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  1. 3. 2013 Student FHS obdržel Cenu rektora pro nejlepší absolventy UK za rok 2012
  1. 3. 2013 Zprávy z Fakulty humanitních studií UK - newsletter 1. března 2013
  1. 3. 2013 Právě vyšlo nové číslo časopisu Historická sociologie
  7. 3. 2013 Pozvánka na mezinárodní workshop o současné filosofii
  8. 3. 2013 Ples FHS UK proběhne již v pátek 8. března
  8. 3. 2013 Poznejte prestižní zahraniční univerzity s programem Erasmus
  11. 3. 2013 Festival Jeden svět v jinonickém areálu UK proběhne ve dnech 11. - 13. března
  11. 3. 2013 Pozvánka na mezinárodní seminář věnovaný orální historii
  12. 3. 2013 Čítanka textů z ekologické antropologie: Amerika
  12. 3. 2013 Nová publikace FHS "Narace a (živá) realita"
  13. 3.2013 Mezinárodní konference České asociace orální historie
  13. 3.2013 Přednáška profesora Jacquese Defournyho z University of Liege, Belgie
  14. 3. 2013 Přihlašte se do Fondu mobility UK - a buďte mobilní
  14. 3. 2013 Zapojte se do organizace studentských aktivit na FHS UK
  15.3.2013 Lidské „kuriozity“ fascinují publikum i dnes, upozorňuje Filip Herza
  18. 3. 2013 Na FHS UK hostuje jako Fulbright Fellow prof. Edward Shippen Bright z USA
  18. 3. 2013 Nastartujte svou kariéru s cyklem přednášek Absolvent 2013 na UK
  18. 3. 2013 V pátek 29. března je děkanský den
  19. 3. 2013 Univerzita Karlova bude mít nové webové stránky
  21. 3. 2013 Tereza Stöckelová pohovoří o vlivu sociálních věd na společnost
  22. 3. 2013 Čítanka textů z ekologické antropologie je nově k zakoupení i na FHS
  22. 3. 2013 Pozvánka na konferenci Jednotlivec a stát
  25. 3. 2013 Antropoložka Tereza Dvořáková zjišťuje, jak funguje český sociální systém
  26. 3. 2013 Oslavy 665. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze
  26. 3. 2013 Výběrové řízení na pozici vědeckopedagogického pracovníka v oboru psychologie
  27. 3. 2013 Opatření děkana č. 3/2013: Stanovení poplatků za studium v ak. roce 2013/2014
  27. 3. 2013 Objevte kulturní bohatství Itálie na fakultní poznávací cestě FHS
  2. 4. 2013 Výsledky výběrového řízení do programu Erasmus 2013/2014
  2. 4. 2013 Zprávy z Fakulty humanitních studií UK - newsletter 2. dubna 2013
  2. 4. 2013 Význačný německý fenomenolog Peter Trawny vystoupí na FHS UK
  3. 4. 2013 Zveme vás na jarní Apollón fest studentské tvořivosti
  3. 4. 2013 Multi-oborová vědecká konference o problematice Balkánu
  4. 4. 2013 Přednáška o sociálním podnikání a sociální ekonomice
  4. 4. 2013 Slavica a Milos Ranković z University of Bergen vystoupí na FHS UK
  5. 4. 2013 Pozvánka na filosofický workshop Levinas et la Socialité
  5. 4. 2013 Konference Paměť – historické vědomí – marginalizace – identita
  8. 4. 2013 Dříme ve vás novinářský talent? Probuďte ho v Humanitním revue Humr
  10. 4. 2013 Pozvánka na veřejnou přednášku o pražských zahradách
  10. 4. 2013 Nová publikace: Sociální ekonomika, sociální podnikání
  10. 4. 2013 Ochutnejte ruské, ukrajinské a gruzínské speciality v menzách UK
  10. 4. 2013 Přijímací zkoušky na bakalářský obor SHV proběhnou 20. dubna
  11. 4. 2013 Humanitní revue Humr: Další fakultní výlet s příchutí Itálie
  15. 4. 2013 Další seminář z cyklu o Střední Evropě: Mad'arsko a Versailleský mírový systém
  15. 4. 2013 Doktorandka FHS díky Fulbrightovu stipendiu nyní působí na Columbia University
  15. 4. 2013 Oživme areál Jinonice
  15. 4. 2013 Francouzská etnoložka Aurélie Nevot vystoupí na FHS UK
  15. 4. 2013 Podílíte se na organizaci studentských aktivit na fakultě? Zažádejte si o finanční příspěvek!
  15. 4. 2013 Přední světová medievistka prof. Lucia Travaini vystoupí na FHS UK
  16. 4. 2013 Student FHS zvítězil na celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2012
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  17. 4. 2013 Profesor veřejného práva a politologie Radu Carp vystoupí na FHS
  17. 4. 2013 Uzávěrka přihlášek ke studiu doktorských oborů je 30. dubna
  19. 4. 2013 Náhradní termín přijímací zkoušky na bakalářský obor SHV
  22. 4. 2013 Studentská soutěž Moje šance
  22. 4. 2013 Harmonogram akademického roku 2013/2014
  23. 4. 2013 Akademická noc
  24. 4. 2013 Přednáška o funkcích kulturních modelů ve vzdělávání
  25. 4. 2013 Rozhovor s Františkem Kalendou, studentem FHS, spisovatelem a držitelem řady prestižních cen
  26. 4. 2013 Studentský majáles proběhne již 1. května
  26. 4. 2013 Opatření děkana č. 5/2013 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
  29. 4. 2013 Fakultní newsletter oslaví první výročí
  29. 4. 2013 Na FHS UK vystoupí antropolog Robert Layton z Durham University, UK
  2. 5. 2013 Zprávy z Fakulty humanitních studií UK - newsletter 2. května 2013
  2. 5. 2013 Nabídka studijních pobytů ve Francii, Kanadě, Latinské Americe a USA
  2. 5. 2013 Soutěž o finanční příspěvek na podporu studia v zahraničí
  3. 5. 2013 Pojďte debatovat o budoucnosti fakulty!
  6. 5. 2013 Cyklus seminářů a workshopů „Rozvoj kompetencí pro doktorandy“
  6. 5. 2013 Rektorský sportovní den 16. května 2013
  9. 5. 2013 Asha Mukherjee z indické univerzity Višva Bháratí pronese přednášku na FHS UK
  10. 5. 2013 FHS UK vystaví svou knižní produkci na veletrhu Svět knihy
  10. 5. 2013 AS UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy
  13. 5. 2013 Filosofický workshop s Shaunem Gallagherem z University of Memphis, USA
  14. 5. 2013 Na FHS UK se debatovalo o budoucnosti a identitě fakulty
  14. 5. 2013 Nové číslo časopisu Lidé města je již v prodeji
  14. 5. 2013 Časopis Dějiny - Teorie – Kritika má nové webové stránky
  17. 5. 2013 Sdělení rektora UK k jmenování doc. Putny profesorem
  17. 5. 2013 Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek bakalářského studia v oboru SHV
  17. 5. 2013 Pozvánka na konferenci Natura & Cultura
  20. 5. 2013 Světově uznávaný právní a ekonomický antropolog Leopold Pospíšil vystoupí na FHS UK
  20. 5. 2013 Není nám to Putna! Symbolické zahájení protestů - prohlášení studentů FHS UK
  20. 5. 2013 Opatření děkana UK FHS č. 6/2013 - Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro zaměstnance FHS UK
  21. 5. 2013 Publikační aktivity FHS UK se setkaly s velkým zájmem na veletrhu Svět knihy
  22. 5. 2013 Cena Josefa Vavrouška 2013
  22. 5. 2013 Vyjeďte na studijní či výzkumné pobyty do zahraničí díky příspěvku z Fondu mobility UK
  22. 5. 2013 Tváře fakulty: profesor Jiří Pešek
  22. 5. 2013 Výběrové řízení na pozici odborný asistent nebo asistent se zaměřením na projektový management a
sociální podnikání
  28. 5. 2013 Nová publikace: Medicína mezi jedinečným a univerzálním
  28. 5. 2013 Jak vést neziskové organizace, učil studenty FHS UK americký odborník Shippen Bright
  29. 5. 2013 Výsledky Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK v roce 2013
  29. 5. 2013 Nová publikace Ladislava Benyovszkyho: Cesty k neskrytosti
  29. 5. 2013 Katedra sociální a kulturní ekologie má nové webové stránky
  30. 5. 2013 Konference „Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení“
  30. 5. 2013 Přednáška prof. Gartha Fowdena
  3. 6. 2013 Sdělení rektora Univerzity Karlovy k povodňové situaci 3. června 2013
  3. 6. 2013 Zprávy z Fakulty humanitních studií UK - newsletter 3. června 2013
  5. 6. 2013 Nové webové stránky Katedry obecné antropologie FHS UK spuštěny
  5. 6. 2013 Přijímací zkoušky do doktorských studijních oborů
  6. 6. 2013 Výsledky přijímacího řízení na navazující magisterské obory
  6. 6. 2013 Pozvánka na konferenci Hranice jako zóna
  6. 6. 2013 Přijímací zkoušky do navazujících magisterských oborů FHS UK
  7. 6. 2013 Letní škola pro starší a pokročilé 2013
  10. 6. 2013 Fotogalerie akcí Fakulty humanitních studií UK
  11. 6. 2013 Program Erasmus Master Mundus EuroPhilosophie na FHS UK má nové webové stránky
  12. 6. 2013 Mezinárodní konference: Sága o jómských vikinzích v perspektivě historie a literární vědy
  18. 6. 2013 Mezinárodní filosofický workshop: Blumenberg als Phänomenologe
  18. 6. 2013 Prof. Derek Sayer z Lancaster University vystoupí s přednáškou na FHS UK
  18. 6. 2013 Všechny akce FHS UK v novém fakultním kalendáři
  26. 6. 2013 Martin Putna je jmenován profesorem
  26. 6. 2013 Na FHS UK se otevírá nový doktorský studijní obor "Sémiotika a filozofie komunikace"
  27. 6. 2013 Vyjeďte na studijní pobyt do Austrálie či na Nový Zéland
  28. 6. 2013 Provoz na FHS UK během letních prázdnin
  23. 7. 2013 Studentská konference „Krize veřejného prostoru II“
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  1. 8. 2013 Na FHS UK se otevírá nový navazující magisterský studijní obor "Evropské kulturní a duchovní dějiny"
  2. 8. 2013 Vnitřní fakultní soutěž v rámci Institucionálního plánu FHS UK pro rok 2014
  20. 8. 2013 Nový obor Evropské kulturní a duchovní dějiny zveřejnil své webové stránky
  24. 8. 2013 Jak vést neziskové organizace, naučí zájemce unikátní obor na FHS UK
  27. 8. 2013 Zápis do bakalářského studia
  2. 9. 2013 Zprávy z Fakulty humanitních studií UK - newsletter 2. září 2013
  3. 9. 2013 Probíhá zápis na kurzy Univerzity třetího věku
  3. 9. 2013 Mezinárodní konference o multilingvismu a interkulturní komunikaci
  5. 9. 2013 Dvě nové publikace o etnických komunitách již v prodeji
  6. 9. 2013 Mezinárodní konference „De-colonizing Disability Theory: Cripping Development“
  6. 9. 2013 Zápis do navazujícího magisterského studia a letní škola
  17. 9. 2013 Pozvánka na vzdělávací exkurzi do Litomyšle
  17. 9. 2013 Zažádejte si o finanční příspěvek na organizaci studentských aktivit na fakultě
  18. 9. 2013 Doktorandský workshop „Hodnoty“ v rámci různých antropologických perspektiv
  19. 9. 2013 Letní škola pro studenty 1. ročníku bakalářského studia
  20. 9. 2013 On-line přenos mezinárodní konference Paměť – historické vědomí – marginalizace – identita
  23. 9. 2013 Tváře fakulty: Hans Rainer Sepp
  25. 9. 2013 Studijní či výzkumný pobyt v zahraničí s Fondem mobility UK
  26. 9. 2013 Náhradní zápis do prvního ročníku navazujícího magisterského studia
  26. 9. 2013 20. ročník Bolzanovy ceny - podávání přihlášek
  30. 9. 2013 Zahájení akademického roku 2013/2014
  30. 9. 2013 Zápis do doktorského studia a letní škola
  30. 9. 2013 Fotogalerie: Fakultní výlet 2013
  1. 10. 2013 Zprávy z Fakulty humanitních studií UK - newsletter 1. října 2013
  3. 10. 2013 Studenti FHS UK získali ocenění v soutěže o Cenu Josefa Vavrouška
  4. 10. 2013 Mgr. Jakub Homolka - vítěz Ceny Josefa Hlávky 2013
  4. 10. 2013 Mezinárodní konference „Financial aspects of medieval economy“
  7. 10. 2013 Beseda s izraelskou spisovatelkou Shani Boianjiu
  8. 10. 2013 Prof. Jane E. Buikstra prosloví přednášku o významném antropologovi Aleši Hrdličkovi
  9. 10. 2013 Vyjeďte v letním semestru na studijní pobyt do zahraničí s programem Erasmus!
  10. 10. 2013 Představování kandidátů na funkci rektora Univerzity Karlovy
  10. 10. 2013 Nové číslo časopisu Lidé města je již v prodeji
  10. 10. 2013 Nové číslo časopisu Historická sociologie je již v prodeji
  10. 10. 2013 Miloš Sládek: Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb – etické aspekty
  11. 10. 2013 Vyhlášení voleb do Akademického senátu FHS UK
  14. 10. 2013 Newsletter zahraničního oddělení – vše o zahraničních pobytech v jednom přehledu
  15. 10. 2013 Studenti FHS UK zvou všechny na seznamovací táborák
  17. 10. 2013 Konference „Kánony kultury ve Střední Evropě: sociologické a historické perspektivy“
  17. 10. 2013 Děti zhrubly, učitelé hledají cestu, ukazuje výzkum Dany Moree z FHS UK
  18. 10. 2013 Nová publikace FHS „Ošetřovatelství: ideály a realita v ambulantní péči“
  21. 10. 2013 Prof. Monique Sicard prosloví přednášku „Co je Foto-grafie?“
  22. 10. 2013 Konference „Stárneme v České republice aktivně a zdravě?“
  23. 10. 2013 Konference "Touha a žádostivost v evropské filosofické tradici"
  25. 10. 2013 Nové překlady Hippokrata po více než sto letech představí pedagogové z Univerzity Karlovy
  25. 10. 2013 Studentská konference „Krize veřejného prostoru II“
  30. 10. 2013 Emeritní profesor politických věd Fred Eidlin znovu hostuje na FHS UK
  31. 10. 2013 FHS představí své studijní programy na Informačním dni UK i veletrhu Gaudeamus
  1. 11. 2013 Zprávy z Fakulty humanitních studií UK - newsletter 1. listopadu 2013
  1. 11. 2013 Mezinárodní konference „Is this real? Phenomenologies of the imaginary“
  4. 11. 2013 Stipendijní pobyty v zahraničí na základě meziuniverzitních dohod
  4. 11. 2013 Výzkumné centrum FHS UK pomáhá městům a obcím najít recept na lepší život seniorů
  4. 11. 2013 Prof. Lisa Duggan prosloví přednášku na Katedře genderových studií FHS UK
  6. 11. 2013 Publikace „Jinakost – postižení – kritika“: nový pohled na tělesnou a intelektuální nezpůsobilost
  8. 11. 2013 Uvedení knihy prof. Miloše Havelky „Víra, kultura a společnost“

Student FHS obdržel Cenu rektora pro nejlepší absolventy UK
za rok 2012
Bc. František Kalenda z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze byl vyznamenán Cenou prof. JUDr.
Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů, jež je součástí    Ceny rektora  pro nejlepší
absolventy UK za rok 2012. Bc. Kalenda absolvoval na FHS UK bakalářský studijní program Humanitní studia a
obhájil vynikající bakalářskou práci Obraz Byzance v západních kronikách (1095–1204). V současné době pokračuje
v navazujícím magisterském studijním programu Humanitní studia. Srdečně gratulujeme!

http://www.cuni.cz/UK-382.html
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Více informací o předání Ceny rektora UK za rok 2012 na   stránkách časopisu IForum .

1. března 2013

Zprávy z Fakulty humanitních studií UK - newsletter 1. března
2013
Zajímá vás, co nového se děje na Fakultě humanitních studií UK? Chtěli byste vědět, jaké akce a události čekají naší
fakultu v následujícím měsíci?

