok: proděkan pro vědu a výzkum a předseda habilitační
komise, prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., usilovali při navržení komise o to, aby kromě
představitelů oboru antropologie a etnologie byl v habilitační komisi přítomen alespoň
jeden odborník na problematiku Barmy nebo celého regionu Jihovýchodní Asie (neboť
uchazeč předložil habilitační práci s názvem Barma: Etnický problém, válka a boj za
demokracii). Nepodařilo se však najít odborníka na tento areál, který je habilitován a
současně by mohl být účasten tohoto řízení v pozici externího člena komise (tj. není
členem akademické obce Univerzity Karlovy ani zaměstnancem zaměstnavatelů
uchazeče). Z několika externích kandidátů byl po zvážení vybrán jako nejvhodnější Mgr.
Petr Komers, Ph.D., který nabídku členství přijal.
Profesorka Dvořáková i jiní členové vědecké rady uznali uvedené důvody za hodné
zřetele a vyslovili souhlas s navrženým složením habilitační komise.
Návrh složení komise k habilitačnímu řízení byl Vědeckou radou FHS UK schválen.
7. Projednání změny ve složení oborové rady doktorského studijního oboru Integrální
studium člověka - Obecná antropologie
Děkanka předložila Vědecké radě FHS UK k projednání návrh na změnu ve složení
oborové rady doktorského studijního oboru Integrální studium člověka - Obecná
antropologie a v této souvislosti uvedla, že 18. 11. 2015 rezignoval písemně na své
členství v oborové radě doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. (který se stal novým členem
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Vědecké rady FHS UK), a protože šlo o externího člena rady, navrhla vědecké radě
schválit doc. RNDr. Antona Markoše, CSc., z katedry filosofie a dějin přírodních věd
Přírodovědecké fakulty UK, který vyslovil souhlas se svou nominací. K návrhu předložila
děkanka základní informace o pracovním zařazení a vědecké a publikační činnosti
docenta Markoše a požádala poté členy o případné připomínky k návrhu. Nikdo z členů
rady nevznesl k tomuto návrhu žádné připomínky.
Změna ve složení oborové rady byla Vědeckou radou FHS UK řádně projednána.
8. Projednání změny ve složení oborové rady doktorského studijního oboru Soudobé
evropské dějiny
Děkanka předložila Vědecké radě FHS UK k projednání návrh na doplnění oborové rady
doktorského studijního oboru Soudobé evropské dějiny o dva nové členy: PhDr. Michala
Kopečka, Ph.D., a prof. Dr. phil. Johanna Chapoutota. Také uvedla, že jde o doplnění
oborové rady a že je přitom dodržena dikce čl. 23 odst. 6 Statutu Univerzity Karlovy
v Praze. K návrhu předložila děkanka informace o pracovním zařazení a vědecké a
publikační činnosti obou kolegů a požádala poté členy o případné připomínky k návrhu.
Nikdo z členů rady nevznesl k tomuto návrhu žádné připomínky.
Změna ve složení oborové rady byla Vědeckou radou FHS UK řádně projednána.
9. Schválení návrhu na udělení čestného titulu hostující profesor na UK prof. Stevu
Iliffovi
Děkanka předložila Vědecké radě FHS UK další bod jednání – návrh na udělení čestného
titulu hostující profesor na UK prof. Stevu Iliffovi, a zdůraznila, že profesor Iliffe je
předním odborníkem, který se zabývá problematikou stárnutí a demence, a to v širokém
kontextu medicínském i společenském. Dlouhodobě spolupracuje s FHS UK v rámci sítě
INTERDEM, pro psychosociální intervence u lidí s demencí. Od loňského roku se prof.
Iliffe podílí na projektu Case management jako komplexní intervence u pacientů s
demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících. 15- 329 42A, který
je financován Agenturou pro zdravotnický výzkum MZ ČR. Společně s FHS UK také v
současné době připravuje žádost o projekt Horizon2020, který by se rovněž měl zabývat
problematikou case managementu a měl by zahrnout také země východní Evropy.
Zkušeností a odborného renomé prof. Steva Iliffa využívají spolupracovníci Centra pro
studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče CELLO k pravidelným konzultacím týkajícím
se zejména publikační činnosti.
Poté děkanka vyzvala členy vědecké rady k diskusi, které se zúčastnili: docent
Benyovszky, profesorka Dvořáková, profesor Wilhelm, profesor Pešek a docent Bojar.
Všichni kolegové se shodli na tom, že se jedná o unikátní příležitost pro otevření
univerzity zahraničním odborníkům a že zapojení takovéhoto odborníka do činnosti FHS
UK může poskytnout velké výhody především z hlediska publikační činnosti a zapojení
do ní mladé generace výzkumníků.
Dále děkanka vyzvala členy vědecké rady k veřejnému hlasování o návrhu na udělení
čestného titulu hostující profesor na UK prof. Stevu Iliffovi. O uvedeném návrhu
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hlasovalo celkem 20 přítomných členů z celkového počtu 27 členů VR FHS UK
s platným hlasovacím právem.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
20 členů VR FHS UK bylo PRO SCHVÁLENÍ předloženého návrhu,
0 členů bylo PROTI,
0 členů SE ZDRŽELO hlasování.
Děkanka oznámila členům vědecké rady výsledek hlasování a poděkovala všem za
spolupráci.
Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor byl Vědeckou radou FHS UK
jednomyslně schválen.
10. Projednání Dlouhodobého – strategického záměru FHS UK 2016–2020
Děkanka předložila Vědecké radě FHS UK k projednání Dlouhodobý – strategický záměr
FHS UK 2016–2020 (dále jen „DZ FHS UK“) a stručně představila jeho členění a klíčové
body. Zároveň uvedla, že svojí strukturou byl DZ FHS UK přizpůsoben Dlouhodobému
– strategickému záměru Univerzity Karlovy v Praze, a to až na jednu kapitolu s názvem
Mezinárodní spolupráce, kterou vedení fakulty považuje za důležitou a zařadilo ji na
závěr dokumentu.
Poté děkanka vyzvala členy vědecké rady k projednání materiálu. Rozvinula se diskuze
na téma navazujícího magisterského a doktorského studia a důvodech toho, proč značnou
část studentů zmíněných stupňů studia tvoří bakalářští a magisterští absolventi jiných
fakult a vysokých škol. Do diskuze se zapojil docent Špinka, docent Benyovszky a další.
V této souvislosti byla diskutována řada dílčích témat: záměrně velmi široce koncipované
bakalářské studium na FHS UK, které umožňuje následnou specializaci na velké
množství různých oborů, nárůst počtu studentů a absolventů magisterského studia na FHS
UK v posledních letech, složitá prostorová situace fakulty a další.
Dále se profesor Pešek, profesorka Dvořáková, profesorka Haškovcová, profesor Maur a
další zapojili do diskuze o důvodech nízké mobility především mezi magistry a
doktorandy, což považují za velmi negativní. Děkanka v této souvislosti ujistila členy, že
fakulta dlouhodobě poskytuje dostatečnou finanční i organizační podporu pro zahraniční
výjezdy (a kromě toho navýšila výuku cizích jazyků), nicméně zájem ze strany studentů
je trvale nízký. Členové VR FHS UK jsou s touto situací obeznámeni, považují ji ale za
neuspokojivou.
Docent Bojar a profesor Wilhelm upozornili děkanku na potřebu upřesnění či opravy
několika formulací a také celkové stylistické kontroly textu. Děkanka přislíbila, že tyto
opravy zajistí.
Dlouhodobý - strategický záměr byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán.
11. Projednání formálních požadavků na podklady předkládané žadateli o habilitační
a jmenovací řízení na FHS UK
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Děkanka předala slovo proděkanovi pro vědu a výzkum, doc. Marku Skovajsovi, a
požádala jej, aby členům vědecké rady stručně představil formální požadavky na
podklady předkládané žadateli o habilitační a jmenovací řízení na FHS UK. Proděkan se
ujal slova a seznámil Vědeckou radu FHS UK se současnou podobou požadavků na
zahájení habilitačního a jmenovacího řízení na fakultě a předložil k diskusi několik
nejasných otázek. Jednalo se především o způsob uplatňování doporučených hledisek
hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem platných v současné
době na Univerzitě Karlově v Praze (relevantní publikace, relevantní citace, autocitace,
druh habilitační práce, oborově specifická kritéria posuzování publikací a citací).
Proděkan současně předložil několik konkrétních návrhů na úpravu doporučené podoby
seznamu publikací a seznamu citací uchazečů (vč. otázky zohlednění současné diskuze o
predátorských publikacích) a doporučené podoby výkazu pedagogické činnosti.
Rozvinula se diskuze, které se zúčastnila profesorka Haškovcová, profesorka Dvořáková,
profesor Pešek, docent Benyovszky, profesor Wilhelm, profesor Hroch, profesor Sokol,
docent Špinka, docent Horský a další členové. Debatovalo se především o požadavcích
kladených na předkládané habilitační spisy, členové Vědecké rady FHS UK se shodli na
tom, že v humanitních oborech je jednoznačně nutné vyžadovat publikovanou nebo
svázanou odbornou monografii, u níž je uchazeč jediným autorem. V případě oborových
specializací, které využívají experimentální a přírodovědné metody, je vhodnější
uplatňovat kritéria pro přírodovědné (nikoliv humanitní) obory; je však otázkou, zda se
takový uchazeč může habilitovat v oboru humanitním, v němž má FHS UK oprávnění k
habilitačnímu a jmenovacímu řízení. Proti návrhu proděkana na úpravu doporučené
podoby seznamu publikací a seznamu citací uchazečů členové Vědecké rady nevznesli
žádné námitky a také vyjádřili souhlas s tím, aby ve výkazech pedagogické činnosti
uchazečů byla uváděna pedagogická praxe bez časového omezení. Členové rady se
zároveň shodli, že ze všech formálních požadavků mohou existovat rozumné odůvodněné
výjimky, které je třeba posuzovat individuálně.
Materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán.
Profesor Hroch a docentka Dohnalová opustili jednání VR FHS UK.
12. Schválení nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK
Děkanka předložila členům Vědecké rady FHS UK návrh nových členů komisí pro státní
závěrečné zkoušky na FHS UK (níže je uveden seznam obsahující jména, tituly a
pracoviště navržených, v závorkách je uveden navrhovatel za FHS UK):
PhDr. Petra Anýžová, Ph.D., pracoviště oboru Historická sociologie FHS UK
(pracoviště oboru Historická sociologie FHS UK)
Mgr. František Valeš, společnosti Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, o.s.
(katedra studií občanské společnosti FHS UK)
Mgr. Petr Kouba, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF UK
(pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie FHS UK)
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Mgr. Štěpán Holub, Holubová advokáti, s.r.o.
(katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK)
Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Zdravotně - sociální fakulta
(katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích)
JUDr. Mgr. Maroš Matiaško, LL.M., OSVČ
(katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK)
Mgr. Marek Uhlíř, Cesta domů, z.ú.
(katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK)
Mgr. Petra Hybnerová, MBA, Nemocnice Jablonec nad Nisou
(katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK)
PhDr. Martin Hajný, Ph.D., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika
adiktologie
(katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK)
PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D., 1. lékařská fakulta UK
(katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK)
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D., Katedra sociologie FF, Západočeská univerzita v Plzni
(katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK)
PhDr. Jan Holeyšovský, psychoterapeut, supervizor ČIS, kouč a poradce pro rozvoj
organizace
(katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK)
Mgr. Markéta Vanclová, Ministerstvo práce a sociálních věcí, referent oddělení
koncepce sociálních služeb
(katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK)
PhDr. Marie Zvoníčková, 3. lékařská fakulta UK, Ústav ošetřovatelství
(katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK)
Děkanka vyzvala členy k projednání návrhu. Profesorka Haškovcová navrhla, aby jedna
z kandidátek, Mgr. Markéta Venclová, nebyla vědeckou radou schválena, a uvedla
důvody pro tento návrh. Děkanka vyzvala členy VR FHS UK k veřejnému hlasování o
tom, aby Mgr. Markéta Venclová nebyla vědeckou radou jakožto členka komisí pro SZZ
na FHS UK schválena. O uvedeném návrhu hlasovalo celkem 18 přítomných členů
z celkového počtu 27 členů VR FHS UK s platným hlasovacím právem.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
10 členů VR FHS UK bylo PRO SCHVÁLENÍ předloženého návrhu,
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6 členů bylo PROTI,
2 členové SE ZDRŽELI hlasování.
Děkanka oznámila členům vědecké rady výsledek hlasování: vzhledem k tomu, že PRO
zmíněný výše návrh hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů, Mgr. Markéta
Venclová nebyla Vědeckou radou FHS UK schválena jakožto členka komisí pro SZZ na
FHS UK. Dále členové VR FHS UK hlasovali o schválení návrhu ostatních navržených
členů pro SZZ (s výjimkou Mgr. Markéty Venclové). O uvedeném návrhu hlasovalo
celkem 18 přítomných členů z celkového počtu 27 členů VR FHS UK s platným
hlasovacím právem.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
18 členů VR FHS UK bylo PRO SCHVÁLENÍ předloženého návrhu,
0 členů bylo PROTI,
0 členů SE ZDRŽELO hlasování.
Návrh nových členů komisí pro SZZ byl Vědeckou radou FHS UK schválen s jednou
výjimkou (Mgr. Markéta Vanclová)
13. Různé
Děkanka uvedla, že další termín zasedání Vědecké rady FHS UK bude včas upřesněn a
oznámen všem členům vědecké rady e-mailem.
Vzhledem k tomu, že nikdo z členů Vědecké rady FHS UK neměl žádné další dotazy,
připomínky a záležitosti k projednání, děkanka všem poděkovala za účast a zasedání vědecké
rady ukončila.
V Praze dne 5. února 2016

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
děkan FHS UK

Zapsala: Mgr. Katsiaryna Tourková
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