Všechny poslední zprávy a přehled nadcházejících důležitých událostí na Fakultě humanitních studií Univerzity
Karlovy v Praze v březnu 2013 naleznete v    novém čísle Fakultního newsletteru FHS UK  .
Archiv všech newsletterů FHS naleznete v sekci   Newsletter .
Přejeme vám zajímavé přečtení!

1. března 2013

Právě vyšlo nové číslo časopisu Historická sociologie
Zajímavé příspěvky od Zygmunda Baumana, Johanna Palla Arnasona, Gerarda Delantyho a mnohé další naleznete
v časopisu pro historické sociální vědy  Historická sociologie , jehož nové číslo (1-2/2012) si nyní můžete zakoupit
na   sekretariátu děkana FHS UK .
Na projektu časopisu Historická sociologie se podílí Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Obsah aktuálního čísla si můžete prohlédnout   zde .
Více informací a obsah časopisu naleznete na   www.historickasociologie.cz .

1. března 2013

Pozvánka na mezinárodní workshop o současné filosofii
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, program   Erasmus Master Mundus EuroPhilosophie  a Oddělení
současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR si vás dovolují pozvat na mezinárodní workshop
o současné filosofii s názvem "Sociality and subjectivity. The issue of inheritance in contemporary philosophy".
Příspěvky budou proneseny v anglickém a francouzském jazyce.
KDY: 13. - 14. března 2013
KDE: Akademické konferenční centrum, Husova 4a Praha 1

Více informací a program workshopu naleznete   v příloze .
7. března 2013

Ples FHS UK proběhne již v pátek 8. března
V pátek 8. března 2013 od 19.00 hod. proběhne šestý ročník    plesu  Fakulty humanitních studií UK. Záštitu nad
plesem převzal děkan fakulty doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Ples se koná v hotelu Belvedere na pražské Letné. Vstupenky stojí v předprodeji 220 Kč, na místě 300 Kč, zakoupit
si je před aulou v Jinonicích anebo on-line   zde .

Více o plesu FHS se dozvíte také na   facebooku .
Všichni zaměstnanci, studenti a příznivci Fakulty humanitních studií jsou srdečně zváni!

8. března 2013

Poznejte prestižní zahraniční univerzity s programem
Erasmus
Vyjeďte na studijní stipendijní pobyt do zahraničí a poznejte Technische Universität Dresden, Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Universität Wien, Universitat de Barcelona, University of Greenwich a   mnohé další . Zúčastněte se
výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2013/2014.
Program je určen pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu
prezenční i kombinované formy studia. Prezentace pogramu Erasmus je k nahlédnutí   zde .

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14171.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-652-version1-fn_1_3_2013.pdf
FHS-652.html
FHS-466.html
http://www.historickasociologie.cz
http://www.filosofie.fhs.cuni.cz/FIFHS-17.html
http://ples.studentifhs.cz/
http://fhs.brun.cz/
http://https://www.facebook.com/events/257069787757090/?fref=ts
FHS-354.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-474-version1-Seminar_Erasmus_prezentace.pdf
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Přihláška do programu Erasmus se podává on-line   zde . Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 13.
března 2013

Více informací o programu Erasmus naleznete   zde .
8. března 2013

Festival Jeden svět v jinonickém areálu UK proběhne ve
dnech 11. - 13. března
Festival dokumentárních filmů o lidských právech    Jeden svět  letos slaví 15. výročí. Vedle oficiálních festivalových
kin se i letos filmy Jednoho světa promítají také na vysokých školách v Praze. Díky záštitě děkana Fakulty humanitních
studií UK doc. PhDr. Ladislava Benyovszkyho, CSc., můžete některé dokumenty vidět také v jinonickém areálu UK,
tuto speciální projekci pro vás připravil tým studentů FHS. Stejně jako v předešlých letech je vstup pouze za 50 Kč a
po každé projekci opět proběhne diskuze s odborníkem na dané téma. A které dokumenty to letos budou?
pondělí 11. března 18:30 místnost 1036   Úžasný Ázerbájdžán!
úterý 12. března 18:30 místnost 1036   Na divokém severu
středa 13. března 18:30 místnost 1037   Dejte nám peníze

Více informací o jednotlivých projekcích Jednoho světu v Jinonicích naleznete   zde  a také na   facebooku . Projekce
jsou otevřeny široké veřejnosti. Těšíme se na vaši účast!
11. března 2013

Pozvánka na mezinárodní seminář věnovaný orální historii
Zajímáte se o metodu orální historie a problematiku soudobých dějin? Pak je tato nabídka právě pro Vás:
Pracoviště Orální historie – Soudobé dějiny FHS UK srdečně zve všechny zájemce o problematiku orální historie na
první oborový seminář na téma  International Contexts of Oral History , na kterém pronesou příspěvky významní
zahraniční hosté z Irska, Ukrajiny aj. Příspěvky budou proneseny v anglickém jazyce.
KDY: 20. března 2013 od 17 hod.
KDE: areál UK, José Martího 31, Praha 6, místnost YFHS 2 (3. patro)

Více informací a program semináře naleznete   v příloze .
11. března 2013

Čítanka textů z ekologické antropologie: Amerika
Publikace Marka Halbicha a Václava Koziny (eds.) z Fakulty humanitních studií UK Čítanka textů z ekologické
antropologie: Amerika  je věnována lidské společnosti ve vztahu k životnímu prostředí na americkém kontinentu.
Autoři vybraných textů prezentují jednotlivá témata na základě různých teoretických a metodologických přístupů v rámci
sociální a kulturní antropologie.
Publikace obsahuje 13 textů od různých autorů, které byly přeloženy ze zahraničních odborných periodik, a jsou
doplněny obsáhlou úvodní studií.

Titul je k zakoupení v   Togga ,   Neoluxor  a jiných pražských knihkupectvích.

12. března 2013

Nová publikace FHS "Narace a (živá) realita"
Publikace Narace a (živá) realita  je výsledkem bádání teoretiků z různých oborů v oblasti narace. Vytváří prostor
pro filosofii, literární vědu, historii, historickou sociologii a antropolgii, ale i biologii a genetiku. Jednotlivé studie se
zabývají otázkou, do jaké míry je narace často fiktivní badatelskou konstrukcí, či konstrukcí, která má svůj více méně
identifikovatelný protějšek v studované skutečnosti.
Autoři studií: Jan Horský, Jiří Šubrt, Ivan Jančovič, Juraj Šuch, Roman Pazderský, Jana Kováčová, Kamil Činátl, Anton
Markoš.   Více...

Publikace je pro studenty a zaměstnance za zvýhodněnou cenu k zakoupení na   sekretariátu děkana FHS UK . Přehled
všech publikací FHS UK naleznete v sekci   Publikace .

12. března 2013

Mezinárodní konference České asociace orální historie

https://is.cuni.cz/webapps/?forwardOld=controller%253Dse2Main%2526action%253Dindex%2526back_id%253D3
http://fhs.cuni.cz/fhs-474.html
http://jedensvet.cz/2013/
http://jedensvet.cz/2013/filmy-a-z/23640-uzasny-azerbajdzan
http://jedensvet.cz/2013/filmy-a-z/23231-na-divokem-severu
http://jedensvet.cz/2013/filmy-a-z/22780-dejte-nam-penize
FHS-778-version1-jeden_svet_na_fhs_uk.doc
https://www.facebook.com/events/134733420031739/?fref=ts
FHS-778-version1-pozvanka_oborovy_seminar_ohsd.docx
http://www.eshop.togga.cz/cs/101-?�tanka-text?-z-ekologick�-antropologie-amerika-9788087258149.html
http://neoluxor.cz/odborne-knihy/citanka-textu-z-ekologicke-antropologieamerika--187637/
FHS-780.html
FHS-466.html
FHS-545.html
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Dovolujeme si vás pozvat na III. vědeckou konferenci České asociace orální historie pořádanou ve spolupráci s
Ústavem historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v
Praze a za podpory města Pardubice. Akce se koná pod záštitou primátorky Statutárního města Pardubice MUDr.
Štěpánky Fraňkové. Konference s mezinárodní účastí se uskuteční na zámku v Pardubicích. Program konference
naleznete na   facebooku  nebo na webu   www.oralhistory.cz

KDY: 21. - 22. března 2013
KDE: Rytířské sály pardubického zámku

Více o konferenci naleznete   v příloze . Plakát ke stažení   zde .
13. března 2013

Přednáška profesora Jacquese Defournyho z University of
Liege, Belgie
Katedra studií občanské společnosti FHS UK vás zve na přednášku  Sociální podniky v evropské a světové
perspektivě, prof. Jacques Defourny.
Prof. Defourny je přední odborník na problematiku sociální ekonomiky a sociálních podniků v celosvětové perspektivě,
zakladatel výzkumné společnost EMES zaměřující se na problematiku sociální ekonomiky a sociálních podniků, ředitel
Centra pro Sociální ekonomiku University of Liege, Belgie. Přednáška se bude konat v anglickém jazyce.

KDY: 2. dubna 2013 od 14 hod.
KDE: areál UK, José Martího 31, Praha 6, učebna FHS3

Více o přihlašování a informace o přednášce prof. Defournyho naleznete   v příloze .
13. března 2013

Přihlašte se do Fondu mobility UK - a buďte mobilní
Studium na zahraniční univerzitě, pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě,
účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů, krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v
zahraničí - to vše vám umožní Fond mobility UK, který poskytuje finanční podporu pro zmíněné účely.

Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 20. března 2013
Více informací o Fondu mobility UK naleznete na webu FHS   zde  a také na stránkách UK   zde . Všechny nabídky
zahraničního oddělení FHS najdete   zde .

14. března 2013

Zapojte se do organizace studentských aktivit na FHS UK
Studujete FHS, jste aktivní a chcete se podílet na organizaci studentského života? Těšit se letos můžete například na
Jarní Fest FHS, Letní školu a dále na Akademickou noc a Majáles, setkání v přírodě či v hospodě, debatní večery,
exkurze a mnohé další.
Zajímají vás tyto akce? Pak přijďte na chvíli společně posedět u dobré kávy na pravidelné setkání („valnou hromadu“)
spolku   Studenti FHS UK  a zapojte se do studentského života.
KDY: 25. března od 19 hod.
KDE: kavárna Krásný ztráty

Další informace naleznete na   facebookových stránkách  Studenti FHS UK.
14. března 2013

Lidské „kuriozity“ fascinují publikum i dnes, upozorňuje Filip
Herza
Před nedávnem se v médiích objevila zpráva, že v Mexiku více než 150 let po její smrti pohřbili kdysi slavnou
lidskou „abnormalitu“ Julii Pastranovou. Příběh připomněl osudy Mexičanky, kterou pro neobvyklý vzhled v 19. století
vystavovali po celém světě. Kulturou komerčního vystavování lidské jinakosti v jejím společenském a ideologickém
kontextu se zabývá doktorand Fakulta humanitní studií Univerzity Karlovy v Praze Mgr. Filip Herza.

Celý článek na stránkách časopisu   IForum .

15. března 2013

http://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A1-asociace-or%C3%A1ln%C3%AD-historie-o-s/267191273305223?sk=wall
http://www.oralhistory.cz
FHS-778-version1-coha1.jpg
FHS-778-version1-pozvanka_defourny.doc
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-Vyhlaseni_FHS.pdf
http://www.cuni.cz/uk-43.html
FHS-12.html
http://www.studentifhs.cz/
https://www.facebook.com/events/501051729931961/?ref=22
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14210.html
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Na FHS UK hostuje jako Fulbright Fellow prof. Edward
Shippen Bright z USA
Zajímáte se o problematiku rozvoje neziskových organizací a rádi byste tuto otázku prodiskutovali s přední světovou
kapacitou v tomto oboru? Nyní máte unikátní možnost.
V letním semestru 2012/2013 hostuje na Katedře studií občanské společnosti FHS UK jako Fulbright Fellow   prof.
Edward Shippen Bright, MBA, MPA  (absolvent Harvard University).

Prof. Shippen Bright doposud působil ve veřejné správě i v soukromém sektoru na různých pozicích, vždy v
oblasti rozvoje organizace. Založil několik společností, zabývá se fundraisingem (byl profesionálním fundraiserem
pro Harvard University), velkou pozornost věnuje nestátním neziskovým organizacím z oblasti životního prostředí
(zejména Aljašky). Spoluzakládal a stále působí v organizaci Audubon Alaska zabývající se vědeckým výzkumem
ptáků, mořských savců, arktických oblastí a v neposlední řadě ochranou území před těžbou ropy a plynu.
Své zkušenosti nyní předává studentům FHS UK v rámci výuky kurzu Social Entrepreneurism – How to make a
Difference v prezenční i kombinované formě (viz   SIS ).

Více informací o působení prof. Edwarda Shippen Brighta na Fakultě humanitních studií UK naleznete   zde .

18. března 2013

Nastartujte svou kariéru s cyklem přednášek Absolvent 2013
na UK
Dovolujeme si vás pozvat k účasti v programu Absolvent - již tradiční akci, kterou Univerzita Karlova každoročně
připravuje pro své studenty a budoucí absolventy.

Letos jsou do programu zařazena například tato témata: příprava na přijímací pohovor, možnosti práce v zahraničí,
kurz prezentačních dovedností, time management, seminář umění vyjednávat a mnohé další. Cyklus přednášek a
seminářů probíhá po celý duben. První přednáška na téma Příprava na pracovní pohovor proběhne již 2. dubna.
Akce jsou určeny pro všechny studenty Univerzity Karlovy a vstup na ně je zdarma.

Všechny informace o programu Absolvent 2013 naleznete   zde .
Nezapomeňte se zaregistrovat, dokud jsou volná místa!
18. března 2013

V pátek 29. března je děkanský den
V souladu s    harmonogramem akademického roku 2012/2013   je na Fakultě humanitních studií UK v pátek 29.
března 2013 (Velký pátek) děkanský den. V této souvislosti bude na fakultě zrušena veškerá výuka.
Připomínáme, že Velikonoční pondělí v roce 2013 připadá na 1. dubna, kdy je v souvislosti se státním svátkem taktéž
zrušena veškerá výuka.

Přejeme vám požehnané prožití velikonočních svátků!

18. března 2013

Univerzita Karlova bude mít nové webové stránky
Univerzita Karlova modernizuje svou internetovou tvář - 22. března 2013 zveřejní novou podobu celouniverzitních
webových stránek, jejichž moderní design inovuje tradiční prezentaci Univerzity Karlovy na internetu. Přitom prioritou
při realizaci nových webových stránek bylo propojení uživatelsky příjemného, informačně bohatého a současného
pohledu na moderní informačně-technologické trendy s dlouholetou tradicí univerzity.

Kromě nového designu se můžete těšit i na novou strukturu členění informací s podrobným a přehledným popisem
jednotlivých činností univerzity. Jednou z novinek je i kalendář akcí obsahující přehled všech událostí na UK s odkazem
na časopis IForum. V celouniverzitním kalendáří akcí naleznete i informace o   plánovaných událostech  na   Fakultě
humanitních studií UK .

19. března 2013

Tereza Stöckelová pohovoří o vlivu sociálních věd na
společnost

http://ak.audubon.org/shippen-bright-director-development
http://ak.audubon.org/shippen-bright-director-development
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=d5557c66a3b153c44cb3422f3013ff85&amp;amp;tid=1&amp;amp;do=predmet&amp;amp;kod=ymn099
http://kp.vse.cz/wp-content/uploads/2012/08/Bright-course.pdf
http://ipc1.cuni.cz/absolvent/index.htm
FHS-629.html
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-10.html
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13821.html?about=17
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13821.html?about=17
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Žijí sociální vědy ve slonovinové věži nebo jsou pro společnost užitečné? A mohou být pro ni nebezpečné?
O těchto i dalších tématech pohovoří Tereza Stöckelová z Fakulty humanitních studií UK v rámci semináře  Jak
sociální vědy utvářejí společnost  pořádaného Sociologickým ústavem AV ČR, a u této příležitosti též představí svoji
novou studii Nebezpečné známosti? O vztahu sociálních věd a společnosti.

KDY: 28. března 2013 od 14 hod.
KDE: Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1
Pozvánku na seminář Jak sociální vědy utvářejí společnost naleznete   zde .
21. března 2013

Čítanka textů z ekologické antropologie je nově k zakoupení i
na FHS
Publikaci  Čítanka textů z ekologické antropologie: Amerika  si ode dneška můžete zakoupit i na   sekretariátu
děkana FHS UK . Pro studenty a zaměstnance FHS je titul k zakoupení za zvýhodněnou cenu.
Publikace Marka Halbicha a Václava Koziny (eds.) z Fakulty humanitních studií UK Čítanka textů z ekologické
antropologie: Amerika  je věnována lidské společnosti ve vztahu k životnímu prostředí na americkém kontinentu.
Autoři vybraných textů prezentují jednotlivá témata na základě různých teoretických a metodologických přístupů v rámci
sociální a kulturní antropologie.
Publikace obsahuje 13 textů od různých autorů, které byly přeloženy ze zahraničních odborných periodik, a jsou
doplněny obsáhlou úvodní studií.
Více publikací FHS naleznete v sekci   Publikace .
22. března 2013

Pozvánka na konferenci Jednotlivec a stát
Vztah státu a občana, hledání základní funkce státu, morální dimenze ústavního systému, jedinec a EU - o těchto
i dalších důležitých a pořád aktuálních tématech se bude diskutovat na konferenci  Jednotlivec a stát  pořádané
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu a Nejvyšším soudem České republiky. Do diskuze se zapojí prof. Jan Sokol z
Fakulty humanitních studií UK, prof. Václav Bělohradský, Dominik Duka, Tomáš Sedláček, Miroslava Němcová a další
řečníci z řad akademiků, politiků, veřejných činitelů aj.

KDY: 10. dubna 2013 od 10 hod.
KDE: Jednací sál Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (1. patro/č. 111)
Pozvánku na konferenci Jednotlivec a stát naleznete   zde .
22. března 2013

Antropoložka Tereza Dvořáková zjišťuje, jak funguje český
sociální systém
Kdo si zaslouží peníze? Tato otázka se bez ustání vznáší nad úřady, kam chodí lidé v nouzi žádat o finanční příspěvky
od státu. Výzkumem sociálního systému v České republice a především morálních aspektů, které vyplácení dávek
ovlivňují, se zabývá doktorandka Fakulty humanitních studií UK Mgr. Tereza Dvořáková.

Tématu cirkulace veřejných peněz se Tereza Dvořáková věnovala již při svém magisterském studiu obecné
antropologie a pokračuje v něm i v rámci svého doktorského výzkumu. „Zaměřuji se zejména na to, jakou představu
mají úředníci o lidech a o situacích, které lidi přivedly k tomu, že požádají o nějaký druh sociální dávky. Zajímá mě, jak
se ustavují vztahy mezi úředníkem a klientem, a také to, jak se snaží někteří lidé čelit tomuto z definice hierarchickému
vztahu,“ vykreslila hlavní obrysy svého badatelského zájmu Tereza Dvořáková. Celý článek na stránkách časopisu 
IForum .

25. března 2013

Oslavy 665. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze
Milí členové akademické obce,

slavnostní shromáždění pořádané u příležitosti 665. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze se koná ve středu
dne 3. dubna 2013 ve 14 hod. ve Velké aule historické budovy Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1. Program: projev rektora
UK prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., udělení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci a Ceny Bedřicha Hrozného
za tvůrčí počin, hudební vystoupení.

FHS-778-version1-2013_03_28__stockelova.doc
FHS-466.html
FHS-466.html
FHS-545.html
http://www.cuni.cz/IFORUM-14257.html
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Pro veřejnost pořádá Univerzita Karlova   Den otevřených dveří , který se bude konat v sobotu 6. a v neděli 7. dubna
2013. Otevřeno bude vždy od 10 do 16 hodin.

26. března 2013

Výběrové řízení na pozici vědeckopedagogického pracovníka
v oboru psychologie
Děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici vědeckopedagogický
pracovník v oboru psychologie na pracovišti FHS Společenskovědní modul. Hledáme nadějného odborníka v oblasti
psychologie (nejlépe experimentální či obecné) s nadšením pro psychologický výzkum a pedagogickou činnost na
univerzitě.
Předpokládaný nástup: květen/červen 2013; pracovní úvazek 0,75.

Přihlášky posílejte do čtvrtka 25. 4. 2013 (razítko poštovního úřadu) na adresu FHS UK v Praze, Ing. M. Fornůsková,
U Kříže 8, 158 00 Praha 5.
Text vyhlášení konkurzu včetně všech podrobných informací naleznete   zde .
26. března 2013

Opatření děkana č. 3/2013: Stanovení poplatků za studium v
ak. roce 2013/2014
Dne 25. dubna 2013 vyšlo Opatření děkana č. 3/2013 - Stanovení poplatků za studium v akademickém roce
2013/2014.
Toto opatření nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2013/2014.

Všechny opatření děkana Fakulty humanitních studií UK naleznete na   úřední desce fakulty .

27. března 2013

Objevte kulturní bohatství Itálie na fakultní poznávací cestě
FHS
Parma, Modena, Bologna, Piacenza...
Při vyslovování těchto jmen se již nemusíte omezit na pouhé studování encyklopedických hesel, kulturně-historických
knih či kulinářských příruček. Nyní máte unikátní možnost poznat všechna tato a další místa na fakultním výletě -
v pořadí již sedmé exkurzi pořádané Fakultou humanitních studií UK pro studenty, zaměstnance, ale také příznivce
FHS UK z řad veřejnosti.

A právě kulturně a historicky bohatá oblast severní Itálie se stane letošním cílem této poznávací cesty, doprovázené
výkladem pedagogů pod odborným vedením prof. Jana Sokola, který se cesty osobě zúčastní. Pro studenty FHS UK
bude navíc opět vypsáno stipendium, které pokryje větší část nákladů za cestu.

Termín: neděle 8. září – neděle 15. září 2013

Nenechte si ujít vzácné příležitosti navštívit nádherná města severní Itálie ve společnosti přátel, spolužáků a pedagogů
z naší fakulty,   přihlašte se již nyní ! Více o fakultním výletě 2013   zde .
28. března 2013

Výsledky výběrového řízení do programu Erasmus 2013/2014
Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výsledky výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu
Erasmus pro akademický rok 2013/2014.
Z 60 přihlášených uchazečů bylo pro studijní pobyt v zahraničí v akademickém roce 2013/2014 vybráno 45 studentů
na 25 univerzit v 15 evropských zemích. Jedná se například o Universität Wien (Rakousko), University of Copenhagen
(Dánsko), University of Greenwich (Velká Británie), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polsko) a mnohé další.
Seznam vybraných studentů naleznete   zde . Všem vybraným uchazečům srdečně gratulujeme!

Nestihli jste se přihlásit nebo nebyly jste pro tento akademický rok vybráni? Zkuste to v příštím roce - všechny informace
naleznete na stránkách zahraničního oddělení v sekci   Erasmus .

http://www.cuni.cz/UK-4891.html
FHS-778-version1-konkurs_psycholog_2013jl.doc
FHS-8.html
mailto:tourek@gmail.com
FHS-795.html
FHS-474.html
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2. dubna 2013

Zprávy z Fakulty humanitních studií UK - newsletter 2. dubna
2013
Vážení kolegové, milí přátelé,

přinášíme další,   čtrnácté číslo   Fakultního newsletteru FHS UK, které obsahuje poslední zprávy a přehled
nadcházejících důležitých událostí na naší fakultě v dubnu 2013.

Přejeme vám zajímavé přečtení!

2. dubna 2013

Význačný německý fenomenolog Peter Trawny vystoupí na
FHS UK
Ve dnech 9. až 11. dubna 2013 bude hostem Centra fenomenologického výzkumu FHS UK význačný německý
fenomenolog    Peter Trawny  z Bergische Universität Wuppertal, kde založil a řídí Martin-Heidegger-Institut.

Peter Trawny pronese během své návštěvy následující dvě přednášky, jež budou překládány do českého jazyka:
Die Umkehrung des Platonismus bei Heidegger und Badiou - úterý 9. dubna od 14.00 v tzv. akvárku, areál UK v
Jinonicích
Dimensionen des Schweigens bei Heidegger - středa 10. dubna od 11.00 v posluchárně 3019, areál UK v Jinonicích.

Všechny informace o Centru fenomenologického výzkumu FHS UK naleznete   zde .
2. dubna 2013

Zveme vás na jarní Apollón fest studentské tvořivosti
Prezentace studentské literární tvorby, doprovodná výstava studentských děl vzešlých nejen z kreativních kurzů, krátké
filmy, studentský stánek, kde si budete moci něco pěkného vyrobit, představení nového magisterského oboru FHS,
který vás určitě překvapí - to vše a mnohé další na Apollón festu studentské tvořivosti! A proč Apollón fest? A co
na to Dionýsos? I to se dozvíte na Apollón festu.
Tato akce je pořádána studenty FHS a je otevřena všem zájemcům z řad akademické obce i široké veřejnosti. Více
o Apollón festu 2013 se dozvíte na   facebooku .

KDY: 17. dubna 2013 od 18.30 hod.
KDE: Café v Lese, Krymská 12, Praha 10

3. dubna 2013

Multi-oborová vědecká konference o problematice Balkánu
Fakulta humanitních studií UK si vás dovoluje pozvat na multi-oborovou vědeckou konferenci "  Vědecké diskurzy
Balkánu se zaměřením na problematiku Bosny a Hercegoviny".
Oblastí zájmu odborníků z oblasti antropologie, historie, etnologie, lingvistiky, politologie a sociologie se stane historický
vývoj a politická vyjednávání v regionu, lidé na Balkánu a jejich kultura a také každodenní život na Balkánu v kontextu
globalizovaného světa. Součástí konference rovněž bude promítání etnografického filmu. V podvečer bude následovat
vernisáž fotografií z Bosny a Hercegoviny a tvorby současných mladých umělců ve foyer budovy Fakulty humanitních
studií UK v Jinonicích doprovázená autorským čtením bosenské poezie. Celý den bude zakončen slavnostním rautem
v bosenském stylu za doprovodu balkánské hudby. Více informací   zde . Pozvánka ke stažení   zde .

KDY: 24. května 2013 (termín zaslání přihlášky aktivního účastníka: 30. 4. 2013)
KDE: areál UK v Jinonicích, místnost 1037
3. dubna 2013

Přednáška o sociálním podnikání a sociální ekonomice
Fakulta humanitních studií UK si vás dovoluje pozvat na přednášku  Sociální podnikání a sociální ekonomika , na
níž vystoupí doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., z Katedry studií občanské společnosti FHS UK a Tereza Jurečková,
studentka Katedry studií občanské společnosti a spoluzakladatelka   Pragulic . Pozvánka na přednášku o sociálním
podnikání je ke stažení   zde .

http://fhs.cuni.cz/FHS-652-version1-fn_1_4_2013.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Trawny
http://fenomenologie.eu/
https://www.facebook.com/events/409919549103357/?ref=22
http://pragulic.cz/
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KDY: 5. dubna 2013 od 17.00 hod.
KDE: areál UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín, místnost FHS1

4. dubna 2013

Slavica a Milos Ranković z University of Bergen vystoupí na
FHS UK
Fakulta humanitních studií UK si vás dovoluje pozvat na přednášku Formulaic Spacing and Communal Ideation:
Distributed Reading of Medieval Icelandic Sagas,  kterou prosloví Slavica a Milos Ranković z University of Bergen,
Norsko. Více informací o přednášce naleznete v   příloze .

KDY: 10. dubna 2013 od 17.30 hod.
KDE: studovna Centra medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR, Jilská 1

4. dubna 2013

Pozvánka na filosofický workshop Levinas et la Socialité
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, program Erasmus Master Mundus EuroPhilosophie,
Středoevropský institut pro filosofii a Filosofický ústav AV ČR si vás dovolují pozvat na  mezinárodní workshop
Levinas et la Socialité. Příspěvky budou proneseny v anglickém a francouzském jazyce. Více informací o přednášce
naleznete v   příloze .

KDY: 23. - 24. dubna 2013
KDE: Akademické konferenční centrum, Husova 4a Praha 1

5. dubna 2013

Konference Paměť – historické vědomí – marginalizace –
identita
Fakulta humanitních studií UK si vás dovoluje pozvat na konferenci  Paměť – historické vědomí – marginalizace
– identita, která se bude konat pod záštitou děkana FHS UK doc. PhDr. Ladislava Benyovszkyho, CSc., a doc.
PhDr. Jana Horského, Ph.D., v rámci programu PRVOUK P20 Kulturní, sociální a historická antropologie. Ideovým
záměrem konference je programová a řízená, ale i neuvědomělá marginalizace vlastní i cizí paměti a vlastního i cizího
historického vědomí, analýza příčin, projevů a zjevných i skrytých důsledků marginalizace. Více   zde .
Přihlášky na konferenci můžete posílat do 15. 5. 2013 na e-mail   6446@mail.fhs.cuni.cz .

KDY: 23. - 24. září 2013
KDE: areál UK v Jinonicích (přesné místo a čas budou upřesněny)
5. dubna 2013

Dříme ve vás novinářský talent? Probuďte ho v Humanitním
revue Humr
Baví vás psát články a chtěli byste se vyjádřovat k aktuálním událostem na fakultě i mimo ní? Přijďte si "zahumrovat"
na redakční radě studentského časopisu Humanitní revue Humr a popovídat si o roli a podobě studentského média,
vymýšlet a editovat články, připravovat se na nadcházející rozhovory. Pokud rádi píšete a přemýšlíte nad tím, že byste
přispěli do   IHumru  nebo se chcete rovnou přidat do redakce, rozpracujte jeden z vypsaných námětů nebo si vymyslet
něco svého. V humří dílně se pak vašemu dílu bude věnovat odpovědný redaktor/ka či editorka. Členství v redakci ani
ve studentském spolku není podmínkou. Více   zde .

KDY: 14. dubna 2013 od 17.00 hod.
KDE: Café Therapy (Školská 30).

8. dubna 2013

Pozvánka na veřejnou přednášku o pražských zahradách
Máte rádi pražské zahrady a rádi byste se o nich dozvědeli něco více? Zajímá Vás téma zahradní architektury a plastik?
Chcete vědět, proč jsou zahrady indikátorem změn životního stylu a jaké jsou dobové symbolické významy zahrady?

FHS-778-version1-rankovic.doc
FHS-778-version1-konf2013.doc
mailto:6446@mail.fhs.cuni.cz
http://www.ihumr.cz/
http://www.ihumr.cz/?c_id=209
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O těchto o mnohých dalších tématech pohovoří doc Jaroslav Alt, akad. mal., PhDr. Blanka Altová, Ph.D, a Mgr.
Jiří Tourek z Fakulty humanitních studií UK na veřejné přednášce Pražské zahrady  v rámci blokového semináře
Obydlený svět jako umělecké dílo i téma, na který jsou všichni zájemci srdečně zváni! Všechny informace o přednášce
Pražské zahrady naleznete   zde .

KDY: sobota 13. dubna 2013 od 10 hod.
KDE: areál UK v Jinonicích, budova A, místnost 2080

10. dubna 2013

Nová publikace: Sociální ekonomika, sociální podnikání
Autorky publikace Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro každého (Marie Dohnalová, Lenka
Deverová, Romana Šloufová a Jaroslava Šťastná z Fakulty humanitních studií UK) popisují třetí sektor jako občanský
sektor nebo sociální ekonomiku a seznamují s koncepcí sociálních podniků. Uvádějí rozdíly mezi americkým pojetím
sociálního podnikání a pojetím evropským, rovněž definici sociálního podniku, kterou vypracovala Evropská výzkumná
společnost EMES. V českém prostředí navazují na tradice solidarity, sdružování i družstevnictví. Sociální ekonomika i
sociální podniky existují i přesto, že nejsou legislativně ani formálně vymezeny. Pro šíření myšlenek sociální ekonomiky
a zahájení výzkumů vycházejí autorky z evropských iniciativ, které zdůrazňují možnosti podnikání pro každého.
Publikace je k dostání ve všech větších pražských knihkupectvích. Více informací   zde .

10. dubna 2013

Ochutnejte ruské, ukrajinské a gruzínské speciality v
menzách UK
Koleje a menzy UK v návaznosti na únorové Dny francouzské kuchyně připravily novou lákavou nabídku. Tentokrát
bude možné ochutnat klasická jídla ruské, ukrajinské a gruzínské kuchyně, a sice ve dnech 17. a 18. dubna ve
všech menzách UK.
Ve středu 17. dubna budou v nabídce ruská polévka šči a ruský šašlik nebo gruzínské kuře tabaco.
Ve čtvrtek 18. dubna se bude jednat o ruský boršč a kyjevský kotlet nebo moskevské kuličky z mletého masa.

Studenti i zaměstnanci univerzity si mohou speciality objednat prostřednictvím   webové aplikace  či   mobilního telefonu
. Více na stránkách   Kolejí a menz UK .

10. dubna 2013

Přijímací zkoušky na bakalářský obor SHV proběhnou 20.
dubna
Přijímací řízení do bakalářského oboru Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií UK
proběhne v sobotu 20. dubna v    Kongresovém centru Praha  .

Veškeré informace o studijním oboru SHV včetně charakteristiky oboru, popisu přijímací zkoušky, studijních plánů i
aktuálního počtu podaných přihlášek naleznete na webových stránkách FHS v sekci   Přijímací řízení .
Pokud se zrovna připravujete na přijímací zkoušky, podívejte se na ukázky překladů odborných textů z cizích jazyků
z přijímacích zkoušek v minulých letech na   webu FHS  či na   facebooku .
Ohledně přijímacích zkoušek můžete kontaktovat studijní oddělení na e-mailu   studijni@fhs.cuni.cz , veškeré dotazy
též můžete klást na fakultním facebooku.
Přejeme všem hodně štěstí a těšíme se na viděnou u přijímacích zkoušek!

10. dubna 2013

Humanitní revue Humr: Další fakultní výlet s příchutí Itálie
Žádný správný gurmán by neodolal možnosti ochutnat parmskou šunku přímo v Parmě, natož pak boloňské špagety
v Bologni! Fakulta humanitních studií se letos na podzim rozhodla uspořádat další dobrodružnou výpravu, tentokrát
do severní Itálie. Nábor nových členů posádky již probíhá. Účastnit se mohou jak studenti a zaměstnanci školy, tak
spřízněné duše stojící mimo fakultu. Humr zjišťoval, jak výletnická tradice vznikla a co můžete od cesty čekat.

Rozhovor s organizátorem výletu Mgr. Jiřím Tourkem si můžete přečíst na stránkách   IHumru .

11. dubna 2013

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=YBH036
http://obchod.wkcr.cz/obchod/ekonomika-a-finance/socialni-ekonomika-socialni-podnikani.-podnikani-pro-kazdeho.html
https://kamweb.ruk.cuni.cz/webkredit/
http://www.kam.cuni.cz/kam-144.html
http://www.kam.cuni.cz/
https://maps.google.cz/maps?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&cp=5&gs_id=i&xhr=t&q=kongresov%C3%A9+centrum+praha&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&biw=1920&bih=1083&wrapid=tljp136273662999508&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
FHS-10.html
FHS-10.html
https://www.facebook.com/FHS.UK
mailto:studijni@fhs.cuni.cz
http://ihumr.cz/?c_id=214
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Další seminář z cyklu o Střední Evropě: Mad'arsko a
Versailleský mírový systém
Fakulta humanitních studií UK, Masarykova česká sociologická společnost a Česká asociace pro sociální antropologii
vás srdečně zvou na další seminář z cyklu o Střední Evropě (a současně 134 Gellnerovský seminář), na němž
vystoupí PhDr. Eva Irmanová, CSc., s přednáškou  Mad'arsko a Versailleský mírový systém. Je příznačným zjevem
v dějinách zemí střední Evropy, že některé klíčové události moderní historie bývají jednotlivými aktéry hodnoceny
opačnými znaménky a interpretovány diametrálně odlišně. Typickým z toho hlediska a svým dosahem překračující
horizont tehdejších událostí až do současnosti je tzv. “fenomén Trianonu“, který představuje trianonská mírová smlouva,
jež byla součástí versailleského mírového uspořádání po první světové válce... Více informací o přednášce dr. Irmanové
naleznete   zde .

KDY: 18. dubna 2013 od 16.30 hod.
KDE: místnost Richter, 1. patro vedlejší budovy New York University v Praze, Malé náměstí 11, Praha 1 - Staré Město
15. dubna 2013

Doktorandka FHS díky Fulbrightovu stipendiu nyní působí na
Columbia University
Podařilo se jí získat   Fulbright-Masarykovo stipendium  a díky tomu už pátý měsíc rozvíjí svůj výzkum zaměřený
na studium luxusu pohostinství, gastronomie a práce ve službách v místě zaslíbeném kultuře tzv. foodies, v New
Yorku. „Fascinuje mě, kolik energie i peněz tady lidé investují do jídla,“ popisuje současnou newyorskou společnost
doktorandka antropologie na Fakultě humanitních studií UK Mgr. Iveta Hajdáková, která nyní působí na Columbia
University.

Čtěte celý článek na stránkách časopisu   IForum .

15. dubna 2013

Oživme areál Jinonice
Vážení uživatelé areálu Jinonice,
jste plně spokojeni s prostředím v areálu Jinonice? Nechybí vám něco? Překáží vám něco? Máte nápad, jak to tu
vylepšit?
Fakulta humanitních studií, Fakulta sociálních věd a Filozofická fakulta UK se domluvily na společném projektu
zaměřeném na oživení a zkvalitnění areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích. V tomto roce máme k dispozici 200 000
Kč, které poskytla Fakulta sociálních věd na zlepšení prostředí v Jinonicích. Zajímají nás tedy vaše podněty a nápady
všeho druhu. Využijte této ojedinělé příležitosti a posílejte nám je na   napady@fsv.cuni.cz  nebo na Facebook do
skupiny   Oživme areál Jinonice , a to do pátku 19. dubna 2013. Děkujeme za spolupráci!
Komise pro oživení Jinonic

15. dubna 2013

Francouzská etnoložka Aurélie Nevot vystoupí na FHS UK
Katedra obecné antropologie Fakulty humanitních studií UK si vás dovoluje pozvat na   přednášku   Contemporary
perspectives on ontologies: P. Descola and beyond, kterou pronese francouzská etnoložka Aurélie Nevot
(Centre for Himalayan Studies). Přednáška se uskuteční v rámci kurzu Terezy Stöckelové Socialita, materialita a
konstruktivismus ve společenských vědách. Více na   Facebooku.

KDY: 24. dubna 2013 od 12.30 hod.
KDE: areál UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín, místnost C034

15. dubna 2013

Podílíte se na organizaci studentských aktivit na fakultě?
Zažádejte si o finanční příspěvek!
Podílíte se na organizaci studentských aktivit na fakultě? Zažádejte si o finanční příspěvek!
Na podporu studentského života na fakultě je děkanem fakulty vytvořeno „Studentské konto“, které je součástí rozpočtu
FHS UK. O finanční příspěvek ze Studentského konta může žádat student nebo skupina studentů FHS. Příspěvek lze
přidělit na základě žádosti podané v řádném termínu, aktuální termín pro podávání žádostí je 1. května 2013. Žádost

FHS-778-version1-pozvanka134.doc
http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-juniorska-kategorie
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14339.html
mailto:napady@fsv.cuni.cz
https://www.facebook.com/login.php?next=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F167389903414592%2F
https://www.facebook.com/FHS.UK
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je potřeba poslat zástupci Studentské komory Akademického senátu FHS UK Petru Konůpkovi na emailovou adresu
  konupka.p@seznam.cz .

Více o Studentském kontu FHS UK najdete v sekci   Studentské aktivity .

15. dubna 2013

Přední světová medievistka prof. Lucia Travaini vystoupí na
FHS UK
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Centrem medievistických studií Akademie věd
ČR a Univerzity Karlovy si vás dovolují pozvat na   přednášku   prof. Lucie Travaini (Universita degli Studi di Milano),
přední světové numismatičky a medievistky. Prof. Travaini pronese přednášku na téma  Saints and sinners: coins
in medieval ritual contexts (11th-16th centuries, Italy and beyond) .

KDY: 10. května 2013 od 14.00 hod.
KDE: knihovna Centra medievistických studií, Praha 1, Jilská 4, 1. patro.

15. dubna 2013

Student FHS zvítězil na celostátní studentské vědecké
konferenci Historie 2012
Současný frekventant magisterského programu Obecná antropologie Bc. František Kalenda patří k mimořádně
talentovaným a perspektivním studentům Fakulty humanitních studií UK.
V roce 2013 získal Cenu rektora UK za vynikající bakalářskou práci na téma Obraz Byzance v západních kronikách
(1095-1204). Nyní se stejnou prací zvítězil na celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2012, která se
konala ve dnech 11. - 12. dubna 2013 v Plzni. Zde mu byla rovněž udělena zvláštní cena Sdružení historiků ČR. Ve
svých 23 letech již publikoval knižně dva historické romány ze středověku: Despota (2011) a Ordál (2012) s doslovem
Martina C. Putny. K dalším Kalendovým aktivitám patří příprava anglických kurzů pro zahraniční studenty na FHS,
překládání textů z angličtiny, francouzštiny a portugalštiny, psaní povídek a také debaty o psaní a literatuře na českých
a moravských středních školách.
Srdečně gratulujeme Františku Kalendovi k jeho vítězství a přejeme hodně úspěchů v dalších aktivitách!

Všechny informace o celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2012 včetně statutu a programu naleznete
  zde .
16. dubna 2013

Profesor veřejného práva a politologie Radu Carp vystoupí na
FHS
Dovolujeme si vás pozvat na   mimořádné přednášky   profesora veřejného práva a politologie prof. Radu Carpa
(University of Bucharest, Faculty of Political Science), který bude ve dnech 22. - 26 dubna 2013 působit na Fakultě
humanitních studií UK v rámci programu CEEPUS. Témata přednášek:
1. Religion in the Public Sphere: is there a Common European model?
2. Cooperation and Verification Mechanism, the principle of subsidiarity and the rule of law: perfect harmony or
incomplete accomodation?

KDY: 22. dubna 2013 od 11.00 hod., 23. dubna 2013 od 17.00 hod. a 25. dubna 2013 od 17.00 hod.
KDE: areál UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín, místnost FHS3 (22. dubna), areál UK v Jinonicích,
místnost 5021 (23. dubna), areál UK v Jinonicích, místnost 6020 (25. dubna)
17. dubna 2013

Uzávěrka přihlášek ke studiu doktorských oborů je 30. dubna
Podávat přihlášky ke studiu doktorských studijních oborů na Fakultě humanitních studií UK je možné do 30.
dubna 2013. Elektronické přihlášky ke studiu můžete podávat   zde . Přehled oborů:
  Ph. D. Aplikovaná etika
  Ph. D. Environmentální studia
  Ph. D. Integrální studium člověka
  Ph. D. Studia občanského sektoru
  Ph. D. Historická sociologie

mailto:konupka.p@seznam.cz
FHS-75.html
FHS-778-version1-travaini.docx
http://historie.zcu.cz/
https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska
FHS-53.html
FHS-54.html
FHS-374.html
FHS-645.html
FHS-668.html
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  Ph. D. Německá a francouzská filozofie

Všechny informaci o doktorských studijních oborech naleznete na webu FHS UK v sekci   Přijímací řízení .
18. dubna 2013

Náhradní termín přijímací zkoušky na bakalářský obor SHV
Náhradní termín přijímací zkoušky na bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti, který proběhne 16. května
2013, bude poskytnut ve výjimečných případech – nemoc doložená lékařským potvrzením. Potvrzení o nemoci pošlete
spolu s   žádostí o přidělení náhradního termínu  nejpozději 3 pracovní dny po proběhnutí přijímací zkoušky.

Důvodem pro poskytnutí náhradního termínu přijímací zkoušky není účast na přijímací zkoušce na jiné VŠ, testy SCIO,
dovolená, služební cesta nebo jiné pracovní důvody.

19. dubna 2013

Studentská soutěž Moje šance
Rada Studentské unie UK vyhlašuje na letní semestr 2013 soutěž Moje šance . Soutěž je určena všem studentům
Univerzity Karlovy. Jejím cílem je pomoci s realizací nejlepšího studentského projektu, a to jak finančními, tak
propagačními popř. organzačními prostředky.
Máš v hlavě spoustu nápadů, které bys chtěl realizovat? Oplýváš kreativitou, kterou bys chtěl uplatnit? Chceš do toho
jít i se svými kamarády? Chop se příležitosti a   zašli vyplněnou přihlášku  do 17. května 2013 na   soutez@suuk.cz .

Více o soutěži Moje šance   zde .

22. dubna 2013

Harmonogram akademického roku 2013/2014
Opatření děkana č. 4/2013 - Harmonogram akademického roku 2013/2014 naleznete    zde  .

Všechna opatření děkana FHS UK jsou k dispozici   zde .

22. dubna 2013

Akademická noc
Letošní  Akademická noc  navazuje na loňskou úspěšnou Noc univerzit, která proběhla v rámci únorového Týdne
neklidu. Jedná se o svého druhu oslavu akademické půdy – napříč různými jejími oblastmi a obory, a to v rámci
zamyšlení a diskuse nad podstatou, smyslem a směřováním terciárního vzdělávání zejména v kontextu chystané
novelizace vysokoškolského zákona.
Mnohé popularizační přednášky nabídnou šanci nahlédnout do jednotlivých vědních oborů. Zvláštní prostor bude
věnován i prezentaci studentských spolků a projektů. Doplní je bohatý kulturní program: koncerty, výstavy a divadelní
představení, který ukáže univerzitu tak, jak ji neznáte a učiní tak večer zcela jedinečným.
Za FHS UK v rámci Akademické noci vystoupí prof. Jan Sokol s přednáškou Úkol a odpovědnost univerzit, Tereza
Stöckelová s přednáškou Akademická autonomie, její meze a jak by měla vypadat , studentské aktivity FHS představí
Studenti FHS a Filmový klub. Program Akademické noci a veškeré informace   zde .

KDY: 25. dubna od 17 hod.
KDE: prostory Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
23. dubna 2013

Přednáška o funkcích kulturních modelů ve vzdělávání
V České republice žije ve vyloučených lokalitách 90 tisíc obyvatel, má se za to, že většina z nich jsou etničtí Romové.
Sociální vyloučení je důsledkem ekonomického, sociálního a politického vývoje posledních dekád. Romové v sociálním
vyloučení dosahují obvykle nízkého vzdělání a tento fakt se často uvádí jako jeden z hlavních důvodů jejich neúspěchu
na trhu práce, což přispívá k jejich obtížnému postavení ve společnosti. O konceptech a kategoriích, které Romové
používají ve vztahu ke vzdělání a škole a o funkcích kulturních modelů ve vzdělávání pohovoří v rámci semináře
Sociologického ústavu AV ČR Dana Bittnerová, David Doubek, Markéta Levínská z Fakulty humanitních studií UK.
Více   zde .

KDY: 25. dubna od 14 hod.

FHS-667.html
FHS-10.html
FHS-778-version1-nt_bc_zadost_formular.doc
http://suuk.cz/wp-content/uploads/p?ihl�?ka - sout?? suuk.doc
mailto:soutez@suuk.cz
http://suuk.cz/akce/2748-moje-sance-soutez-studentske-unie-uk-2.html
FHS-800.html
FHS-117.html
http://akademickanoc.cz/?page_id=11
http://www.soc.cas.cz/articles/cz/11/6713/Dana-Bittnerova-David-Doubek-Marketa-Levinska-Funkce-kulturnich-modelu-ve-vzdelavani.html
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KDE: Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1
24. dubna 2013

Rozhovor s Františkem Kalendou, studentem FHS,
spisovatelem a držitelem řady prestižních cen
Ovládá angličtinu, francouzštinu, portugalštinu, přečte si texty ve starofrancouzštině i latině, vydal dva romány a za
svou bakalářskou práci dostal v únoru cenu rektora a v dubnu cenu na vědecké konferenci Historie 2012. To vše stihl
student obecné antropologie Fakulty humanitních studií UK Bc. František Kalenda do svých třiadvaceti let. „Teď je mi
největším zdrojem inspirace Portugalsko,“ říká v rozhovoru pro časopis   iForum  a vysvětluje, že právě Portugalsko je
dějištěm jeho nového románu a portugalsky hovořícímu světu by se rád věnoval i v diplomové práci.

Více na stránkách časopisu   IForum .

25. dubna 2013

Studentský majáles proběhne již 1. května
Letošní studentský majáles pod záštitou rektora UK prof. Václava Hampla se koná 1. května v prostorách dvorů
Filozofické fakulty UK v Celetné, ve studentském klubu K4. Program je připraven i před Karolinem. Čeká na vás soutěž
kandidátů na krále/ovnu majálesu, vystupení kapel, autorská čtení, výstavy, divadla, promítání, ale také sportovní akce.
Program a veškeré další informace ke studentskému majálesu naleznete   zde . Za FHS UK se do studentského
majálesu zapojí občanské sdružení   Studenti FHS, a.s. , a   Filmový klub FHS UK .

Studentský majáles je otevřen všem zájemcům z řad akademické obce i široké veřejnosti. Ochutnejte studentský život
naplno - přijďte oslavit příchod jara v atmosféře studentských vtipů, kreativních vystoupení, tancování, divadelních
představení a mnohých dalších zajímavých aktivit!

26. dubna 2013

Opatření děkana č. 5/2013 - Pravidla pro evidenci,
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
S účinnosti od 25. dubna 2013 vyšlo   Opatření děkana č. 5/2013   - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a
zveřejňování závěrečných prací.
Toto opatření nahrazuje Opatření děkana UK FHS č. 3/2012.

Všechna opatření děkana FHS UK naleznete na   Úřední desce .

26. dubna 2013

Fakultní newsletter oslaví první výročí
V květnu 2012 vyšlo první číslo Fakultního newsletteru - pravidelného elektronického bulletinu přinášejícího stručný
ucelený přehled aktuálního dění na Fakultě humanitních studií UK. V květnu letošního roku Fakultní newsletter oslaví
své první výročí a při této příležitosti jsme pro vás připravili hned několik překvapení.

Těšit se např. můžete na novou rubriku Personálie , která tentokrát poskytne informaci o všech nových
zaměstnancích FHS UK, kteří nastoupili do pracovního poměru v akademickém roce 2012/2013. V každém dalším čísle
tuto informaci doplníme o nové personální zprávy. Kromě toho vás v novém čísle čeká stručná sumarizace událostí na
FHS UK za tento akademický rok, přehled hostujících přednášejících, konferencí a publikací aj. To vše a mnohé další
najdete na stránkách Fakultního newsletteru již 2. května!
K odběru newsletteru se můžete přihlásit zasláním zprávy na    katerina.tourkova@fhs.cuni.cz  , do předmětu zprávy
napište “Newsletter“.

29. dubna 2013

Na FHS UK vystoupí antropolog Robert Layton z Durham
University, UK
Katedra obecné antropologie FHS UK si vás dovoluje pozvat na   přednášku   Wild Things in the North?   Hunter-
Gatherers and Farmers in Mesolithic/Neolithic Europe 5500-3900 cal BC., kterou prosloví  prof. Robert Layton
(Durham University, UK).  Antropolog Robert Layton se ve svém výzkumu zabývá sociální změnou a sociální evolucí.

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-1.html
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14400.html
http://majalesstudentu.cz/?page_id=453
http://studentifhs.cz/
http://fkfhs.blogspot.cz/
FHS-803.html
FHS-8.html
mailto:katerina.tourkova@fhs.cuni.cz
FHS-778-version1-layton.doc
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Dlouhodobě se věnoval terénnímu výzkumu jak v Evropě (např. na francouzském venkově), tak i v zámoří (australské
aboriginské komunity). Robert Layton dlouhodobě spolupracuje s archeologem Peterem Rowley-Conwy a i pražská
přednáška představí výsledky jejich spolupráce. Detailní obsah přednášky najdete   zde .

KDY: 14. května 2013 od 17 hod.
KDE: areál UK v Jinonicích, místnost 6022
29. dubna 2013

Zprávy z Fakulty humanitních studií UK - newsletter 2. května
2013
Patnácté číslo Fakultního newsletteru FHS UK, které obsahuje poslední zprávy a přehled nadcházejících důležitých
událostí na naší fakultě v květnu 2013, naleznete    zde  .
V květnu 2012 vyšlo první číslo Fakultního newsletteru - pravidelného elektronického bulletinu přinášejícího stručný
ucelený přehled aktuálního dění na Fakultě humanitních studií UK. V květnu letošního roku Fakultní newsletter slaví
své první výročí a při této příležitosti pro vás máme několik překvapení.
Podívejte se například na    přehled událostí za akademický rok 2012/2013 , který jsme pro vás připravili, a vzpomeňte
si na to, co jsme na Fakultě humanitních studií během tohoto roku zažili. Všimněte si
také nové rubriky Personálie  - naleznete zde hlavní personální zprávy z FHS UK: tentokrát jde o přehled
zaměstnanců, kteří nastoupili do pracovního poměru v akademickém roce 2012/2013. To vše a mnohé dalšé naleznete
na stránkách Fakultního newsletteru. Přejeme vám zajímavé čtení!

2. května 2013

Nabídka studijních pobytů ve Francii, Kanadě, Latinské
Americe a USA
Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty na univerzitách v USA, Kanadě,
Latinské Americe a ve Francii v rámci meziuniverzitních dohod. Pobyty se uskuteční v letním semestru 2013/2014.
Seznam univerzit a dokumenty požadované k výběrovému řízení naleznete   zde . V nabídce je např. Université de
Montréal v Kanadě, State University of New York at New Paltz či University of Washington, Seattle v USA, Universidade
de Sao Paulo v Brazílii aj.
Obecné informace k podmínkám výjezdu v rámci meziuniverzitních dohod naleznete   zde  a   zde .

Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 15. května 2013, 12:00

2. května 2013

Soutěž o finanční příspěvek na podporu studia v zahraničí
Zahraniční oddělení FHS UK vypisuje soutěž na podporu studentů vyjíždějících na individuálně financované
studijní pobyty (freemovers):
- Podpora semestrálního studia na zahraniční univerzitě (pro rok 2013);
- Příspěvek je určen pro studenty FHS, kteří plánují v průběhu zimního semestru 2013 studium v zahraničí, jež nebude
plně pokryto z jiných stipendií/grantů/fondů atd. K výjezdu je možné využít   meziuniverzitní  i   fakultní  dohody.
Více informací o soutěži na podporu Freemovers naleznete   zde .
Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 15. května 2013

2. května 2013

Pojďte debatovat o budoucnosti fakulty!
Studenti FHS UK, o.s. si vás dovolují pozvat na   debatu   věnovanou budoucnosti, směřování a identitě FHS.
Smyslem této akce je navázat dialog mezi studenty a vyučujícími a otevřít diskusi o tématech, která souvisí s budoucím
vývojem a ideovým směřováním fakulty. Dalším, neméně důležitým záměrem debaty je poskytnout určitou reflexi ze
strany studentů týkající se toho, zda studium splňuje jejich představy a nabízí jim ve vzdělání dostatečný rozvoj.
Vybranými tematickými okruhy k debatě jsou: koncept liberálního studia, interdisciplinarita a bakalářské studium versus
rozvoj magisterských a doktorských oborů. Událost na   facebooku .
Účast přislíbili: děkan FHS UK Ladislav Benyovszky, proděkan pro vnější vztahy Jan Sokol, proděkan pro záležitosti
studentů Zdeněk Pinc, proděkan pro studium Josef Kružík, proděkan pro vědu a výzkum Marek Skovajsa, proděkanka
pro rozvoj Marie Pětová a Jan Horský.

KDY: pondělí 13. května od 18:30
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https://www.facebook.com/events/521940671202651/?ref=22
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KDE: areál UK v Jinonicích, aula 1034
3. května 2013

Cyklus seminářů a workshopů „Rozvoj kompetencí pro
doktorandy“
Informačně-poradenské centrum UK připravilo nový cyklus seminářů a workshopů pro studenty doktorských
studijních programů a „post-doc“ pracovníky UK zaměřených na rozvoj kompetencí využitelných při studiu a
vědecké i pedagogické práci. V měsíci květnu se můžete přihlásit na následující   akce :

14. května 2013 10.00–12.00: Kreativita a sociální kreativita
14. května 2013 14.00–17.00: Time management
21. května 2013 9.00–11.00: Prevence a zvládání stresu

6. května 2013

Rektorský sportovní den 16. května 2013
Dle   harmonogramu akademického roku 2012/2013  je na čtvrtek 16. května 2013 stanoven    Rektorský sportovní
den . V této souvislosti je na Fakultě humanitních studií UK zrušena veškerá výuka.

Podobně jako v minulých letech budou letos připraveny tradiční sporty i prezentace méně obvyklých pohybových aktivit.
Vybírat tedy bude z čeho a záleží pouze na samotných studentech a zaměstnancích, do jaké sportovní činnosti se
zapojí. Organizací Rektorského sportovního dne byla pověřena katedra tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK.

6. května 2013

Asha Mukherjee z indické univerzity Višva Bháratí pronese
přednášku na FHS UK
Katedra genderových studií Fakulty humanitních studií UK si vás dovolují pozvat na mimořádnou přednášku prof.
Ashy Mukherjee (Univerzita Višva Bháratí v Šantiniketanu) na téma  Social Justice in India from Gender
Perspective - An Utopia and Reality . Profesorka Asha Mukherjee přednáší na mezinárodně proslulé indické
universitě Višva Bháratí v Šantiniketanu. Univerzitu založil první indický (i asijský) nositel Nobelovy ceny Rabíndranáth
Thákur. Univerzita dále rozvíjí jeho myšlenkovou tradici, k níž přispívá svými odbornými studiemi i prof. Mukherjee.
Oborovým zaměřením je filosofka, zabývá se především sociálně-etickými a genderovými aspekty. V rámci univerzity
založila také katedru Women Studies, jejíž vedoucí byla do loňského roku. Nyní přednáší na katedře filosofie.

KDY: 16. května 2013 od 11.00 hod.
KDE: areál UK Vokovice, učebna FHS 3
9. května 2013

FHS UK vystaví svou knižní produkci na veletrhu Svět knihy
Fakulta humanitních studií UK se stejně jako v minulých letech zúčastní mezinárodního knižního veletrhu a literárního
festivalu Svět knihy 2013, kde vystaví svou knižní produkci. Publikace FHS UK naleznete ve společném stánku
vydavatelů vysokých škol s číslem P202 v pravém křídle Průmyslového paláce.

19. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy proběhne v termínu 16.–19. května 2013 na Výstavišti
Praha – Holešovice.

Více o Světu knihy 2013 naleznete   zde .
10. května 2013

AS UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity
Karlovy
Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze na svém zasedání dne 26. dubna 2013 vyhlásil volbu kandidáta
na funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze.
Harmonogram volby kandidáta na funkci rektora UK senát stanovil takto:
Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta středa 25. září 2013, 18:00 hod.
Představování kandidátů pátek 18. října 2013
Volba kandidáta pátek 25. října 2013

http://ipc1.cuni.cz/rozvojkompetenci/akce.html
FHS-629.html
http://rektorskyden.cuni.cz/
http://rektorskyden.cuni.cz/
http://www.svetknihy.cz/
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Všechny informace o volbě kandidáta na funkci rektora UK naleznete   zde .
10. května 2013

Filosofický workshop s Shaunem Gallagherem z University of
Memphis, USA
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, program    Erasmus Master Mundus EuroPhilosophie , Oddělení
současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR a Středoevropský institut filosofie v Praze si vás dovolují
pozvat na celodenní workshop Social Cognition , kterého se zúčastní Shaun Gallagher (University of Memphis,
USA).
Pozvánku a všechny informace naleznete   v příloze .

KDY: 16. května 2013 od 9.30 hod.
KDE: Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1 Praha 1, místnost 124a

13. května 2013

Na FHS UK se debatovalo o budoucnosti a identitě fakulty
V pondělí 13. května 2013 v hlavním sídle Fakulty humanitních studií UK proběhla debata věnovaná
budoucnosti, směřování a identitě fakulty. Smyslem této akce organizované občanským sdružením Studenti FHS
UK bylo navázat dialog mezi studenty a vyučujícími a otevřít diskusi o tématech, která souvisí s budoucím vývojem a
ideovým směřováním fakulty. Vybranými tematickými okruhy k debatě se staly především koncept liberálního studia,
interdisciplinarita a bakalářské studium a také rozvoj magisterských a doktorských oborů.
Do debaty se zaměstnanci a studenty fakulty se zapojili: děkan FHS UK Ladislav Benyovszky, proděkan pro vnější
vztahy Jan Sokol, proděkan pro záležitosti studentů Zdeněk Pinc, proděkan pro studium Josef Kružík, proděkan pro
vědu a výzkum Marek Skovajsa, proděkanka pro rozvoj Marie Pětová a Jan Horský.

Fotogalerii z debaty o budoucnosti a identitě fakulty naleznete   zde . 
14. května 2013

Nové číslo časopisu Lidé města je již v prodeji
Nové číslo časopisu Lidé města (15, 2013, 1) je již v prodeji. Obsah tohoto čísla je ke stažení   zde .

Lidé města - recenzovaný odborný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a
příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám. Jedná se o jediný antropologický časopis v ČR. Vychází
třikrát ročně, a to dvakrát v českém jazyce a jednou v anglickém jazyce. Časopis je pro studenty a zaměstnance FHS
UK k zakoupení za zvýhodněnou cenu na   sekretariátu děkana . Více publikací najdete   zde .

14. května 2013

Časopis Dějiny - Teorie – Kritika má nové webové stránky
Dějiny - Teorie - Kritik  a je odborný recenzovaný časopis věnovaný kritické reflexi dějepisectví a jeho metod, který
vydává Fakulta humanitních studií UK. Vychází dvakrát ročně a publikuje původní studie, recenze a diskusní texty.
Nyní má časopis také nové    webové stránky , kde naleznete velké množství zajímavých informací. Např. v rubrice
Časopis je k dispozici průběžně doplňovaný archiv všech dosavadních čísel ve formě pdf souborů či informace o
autorech a odkaz na další jejich články. Další zajímavou rubrikou je Kalendárium, kde se dozvíte o konferencích,
seminářích, workshopech s tématikou teoretických východisek a metodologie dějepisectví, ale i jeho sociální praxe a
politického rozměru. Platformu pro názorovou výměnu na aktuální témata nabídne rubrika Aktuálně.
Vytvoření a provoz webu DTK byl umožněn za podpory Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově P20
Kulturní, sociální a historická antropologie.
  http://www.dejinyteoriekritika.cz

15. května 2013

Sdělení rektora UK k jmenování doc. Putny profesorem
Dne 17. května rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl informoval akademickou obec UK i širokou veřejnost o
tom, že získal od ministra školství zprávu, dle níž prezident republiky se údajně rozhodl nevyhovět návrhu Vědecké
rady Univerzity Karlovy a nejmenovat doc. Mgr. Martina Putnu, Dr. profesorem. "Jde o situaci, která se naprosto vymyká
obvyklému postupu, podle něhož odborně podložené a v přísném řízení schválené návrhy univerzity po projednání
ve vládě prezident republiky vždy podepsal a nové profesory slavnostně jmenoval. Pokud by tedy prezident Zeman

http://www.cuni.cz/UK-3232.html
http://www.filosofie.fhs.cuni.cz/fifhs-17.html
FHS-778-version1-gallagher_workshop_flyer_1.doc
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152815868340500.1073741827.203336175499&type=1
FHS-466.html
FHS-543.html
http://www.dejinyteoriekritika.cz/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1
http://www.dejinyteoriekritika.cz
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opravdu návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy neakceptoval, aniž by k tomu byly skutečně vážné, objektivní důvody,
šlo by o zcela bezprecedentní akt", podotkl prof. Hampl.

Více informací naleznete na stránkách časopisu   IForum .

17. května 2013

Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek bakalářského studia
v oboru SHV
Milé uchazečky, milí uchazeči,
právě jsme zveřejnili výsledky přijímacích zkoušek bakalářského studia v oboru Studium humanitní
vzdělanosti FHS UK! Výsledky naleznete zde:   https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=ucha
Hranici pro přijetí v letošním roce stanovil děkan FHS UK na 14 bodů. Gratulujeme všem přijatým uchazečům a těšíme
se na viděnou u zápisu do studia, který proběhne 2. září 2013. Zároveň bychom rádi informovali neúspěšné uchazeče,
že pokud se z přijatých 1127 uchazečů zapíše do studia méně než 750, je možné, že děkan fakulty vyhlásí v září
doplňující řízení. V rámci doplňujícího řízení jsou osloveni uchazeči, kteří se umístili bod pod čárou a současně splnili
podmínky přijímacího řízení. O zařazení do doplňujícího řízení není třeba nijak žádat.

Nahlížení do materiálů přijímacího řízení probíhá v souladu s   http://fhs.cuni.cz/FHS-608.html  opatřením děkana dne
14. června 2013 od 14.00 do 16.00 v sídle FHS UK (budova Univerzity Karlovy v Praze, U Kříže 8, 158 00 Praha 5-
Jinonice, budova B, 6. podlaží, místnost 6020 a 6021).
17. května 2013

Pozvánka na konferenci Natura & Cultura
Fakulta humanitních studií UK, Program rozvoje vědních oborů Univerzity Karlovy (Prvouk) P20: Kulturní, sociální a
historická antropologie si vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem  Natura & cultura. Prolínání a soupeření
různých antropologických perspektiv.  Na konferenci vystoupí prof. Jan Sokol, doc. Zdeněk Pinc, doc. Jan Horský,
prof. Jiří Šubrt, doc. Jaroslav Alt a mnozí další. Program konference a všechny potřebné informace naleznete   zde .

KDY: 4. a 5. června 2013
KDE: areál UK v Jinonicích, místnost 2080

17. května 2013

Světově uznávaný právní a ekonomický antropolog Leopold
Pospíšil vystoupí na FHS UK
Společenskovědní modul Fakulty humanitních studií UK vás srdečně zve na přednášku Leopolda Pospíšila  Věda,
antropologie, predikce.
Leopold Pospíšil je světově uznávaným právním a ekonomickým antropologem a tvůrcem empiricky podložené a
antropologicky zakotvené srovnávací teorie práva, mimořádným sociálním vědcem světového formátu. Mnohými je
pokládán za "otce zakladatele" právní antropologie, a v neposlední řadě je také legendou v kruzích české etnologie
a antropologie.
Pozvánku na přednášku Leopolda Pospíšila naleznete   zde .

KDY: 23. května 2013 od 17.00 hod.
KDE: areál UK v Jinonicích, místnost 5021
20. května 2013

Není nám to Putna! Symbolické zahájení protestů - prohlášení
studentů FHS UK
V pondělí 20. května v 15 hod. proběhlo symbolické zahájení protestů proti rozhodnutí prezidenta republiky o
nejmenování doc. Mgr. Martina Putny, Dr. profesorem, jejichž prvním vrcholem bude demonstrace ve čtvrtek 23. května
v 15:45 na Hradčanském náměstí. Před areálem Univerzity Karlovy v Jinonicích před členy akademické obce, veřejnosti
a představiteli českých médií studenti představili Prohlášení studentů FHS UK, o. s. "Jsme bytostně přesvědčeni o
tom, že akademické svobody jsou integrální součástí svobodné společnosti jako celku", zdůraznili studenti. "Jedná
se o bezprecedentní útok na práva a svobody akademické obce. Stojíme za rektorem UK, profesorem Hamplem, a
Vědeckou radou Univerzity Karlovy."

Celý text prohlášení je ke stažení   zde . Fotogalerii ze symbolického zahájení protestů naleznete   zde .

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14464.html
https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=ucha
http://fhs.cuni.cz/fhs-608.html
FHS-778-version1-pospisil_pozvanka.doc
FHS-812.html
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20. května 2013

Opatření děkana UK FHS č. 6/2013 - Stanovení povinnosti
čerpání dovolené pro zaměstnance FHS UK
S účinnosti od 15. května 2013 vyšlo   Opatření děkana č. 6/2013   - Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro
akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK v Praze.

Všechna opatření děkana FHS UK naleznete na   Úřední desce .

20. května 2013

Publikační aktivity FHS UK se setkaly s velkým zájmem na
veletrhu Svět knihy
Fakulta humanitních studií UK se stejně jako v minulých letech zúčastnila mezinárodního knižního veletrhu a literárního
festivalu Svět knihy 2013    a   vystavila svou knižní produkci, která se setkala s velkým zájmem ze strany odborné
veřejnosti i ostatních návštěvníků veletrhu. 19. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy proběhnul v
termínu 16.–19. května 2013 na Výstavišti Praha – Holešovice. Publikace FHS UK byly k dispozici ve společném stánku
vydavatelů vysokých škol v pravém křídle Průmyslového paláce.

Fotogalerii z účasti FHS UK na veletrhu Svět knihy 2013 si můžete prohlédnout   zde .
Přehled publikací vydaných na fakultě i všechny relevantní informaci naleznete   zde .

21. května 2013

Cena Josefa Vavrouška 2013
Děkan FSV UK vyhlásil další ročník soutěže o Cenu Josefa Vavrouška. Zaměření předkládaných prací by mělo
souviset se vzájemným vztahem přírody, společnosti a kultury. Cena má dvě kategorie – studentskou a vědecko-
výzkumnou. Lze nominovat i práce týmové. Do soutěže se přijímají pouze obhájené práce studentek/studentů do 35
let věku v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu. S cenou je spojen nadační příspěvek ve výši 45
000 Kč.

Návrhy není potřeba do soutěže přihlašovat přes sekretariát děkana. Veškeré informace a seznam potřebných
podkladů, které je třeba odevzdat spolu s přihláškou naleznete na    webu FSV UK  . Uzávěrka soutěže je v
pátek 28. června 2013.
Přihlášku do soutěže spolu se všemi požadovanými podklady zasílejte přímo pořadateli.

22. května 2013

Vyjeďte na studijní či výzkumné pobyty do zahraničí díky
příspěvku z Fondu mobility UK
Dne 14. května zveřejnila Rada Fondu mobility UK výsledky posouzení návrhů na přidělení finanční podpory pro
zimní semestr akademického roku 2013/2014. Z 10 návrhů předložených naší fakultou bylo schváleno 8, a příspěvek
ve výši téměř 500 000 Kč tak podpoří studenty FHS během studia v USA nebo v rámci   meziuniverzitních dohod  v
Austrálii a na Novém Zélandu, doktorandy během   individuálně zajištěných výzkumných pobytů  ve Švédsku a v Bosně
a Hercegovině, či pobyt hostujícího profesora z Kanady na FHS.
Příští uzávěrka pro předkládání návrhů na podporu mobilit v rámci   Fondu mobility  proběhne v říjnu 2013.

Další aktuality v oblasti zahraniční spolupráce či možnosti studijních a výzkumných pobytů v zahraničí (například
informace o   výběrovém řízení  na studium v Austrálii a na Novém Zélandu v LS 2013/2014) naleznete   zde .
22. května 2013

Tváře fakulty: profesor Jiří Pešek
Tvář Fakulty humanitních studií tvoří především její excelentní pedagogové, přední vědečtí odborníci a zajímavé
či dokonce mimořádné osobnosti. Právě jim je věnován nový projekt s názvem  Tváře fakulty , který si klade za
cíl představit jednotlivé pedagogické a vědecké pracovníky naší fakulty ostatním členům akademické obce i široké
veřejnosti. Nyní vám přinášíme   rozhovor  s vyučujícím naší fakulty, historikem, profesorem Jiřím Peškem, který
připravila redakce studentského humanitního revue   Humr  v rámci spolupráce s   Fakultním newsletterem .

FHS-811.html
FHS-8.html
FHS-813.html
FHS-545.html
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-1.html
FHS-160.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-653.html#2
FHS-653.html
http://fhs.cuni.cz/fhs-12-version1-australie_nz_ls_2013_14.pdf
FHS-12.html
http://ihumr.cz/?c_id=231
http://ihumr.cz/?template=pnhome
FHS-652.html
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Odborné zájmy prof. Peška, od minulého roku zaměstnance Historického modulu FHS UK, pokrývají pestrou paletu
témat, jedním z nichž je např. historie vzdělávání a vývoji univerzit. K 665 výročí Univerzity Karlovy prof. Pešek pronesl
přednášku o historii naší univerzity, kterou také můžete shlédnout on-line na stránkách ČT24   zde .
Přejeme vám zajímavé čtení i hodně zážitků z přednášky!

22. května 2013

Výběrové řízení na pozici odborný asistent nebo asistent se
zaměřením na projektový management a sociální podnikání
Děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici odborný asistent/
odborná asistentka nebo asistent/ka se zaměřením na projektový management a sociální podnikání na  
Katedře studií občanské společnosti FHS UK   (pracovní úvazek 0,5). Nástup od 1. 9. 2013. Bližší informace ke
konkurzu najdete   zde .

Přihlášky se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, kopií potvrzení (diplomu) o nejvyšším
dosaženém vzdělání a dvě reference potvrzující praktické zkušenosti s projektovým managementem a sociálním
podnikáním posílejte do 26. 6. 2013 na adresu FHS UK v Praze, Ing. M. Fornůsková, U Kříže 8, 158 00 Praha 5.

22. května 2013

Nová publikace: Medicína mezi jedinečným a univerzálním
  Publikace   Medicína mezi jedinečným a univerzálním (Aleš Beran a Sylva Fischerová, vyd.) si klade za cíl
představit jedinečný charakter medicíny jakožto disciplíny rozkročené jak ve sféře přírodních, tak humanitních věd
a pohybující se sice na bázi všeobecně platných zákonů, zároveň však ustavičně konfrontované se singularitou v
podobě jedinečné a neopakovatelné osobnosti každého pacienta, ale přirozeně také lékaře. Jednotlivé studie, jejichž
autory jsou renomovaní badatelé a lékaři stejně jako začínající vědci, objímají široký časový záběr od Hippokrata po
současnost a nabízejí pohled filosofie i historie lékařství, antropologie a epistemologie, a také mimořádně zajímavé
reflexe ze sféry současné lékařské praxe.

Publikace vznikla v rámci grantového projektu GA ČR Corpus Hippocraticum ve světle současných věd o člověku (Mgr.
Hynek Bartoš, Ph.D., č. 401/09/0767) řešeného v letech 2009-2012 na FHS UK.
28. května 2013

Jak vést neziskové organizace, učil studenty FHS UK
americký odborník Shippen Bright
To, co dělá studium na UK mimořádným, jsou příležitosti, které se studentům na univerzitě dostávají. Jednou z
nich je možnost chodit na kurzy nejen tuzemských vědců a odborníků, ale také špičkových hostujících zahraničních
vyučujících. Díky podpoře   Fulbrightovy komise  tak mohli studenti získat přehled o vedení neziskových organizací na
seminářích amerického specialisty na tuto problematiku a absolventa Harvardu Edwarda Shippena Brighta, MBA,
MPA. Shippen Bright vyučoval během letního semestru na   Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních
studií UK .

Rozhovor s Shippenem Brightem, který připravila redakce univerzitního časopisu IForum, si můžete přečíst   zde .

28. května 2013

Výsledky Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK v roce
2013
Univerzita Karlova zveřejnila výsledky    Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK pro rok 2013 , jejímž hlavním
cílem je podpora autorů vysoce kvalitních monografií a jejich mateřských fakult či dalších univerzitních součástí. I
Fakulta humanitních studií přihlásila do soutěže své zástupce. Nominované monografie se v rámci FHS UK umístily
v následujícím pořadí:

1. Martin Putna, Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století, Knihovna Václava Havla, 2011.
2. Nicolas Maslowski, Manifester en République tchéque. Société civile et protestation 1989-2009, Éditions
universitaires européennes, 2011.
3. Lucie Storchová, Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích,
Scriptorium, 2011.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/221344-prednaska-z-uk-historik-jiri-pesek-o-historii-univerzity-karlovy/
http://www.fhs.cuni.cz/kos/
FHS-778-version1-projektovy_management_a_soc_po.doc
http://www.kosmas.cz/knihy/183794/medicina-mezi-jedinecnym-a-univerzalnim/
http://www.fulbright.cz/
http://www.fhs.cuni.cz/kos/
http://www.fhs.cuni.cz/kos/
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14526.html
http://cuni.cz/UK-34.html
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4. Johann Páll Arnason (ed.), The Roman Empire in Context: Historical and Comparative Perspectives, Wiley-Blackwell,
2011.
5. Stanislav Synek, Lidská přirozenost jako úkol člověka. Filosofická interpretace Etiky Nikomachovy, Togga, 2011.
Oceněna byla též monografie Funkce kulturních modelů ve vzdělávání (Bittnerová Dana, Doubek David, Levínská
Markéta), která vyšla na FHS UK a kterou přihlásila do soutěže Pedagogická fakulta.
29. května 2013

Nová publikace Ladislava Benyovszkyho: Cesty k neskrytosti
Myslitelská cesta Martina Heideggera vyústila v přesvědčení, že úkolem filosofie v „nynějším stavu světa“ může
být jen snaha o pochopení a interpretaci světa jako tkaniva čtyř vláken: Země, Nebes, Božství a Smrtelných. Takto
myšlen, odkrývá se svět člověku jako událost neskrytosti (ALETHEIA), a nikoli již jako „celek toho, co jest“, nebo jako
„skutečnost“, jak explicitně či implicitně předpokládala dosavadní, proto metafysická filosofie. Zčásti objasnit tento,
vzdor starobylosti inspirací radikálně nový pohled na svět, zčásti pak vykonat první kroky na takto získané půdě, to je
základním úkolem úvah, nesoucích souhrnný titul  Cesty k neskrytosti . Vydalo nakladatelství Togga, Praha 2012.

Všechny informace o publikaci Cesty k neskrytosti naleznete   zde .

29. května 2013

Katedra sociální a kulturní ekologie má nové webové stránky
Katedra sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií UK v Praze zveřejnila své nové    webové stránky  .

Kromě moderní grafické úpravy, poskytující pohodlné a uživatelsky přátelské prostředí, se můžete těšit i na některé
obsahové změny. Na nových stránkách např. naleznete nejen veškeré kontakty, zprávy o pořádaných přednáškách i
jiných akcích, ale také studijní informace či údaje o vědeckých a výzkumných aktivitách, pozvánky na zajímavé akce
atd. Webové stránky jsou též doplněny odkazem na   facebookové stránky katedry  i na   RSS kanál .
Nové webové stránky se nyní nachází ve zkušebním provozu a do budoucna se budou průběžně doplňovat a
aktualizovat. 

29. května 2013

Konference „Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století,
období rozkvětu i snah o umlčení“
Univerzita Karlova v Praze a Akademie věd ČR si vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení    konference
Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení .
Na pořadu slavnostního zahájení je proslov rektora UK prof. Václava Hampla, ministra školství, mládeže a tělovýchovy
ČR prof. Petra Fialy, Jeho Eminence Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského, přednáška doc. Jaroslava Šebka
z Historického ústavu AV ČR a také hudební vystoupení.

KDY: pondělí 3. června 2013 v 18.30 hod.
KDE: Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1
Pracovní zasedání konference se pak koná od úterý 4. do čtvrtka 6. června 2013.
30. května 2013

Přednáška prof. Gartha Fowdena
Fakulta humanitních studií UK v Praze ve spolupráci s Univerzitním centrem pro studium antické a středověké
myšlenkové tradice vás srdečně zvou na přednášku  A Greek Sheikh in Paris and Qom: Reflections on
Philosophical Islam , kterou pronese prof. Garth Fowden (Research Director of the Institute of Historical Research,
Department of Greek and Roman Antiquity, Athens; Sultan Qaboos Professor of Abrahamic Faiths, University of
Cambridge). Přednáška bude pronesena v anglickém jazyce. Pozvánka je ke stažení   zde .

KDY: 17. června 2013, 11.00–12.30
KDE: Filozofická fakulta UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1, místnost č. 1 (přízemí)

30. května 2013

Sdělení rektora Univerzity Karlovy k povodňové situaci 3.
června 2013

http://www.kosmas.cz/knihy/184255/cesty-k-neskrytosti/
http://kske.cz/
https://www.facebook.com/katedra.SKE
http://www.gdy.cz/rss.xml
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Sdělení rektora Univerzity Karlovy k povodňové situaci 3. června 2013 naleznete na stránkách univerzitního
časopisu   IForum .

"Studentům a zaměstnancům univerzity, kteří jsou přímo postiženi aktuální povodní, nabízí UK alespoň částečnou
finanční výpomoc. Tato pomoc může mít charakter přednostního ubytování v kolejích univerzity bez ohledu
na vzdálenost trvalého bydliště, sociálního stipendia, resp. u zaměstnance přechodného poskytnutí ubytování a
nevratného finančního příspěvku", uvádí rektor UK prof. Václav Hampl. "Žádosti o pomoc je možné podávat do 15.
července 2013 k rukám kvestora UK a musí obsahovat příslušné osobní údaje (nacionále, trvalé bydliště, fakulta),
popis utrpěné újmy a měla by být doložena dokladem prokazujícím danou událost, ve zdůvodněných případech je
možné přiložit pouze čestné prohlášení s tím, že příslušný doklad bude dodán později."

3. června 2013

Zprávy z Fakulty humanitních studií UK - newsletter 3. června
2013
Zajímá vás, co nového se děje na Fakultě humanitních studií UK? Chcete vědět, jaké akce a události čekají naší fakultu
v tomto měsíci?

Všechny poslední zprávy a přehled nadcházejících důležitých událostí na Fakultě humanitních studií UK v
červnu 2013 naleznete v   16. čísle Fakultního newsletteru FHS UK .
Archiv všech newsletterů FHS naleznete v sekci   Newsletter .
Přejeme vám zajímavé čtení!

3. června 2013

Nové webové stránky Katedry obecné antropologie FHS UK
spuštěny
Katedra obecné antropologie FHS UK spustila své    nové webové stránky  .

Představují výukovou nabídku a také výzkumné aktivity členů a studujících katedry. Budete zde moci najít důležité
fakultní a katedrové termíny a rovněž pozvánky na odborné akce mimo výuku, calls for papers a informace o zajímavých
publikacích a projektech.

Doufáme, že stránky budou sloužit k lepší komunikaci pedagogů, studujících a zájemců o činnost katedry a na ní
zastoupené obory.

5. června 2013

Přijímací zkoušky do doktorských studijních oborů
Přijímací zkoušky do doktorských studijních oborů FHS UK proběhnou dle následujícího harmonogramu:
7. 6. 2013 -   Historická sociologie
10. 6. 2013 -   Studia občanského sektoru
12. 6. 2013 -   Aplikovaná etika ,   Environmentální studia
13. 6. 2013 -   Integrální studium člověka - Obecná antropologie
24. 6. 2013 -   Německá a francouzská filozofie

Náhradní termín je stanoven na 24. 6. 2013. Více informací o přijímacích zkouškách naleznete   zde .
5. června 2013

Výsledky přijímacího řízení na navazující magisterské obory
Výsledky přijímacího řízení na navazující magisterské obory Sociální a kulturní ekologie, Genderová studia,
Obecná antropologie - integrální studium člověka, Historická sociologie, Studia občanského sektoru, Orální
historie - Soudobé dějiny, Elektronická kultura a sémiotika a Německá a francouzská filosofie v Evropě jsou
zveřejněny v e-přihláškách v   SIS  v aplikaci "Průběh přijímacího řízení".

Další informace budou průběžně doplňovány na webové i facebookové stránky fakulty.

6. června 2013

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14542.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-652-version1-fn_3_6_2013.pdf
FHS-652.html
http://www.fhs.cuni.cz/antropologie/home/
FHS-668.html
FHS-645.html
FHS-53.html
FHS-54.html
FHS-374.html
FHS-667.html
FHS-10.html
https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska
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Pozvánka na konferenci Hranice jako zóna
Fakulta humanitních studií UK ve spolupráci s Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách
(CEFRES) si Vás dovolují pozvat na   konferenci   Hranice jako zóna  z cyklu Hranice – interdisciplinární koncept v
rámci programu „setkávání doktorandů a mladých vědců“ v CEFRES. Program konference   zde .
Hranice jako koncept či metafora se objevuje napříč disciplínami a v menší či větší míře i napříč různými tématy. Dnes
se jedná doslova o „módní“ termín – studují se problémy migrace, válek o území, identit lidí žijících na hranici, hranice
mizející. Cílem cyklu Hranice jako interdisciplinární koncept není nahlížet na hranici pouze jako na problém politický,
geografický, historický či kulturní, ale zejména vidět v hranici aspekty filozofické či metaforické, tedy takové aspekty,
jež jsou společné více oborům a mohou posloužit k výměně pohledů z úhlu různých disciplín.

KDY: pondělí 17. června 2013
KDE: dopolední blok v knihovně CEFRES (5. patro), Štěpánská 35, Praha 1; odpolední blok v místnosti 1031 na FHS
UK, U Kříže 8, Praha 5
6. června 2013

Přijímací zkoušky do navazujících magisterských oborů FHS
UK
Přehled termínů konání přijímacích zkoušek na navazující magisterské obory FHS UK najdete    zde  .

Náhradní termín přijímací zkoušky (24. června 2013) bude poskytnut v těchto odůvodněných případech – dopravní
komplikace spojené s povodněmi, nemoc doložená lékařským potvrzením případně termín SZZK v den přijímací
zkoušky. Potvrzení o nemoci, písemnou omluvu v souvislostí s povodňovou situací příp. potvrzení o termínu SZZK
pošlete (poštou) spolu s   žádostí  o přidělení náhradního termínu nejpozději 3 pracovní dny po proběhnutí přijímací
zkoušky. Důvodem pro poskytnutí náhradního termínu přijímací zkoušky není účast na přijímací zkoušce na jiné VŠ
nebo fakultě UK, testy SCIO, dovolená, služební cesta nebo jiné pracovní důvody.

6. června 2013

Letní škola pro starší a pokročilé 2013
V posledních zářijových dnech těsně před začátkem nového semestru studenti a vyučující z FHS budou opět mít
skvělou možnost užít si poslední teplé dny ve společnosti svých spolužáků a kolegů z fakulty na tradiční Letní škole
pro starší a pokročilé. Studenti FHS UK pro tuto akci chystají opravdu zajímavý program: přednášky pod širým
nebem, diskuze na aktuální témata, divadlo, filozofická stezka odvahy, táborák a stmelovací hry a mnohé další. Všechny
potřebné informace najdete na   zde  a také   facebooku .
Podávání přihlášek již běží   zde . Cena (do konce července 600 Kč, v srpnu a září 700 Kč) zahrnuje ubytování v
chatkách a plnou penzi (od pátku večer do pondělního dopoledne).
Počet míst je omezen a časnou registrací navíc ušetříte - proto neváhejte. Těšíme se na vás!

KDY: 20.-23. září 2013
KDE:   Pobytové a rehabilitační středisko Líchovy
7. června 2013

Fotogalerie akcí Fakulty humanitních studií UK
  Den otevřených dveří ,   přijímací zkoušky do bakalářského oboru SHV ,   symbolické zahájení protestů "Není nám
to Putna!" …

Tyto a další akce, které se odehrály na Fakultě humanitních studií UK během roku 2012 a 2013, si teď můžete
prohlédnout v nové   fakultní fotogalerii , která vznikla v rámci   Fakultního newsletteru FHS UK . Fotogalerii jsme navíc
doplnili o unikátní fotoreportáž z vernisáže výstavy výsledků architektonické soutěže Přestavba objektu bývalé menzy
kolejí 17. listopadu pro potřeby FHS UK ze dne 22. června 2009, kterou si můžete prohlédnout   zde .

Nyní tak máte skvělou možnost sledovat dění na naší fakultě i prostřednictvím této obrazové prezentace, kterou
budeme průběžně doplňovat a aktualizovat. Další informace najdete   zde . 

10. června 2013

Program Erasmus Master Mundus EuroPhilosophie na FHS
UK má nové webové stránky

FHS-10.html
FHS-778-version1-nt_zadost_formular_mgr.doc
http://fhs.cuni.cz/FHS-843.html
https://www.facebook.com/events/552596111458660/?ref=22
https://docs.google.com/forms/d/11K0g-1Bnf7aiZImJk5Y1l4cDH7Vj8V5CY-bhOOzgWKI/viewform
http://prosaz.cz/index.php?Itemid=51&tas
FHS-758.html
FHS-844.html
FHS-812.html
FHS-812.html
FHS-842.html
FHS-652.html
FHS-725.html
FHS-842.html
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Program Erasmus Master Mundus EuroPhilosophie realizovaný na Fakultě humanitních studií UK zveřejnil své
  nové webové stránky , kde naleznete veškeré informace o studiu, kontakty, aktuality a mnohé další (stránky jsou
dostupné ve francouzském jazyce).

Erasmus Master Mundus program Německá a francouzská filosofie v Evropě (EMM EuroPhilosophie) nabízí pro
studenty z celého světa dvouletý navazující magisterský studijní program s výukou v německém a francouzském
jazyce zaměřený na německou klasickou filosofii, fenomenologii a soudobou francouzskou filosofii, a jejich vzájemné
vlivy v intelektuálním a kulturním evropském prostoru. Program realizuje konsorcium spolupracujících týmů Univerzity
Toulouse II le Mirail ve Francii (koordinující univerzita), Louvain-la-Neuve v Belgii, německých univerzit Bonn a
Wuppertal, portugalské Universidade de Coimbra, univerzity Hosei v Tokiu, univerzity Sao Carlos v Brazílii, University
of Memphis a na české straně Fakulta humanitních studií UK.
11. června 2013

Mezinárodní konference: Sága o jómských vikinzích v
perspektivě historie a literární vědy
Fakulta humanitních studií UK vás srdečně zve na mezinárodní konferenci  Sága o jómských vikinzích
v perspektivě historie a literární vědy , která představí vzácnou možnost zažít interdisciplinární přístup v
staroseverských studiích na mezinárodní úrovni. Na konferenci vystoupí řada odborníků ze Silesian University,
University of Oslo, University of Iceland, Birkbeck College London a University of Oulu. Konference se pořádá v rámci
programu   PRVOUK P18 Fenomenologie a sémiotika . Program je ke stažení   zde .

KDY: 18. a 19. června 2013
KDE: areál FHS UK v Jinonicích, budova B, 6. patro, místnost 6004

12. června 2013

Mezinárodní filosofický workshop: Blumenberg als
Phänomenologe
Fakulta humanitních studií UK v Praze, Středoevropský institut filosofie Praha a Filosofický ústav Akademie věd ČR
ve spolupráci s Johannem P. Arnasonem (FHS UK) a Lukasem Heldem (Universite Le Mirail , Toulouse) vás srdečně
zvou na mezinárodní filosofický workshop Blumenberg als Phänomenologe , věnovaný vlivu fenomenologie na
myšlení německého filosofa Hanse Blumenberga (1920-1996). Workshopu se zúčastní přední odborníci z Německa,
Francie, Itálie a Rakouska. Pracovním jazykem konference je němčina. Program je ke stažení   zde .

KDY: 20. – 22. června 2013
KDE: Villa Lanna, V Sadech 1, Praha 6-Bubeneč   

18. června 2013

Prof. Derek Sayer z Lancaster University vystoupí s
přednáškou na FHS UK
Pracoviště historické sociologie Fakulty humanitních studií UK v Praze si vás dovoluje pozvat na přednášku Prague,
Capital of the 20th Century? , kterou prosloví host FHS UK prof. Derek Sayer z Lancaster University (Velká Británie).
Přednáška bude pronesena v anglickém jazyce. Pozvánka je ke stažení   zde .

KDY: 25. června 2013 od 17 hod.
KDE: areál FHS UK v Jinonicích, 6. patro, místnost 6022

18. června 2013

Všechny akce FHS UK v novém fakultním kalendáři
Chcete mít pravidelný přehled o všech akcích pořádaných Fakultou humanitních studií UK? Nyní máte takovou
možnost: důležité události, pozvánky na veřejné přednášky, workshopy, konference, vystoupení hostující profesorů a
mnohé další nyní najdete v   novém kalendáři akcí  naší fakulty.
Jednoduše se podívejte na   stránky nového kalendáře akcí  anebo se přihlaste k odběru informačního kanálu RSS a
dostávejte upozornění na nové akce např. přímo do vaší e-mailové schránky. Máte-li informaci o další události, která
ještě není zařazena do kalendáře, můžete to nahlásit prostřednictvím kontaktního formuláře Ohlásit novou akci.

http://www.fhs.cuni.cz/europhilosophie/
FHS-632.html
FHS-778-version1-programkonference.doc
FHS-778-version1-sayer.docx
http://fhs.cuni.cz/FHS-850.html?cid=kfhs&locale=CZ&calendar=1370037600&time=1371506400
http://fhs.cuni.cz/FHS-850.html?cid=kfhs&locale=CZ&calendar=1370037600&time=1371506400
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Věříme, že nový kalendář akcí přispěje k větší informovanosti akademické obce o akcích FHS UK, ale také ve větší
míře zpřístupní tyto informace pro širokou veřejnost.

18. června 2013

Martin Putna je jmenován profesorem
Docent Martin Putna přezval dne 25. června 2013 z rukou ministra školství prof. Petra Fialy na slavnostním zasedání
v pražském Karolinu profesorský dekret. Jmenování proběhlo ve Velké aule Karolina za účasti osmi rektorů dalších
vysokých škol a představitelů akademické obce i veřejnosti. Fotogalerii z této události naleznete   zde .

Srdečně gratulujeme Martinu Putnovi k udělení profesorského titulu!

26. června 2013

Na FHS UK se otevírá nový doktorský studijní obor
"Sémiotika a filozofie komunikace"
Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze se od akademického roku 2013/2014 otevírá nový
doktorský studijní obor    Sémiotika a filozofie komunikace  , který bude vypsán v prezenční i kombinované formě
studia s výukou v českém jazyce.

Doktorský studijní obor Sémiotika a filozofie komunikace poskytuje náročnou odbornou přípravu nezbytnou pro
kvalifikované filosofické a sémiotické zkoumání komunikace, jejího vývoje, proměn a vztahů s dalšími společenskými
sférami. Studijní obor je zaměřen interdisciplinárně. Jeho záměrem je studium komunikačních strategií, jejich sociálních
předpokladů a účinků. Obor je koncipován teoreticky, může však absolventa disponovat i pro vstup do praktických
procesů, protože napomáhá lepšímu pochopení role semiózy v procesu masmediálního sdělování.

  Vstup do elektronické přihlášky ke studiu . Podávání přihlášek je otevřeno do 29. srpna 2013. Přijímací řízení
proběhne v září.

26. června 2013

Vyjeďte na studijní pobyt do Austrálie či na Nový Zéland
Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty na univerzitách v Austrálii a na Novém
Zélandu v rámci meziuniverzitních dohod. Univerzity v Austrálii: University of Queensland, University of Melbourne,
Griffith University; Univerzita na Novém Zélandu: University of Otago.
Seznam univerzit a dokumenty požadované k výběrovému řízení naleznete   zde .
Obecné informace k podmínkám výjezdu v rámci meziuniverzitních dohod naleznete   zde  a   zde .

Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 10. července 2013 do12 hodin.

27. června 2013

Provoz na FHS UK během letních prázdnin
Dle   harmonogramu akademického roku 2012/2013  v pondělí 1. července začínají letní prázdniny, které potrvají
do 1. září 2013. V této době je přerušeno zkouškové období a jsou zrušeny úřední hodiny většiny administrativních
pracovišť fakulty. V případě potřeby prosím kontaktujte jednotlivá oddělení e-mailem či telefonicky.

Kontaktní údaje jednotlivých oddělení děkanátu naleznete   zde .
Přejeme vám hezké prázdniny!

28. června 2013

Studentská konference „Krize veřejného prostoru II“
Téma krize se skloňuje dnes a denně v médiích i v každodenním životě. Jaký názor máte na krizi vy? Ať už se jedná
o krizi hospodářskou, společenskou nebo krizi z jakékoli oblasti lidského působení. Přihlaste se na studentskou
konferenci pořádanou katedrou Sociální a kulturní ekologie FHS UK a podělte se s ostatními o svůj postoj.
Přihlášku (ke stažení   zde ) s anotací je nutné zaslat v elektronické podobě do 30. září 2013 na adresu: Bc Martina
Suchá,  tajemniceSKE@gmail.com . Všechny informace o konferenci naleznete na webových stránkách katedry   zde .

FHS-854.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-852.html
https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-australie_nz_ls_2013_14.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-160.html
http://www.cuni.cz/UK-37.html
FHS-629.html
FHS-35.html
FHS-778-version1-prihlaskakonference2013.docx
tajemniceske@gmail.com
http://kske.cz/studentska-konference-krize-verejneho-prostoru-ii
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KDY: 2. listopadu 2013
KDE: areál FHS UK v Jinonicích (U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice)

23. července 2013

Na FHS UK se otevírá nový navazující magisterský studijní
obor "Evropské kulturní a duchovní dějiny"
Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze se od akademického roku 2013/2014 otevírá nový
navazující magisterský studijní obor    Evropské kulturní a duchovní dějiny  , který bude vypsán v prezenční formě
studia s výukou v českém jazyce. Vyučujícími v daném oboru budou takoví odborníci jako např. prof. PhDr.
Milena Bartlová, CSc.; doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.; prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. nebo prof. Mgr. Martin
Putna, Dr.

Obor se zaměří na syntetické vystižení duchovních specifik Evropy, jak je lze rozpoznat v jejích kulturních dějinách.
Specifická konstrukce oboru umožňuje, aby studenti dobře poznali jak slovesnou, tak i vizuální komunikaci a uměleckou
tradici, včetně jejich ideového a duchovního základu (tedy nejen tradičních náboženství, ale i moderních nacionalismů
a dalších ideologií), a pochopili zvláštní možnosti obou při utváření a zprostředkování duchovního obsahu evropského
myšlení a dějin dnes i v budoucnosti.

Podávání přihlášek je otevřeno do 29. srpna 2013. Přijímací řízení proběhne v září. Na tento obor je možné
aktuálně podávat pouze papírové přihlášky.

1. srpna 2013

Vnitřní fakultní soutěž v rámci Institucionálního plánu FHS
UK pro rok 2014
Vzhledem ke změně ve vyhlášení Institucionálního programu pro VŠ pro rok 2014, mohou předkládat své projekty
také studenti, a to v rámci tematického okruhu „Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti“.
Vyhlášení soutěže i formulář k podávání projektů naleznete   zde . Termín odevzdání projektů je 15. září 2013.

2. srpna 2013

Nový obor Evropské kulturní a duchovní dějiny zveřejnil své
webové stránky
Nový navazující magisterský studijní obor Evropské kulturní a duchovní dějiny, který se na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze otevírá od akademického roku 2013/2014, zveřejnil své    webové
stránky  .

Kromě základních informací o oboru, akreditačních materiálů atd. zde také naleznete další důležité informace jako
např. seznam povinných předmětů, předběžný rozvrh na zimní semestr 2013/2014, základní informace o   vyučujících
a mnohé další.

20. srpna 2013

Jak vést neziskové organizace, naučí zájemce unikátní obor
na FHS UK
Na Univerzitě Karlově mohou lidé studovat řadu zajímavých a jedinečných oborů. Jedním z nich jsou i studia
občanského sektoru, která se vyučují na Fakultě humanitních studií UK. „Univerzita Karlova je jediná vysoká škola v
České republice, která se tomuto důležitému oboru systematicky věnuje,“ podotkla docentka Marie Dohnalová, která
jej na univerzitě vybudovala. První studenti nastoupili na tento obor v roce 2001, otevřen byl tehdy krátce poté, co
vznikla Fakulta humanitních studií UK. „Obor byl od samého počátku zaměřen na třetí, tedy neziskový sektor. České
vysoké školy se této oblasti nijak hlouběji nevěnují, jsme jediní v celé republice. I ve světě je to velmi ojedinělý obor,“
upozornila docentka Dohnalová.

Celý článek čtete na stránkách časopisu   IForum .
24. srpna 2013
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Zápis do bakalářského studia
Zápis do bakalářského studia FHS UK se koná dne 2. září 2013.

Pokud se na zápis nemůžete dostavit osobně ani nemůžete poslat za sebe někoho s plnou mocí, požádejte o náhradní
termín zápisu. Svou žádost zašlete klasickou poštou nejpozději 3 pracovní dny po proběhnutí řádného termínu zápisu
do studia. Náhradní termín zápisu je stanoven na 19. září. Formulář žádosti je ke stažení   zde .

27. srpna 2013

Zprávy z Fakulty humanitních studií UK - newsletter 2. září
2013
Zajímá vás, co nového se děje na Fakultě humanitních studií UK? Chcete vědět, jaké akce a události čekají naší fakultu
v tomto měsíci?

Všechny poslední zprávy a přehled nadcházejících důležitých událostí na Fakultě humanitních studií UK v září
2013 naleznete v   17. čísle Fakultního newsletteru FHS UK .
Archiv všech newsletterů FHS naleznete v sekci   Newsletter .
Přejeme vám zajímavé čtení!

2. září 2013

Probíhá zápis na kurzy Univerzity třetího věku
Program   Univerzity třetího věku  na FHS UK v akademickém roce 2013/2014 opět nabízí vybrané kurzy humanitního
vzdělávání a přednášky z oblasti společenských věd - aktuální seznam vypsaných přednášek naleznete   zde .
Přihlašování probíhá do konce září.
Registrovaný účastník kurzů získá přístup na přednášky a po vystavení průkazu externího uživatele služeb UK i do
studijního informačního systému a systému Moodle, kde jsou k dispozici studijní materiály k jednotlivým kurzům.
Pravidelným účastníkům bude vydáno osvědčení.

Všechny informace o kurzech Univerzity třetího věku FHS UK naleznete   zde .
3. září 2013

Mezinárodní konference o multilingvismu a interkulturní
komunikaci
Fakulta humanitních studií UK vás srdečně zve k účasti na mezinárodní vědecké konferenci: Mezinárodní
konference a 7. mezinárodní seminář: "Multilingvismus a interkulturní komunikace: výzvy XXI.“ století" /
International Conference  and 7th International Scientific and Practical Seminar“Multilingualism and Intercultural
Communication: Challenges of the XXI Century”. Konference je společně pořádána FHS UK a Ruským střediskem
vědy a kultury v Praze. Program a další informace budou zveřejněny později.

KDY: 8. - 15. října 2013
KDE: areál FHS UK v Jinonicích, Ruské středisko vědy a kultury v Praze

3. září 2013

Dvě nové publikace o etnických komunitách již v prodeji
Publikace    Etnické komunity - kontinuita kulturní reprodukce   (Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová (eds.) mapuje
menšiny ve většinové společnosti a zabývá se klíčovými otázkami uchování reprodukce a revitalizace kulturní identity
etnických komunit v přijímacích zemích.

Publikace    Etnické komunity – Vyjednávání pozice v majoritě   (Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová (eds.) se pak
zabývá otázkami solidarity a ptá se po základních konfliktech solidarity.

Obě publikace jsou pro studenty a zaměstnance za zvýhodněnou cenu k zakoupení na   sekretariátu děkana  FHS UK.
Přehled všech publikací FHS UK naleznete v sekci   Publikace .
5. září 2013
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Mezinárodní konference „De-colonizing Disability Theory:
Cripping Development“
Katedra genderových studií FHS UK a Gender Research Office Vídeňské univerzity ve spolupráci s Filozofickým
ústavem Akademie věd ČR vás srdečně zvou na mezinárodní    konferenci   „De-colonizing Disability Theory:
Cripping Development“.
Cílem konference je nabídnout prostor ke kritické reflexi současných teorií a konceptů tělesné a mentální jinakosti a
konstruktů “nezpůsobilosti” v kontextu globálních změn. Konference pak zvláště volá po dialogu mezi feministickými a
genderovými studii, disability studies, postkoloniálními studii a analýzami post-socialismu. Pracovní jazyk: angličtina.

KDY: 19. - 21. září 2013
Více informaci naleznete   zde  či   zde , program je ke stažení   zde . Rozhovor s organizátorkou konference, dr.
Kateřinou Kolářovou, čtete na stránkách univerzitního časopisu   I-Forum .
6. září 2013

Zápis do navazujícího magisterského studia a letní škola
Zápis do navazujícího magisterského studia se bude konat dne 23. září 2013.
Pokud se na zápis nemůžete dostavit osobně ani nemůžete poslat za sebe někoho s plnou mocí, požádejte o náhradní
termín zápisu. Svou žádost zašlete klasickou poštou nejpozději 3 pracovní dny po proběhnutí řádného termínu zápisu
do studia. Náhradní termín zápisu je stanoven na 30. září. Formulář žádosti je ke stažení   zde .

Letní škola a informační schůzky s katedrami se konají taktéž 23. září. Program je ke stažení   zde . Vzhledem k
tomu, že informační schůzky se konají pouze během řádného termínu zápisu, doporučujeme účast na těchto schůzkách
i těm uchazečům, kteří se 23. 9. ještě nemohou zapsat z důvodu nedokončeného předchozího vzdělání. Během
náhradního termínu již schůzka s katedrou neprobíhá.

6. září 2013

Pozvánka na vzdělávací exkurzi do Litomyšle
Fakulta humanitních studií UK si vás dovoluje pozvat na exkurzi do Litomyšle na téma  Uplatnění nové architektury
v památkově chráněném a historicky cenném městě . Na příkladu Litomyšle bude ukázáno, že vztah nové a
staré architektury nemusí být vždy kontroverzní, ale naopak pro současné stavebníky a architekty podnětný a pro
uživatele příjemný. Program zahrnuje seznámení s historií města a prohlídka historického jádra Litomyšle, návštěvu
Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, besedu s bývalým starostou Litomyšle Miroslavem Brýdlem a s vedoucím
městského oddělení stavebních programů Antonínem Dokoupilem o nové výstavbě v Litomyšli po roce 1989 aj.
Program naleznete   zde .

KDY: 28. - 29. září 2013
KDE: Litomyšl
17. září 2013

Zažádejte si o finanční příspěvek na organizaci studentských
aktivit na fakultě
Studentská komora Akademického senátu FHS připomíná, že přihlášky do posledního kola přerozdělování finančních
prostředků ze Studentského konta v akademickém roce 2012/2013 můžete podávat nejpozději do 2. října. Žadatel
se následně musí dostavit dne 3. října v 19:00 do zasedací místnosti v Jinonicích (Y6004) a svou žádost obhájit před
studentskými zástupci AS.

Studentské konto je vytvořeno děkanem fakulty určeno na podporu studentského života na fakultě. O finanční příspěvek
může žádat student nebo skupina studentů FHS UK.
Bližší informace, základní dokumenty a formulář žádosti naleznete v sekci   Studentské aktivity a podpora studentského
života .

17. září 2013

Doktorandský workshop „Hodnoty“ v rámci různých
antropologických perspektiv
Fakulta humanitních studií UK si vás dovoluje pozvat na doktorandský workshop „Hodnoty“ v rámci různých
antropologických perspektiv  . Workshop nejen pro doktorandy je zaměřený na otázku hodnot z různých (nejen)
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antropologických perspektiv. Diskutovat se budou např. témata jako zakotvenost badatelů v určitém hodnotovém rámci,
hodnotové rámce aktérů v terénním výzkumu, empirické zkoumání hodnot, souvislost hodnot a morálky, náboženství
jako zdroj a zprostředkovatel hodnot, legitimita hodnot, pluralita versus univerzalita hodnot aj. Všichni pedagogové i
studenti jsou srdečně zváni. Program je ke stažení   zde .

KDY: 20. září 2013
KDE: areál UK v Jinonicích, budova A, místnost 2080
18. září 2013

Letní škola pro studenty 1. ročníku bakalářského studia
Na tzv. Letní škole se nově přijatí studenti dozvědí základní informace o průběhu studia a studijních povinnostech na
FHS UK.

Letní škola pro studenty 1. ročníku bakalářského oboru Studium humanitní vzdělanosti v prezenční formě se
uskuteční v termínu 24. – 26. září 2013. Program letní školy je ke stažení   zde . Doplňující program letní školy
naleznete   zde .

19. září 2013

On-line přenos mezinárodní konference Paměť – historické
vědomí – marginalizace – identita
Fakulta humanitních studií UK ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR si vás dovoluje pozvat na konferenci
Paměť – historické vědomí – marginalizace – identita, která se bude konat pod záštitou děkana FHS UK doc. PhDr.
Ladislava Benyovszkyho, CSc., a doc. PhDr. Jana Horského, Ph.D., v rámci programu PRVOUK P20 Kulturní, sociální
a historická antropologie. Ideovým záměrem konference je programová a řízená, ale i neuvědomělá marginalizace
vlastní i cizí paměti a vlastního i cizího historického vědomí, analýza příčin, projevů a zjevných i skrytých důsledků
marginalizace. Program je ke stažení   zde .
On-line přenos konference bude probíhat 23. září od 10 hodin a 24. září od 9.30 hodin. Přenos provádí společnost
Vaše síť. Konferenci můžete sledovat on-line    zde  .

KDY: 23. - 24. září 2013
KDE: areál UK v Jinonicích, budova A, místnost 2080 a 2066
20. září 2013

Tváře fakulty: Hans Rainer Sepp
Tvář Fakulty humanitních studií tvoří především její excelentní pedagogové, přední vědečtí odborníci a zajímavé
či dokonce mimořádné osobnosti. Právě jim je věnován nový projekt s názvem   Tváře fakulty , který si klade za
cíl představit jednotlivé pedagogické a vědecké pracovníky naší fakulty ostatním členům akademické obce i široké
veřejnosti.

Doc. Dr. Phil. Hans Rainer Sepp je od roku 2007 zaměstnancem Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie
FHS UK. Je garantem studijního programu Filozofie, studijního oboru Německá a francouzská filozofie v Evropě
(Eurofilozofie) s výukou v českém a německém jazyce. Specializuje se na fenomenologii, etiku, estetiku, interkulturní
filosofii a filosofickou antropologii.
   Rozhovor  s doc. Seppem o jeho vědecké a pedagogické činnosti, filosofické práci a výzkumných i publikačních
plánech čtete    zde .

23. září 2013

Studijní či výzkumný pobyt v zahraničí s Fondem mobility UK
Zahraniční oddělení UK FHS vyhlašuje výběrové řízení v rámci Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze. Žádosti
o finanční podporu můžete podávat na zahraničním oddělení UK FHS do 7. října 2013 (12:00).
Podrobnosti k vyhlášení naleznete   zde  a požadované formuláře jsou pak k dispozici   zde .

Z 10 návrhů předložených naší fakultou k uzávěrce na jaře 2013 bylo schváleno 8, a příspěvek ve výši téměř 500 000
Kč tak podpořil studenty FHS během studia v USA, Austrálii či na Novém Zélandu, doktorandy během výzkumných
pobytů ve Švédsku a v Bosně a Hercegovině, i pobyt hostujícího profesora z Kanady.

FHS-778-version1-doplnujici_program_letni_skoly.docx
http://stream.lam.cz/
FHS-835.html
http://fhs.cuni.cz/fhs-867.html
http://fhs.cuni.cz/fhs-867.html
http://www.cuni.cz/UK-247.html#2


Compiled 12.2.2018 12:12:43 by Document Globe ®   32

25. září 2013

Náhradní zápis do prvního ročníku navazujícího
magisterského studia
Náhradní zápis do prvního ročníku navazujícího magisterského studia se bude konat dne 30. září 2013 od 10:30
v místnosti 5021 (5. podlaží budovy B, U Kříže 8, Praha 5).

26. září 2013

20. ročník Bolzanovy ceny - podávání přihlášek
Dovoluji si Vás informovat o vyhlášení 20. ročníku Bolzanovy ceny. Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity
Karlovy v Praze určenou studentům. Uděluje se studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s
vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu
studia. Cena se uděluje ve třech kategoriích, a to v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii
přírodovědné a kategorii lékařské. se uděluje za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, či další tvůrčí činnosti.
Cena je určena studentům a absolventům bakalářských, magisterských i doktorských programů (více viz   statut ceny ).
Všechny zaslané návrhy budou předloženy k posouzení děkanovi a proděkanovi pro studijní záležitosti, kteří o finálních
nominacích za fakultu rozhodnou. Materiály u vybraných nominací budou zkompletovány sekretariátem děkana.
Vybraní studenti a absolventi budou rovněž kontaktováni sekretariátem děkana. Za fakultu může děkan navrhnout více
kandidátů. Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v daném akademickém
roce. Stejná práce nemůže být navrhována opakovaně.

Přihlášky do soutěže prosím zasílejte elektronicky na adresu    sara.rihova@fhs.cuni.cz  , případně je můžete
podat v listinné podobě v    Podatelně FHS UK  , nejpozději do středy 9. října 2013 včetně.
Nezbytné podklady:
• 1x vyplněná a podepsaná    přihláška   (lze poslat elektronicky jako sken)
• kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mail, telefon)
• odborný životopis a seznam publikací předkladatele (zejména u doktorandů)
Zbývající potřebné podklady (posudky, práce) doplní k přihláškám sekretariát děkana. Všichni přihlášení budou o
finálních nominacích informování e-mailem v polovině října.
26. září 2013

Zahájení akademického roku 2013/2014
Dle   harmonogramu akademického roku  v úterý 1. října začíná zimní semestr v akademickém roce 2013/2014 (v
pondělí 30. září se výuka nekoná).

Ve středu 2. října proběhne imatrikulace pro nově přijaté studenty. V této souvislosti je vyhlášen děkanský den a je
zrušena veškerá výuka (pro všechny ročníky).

Přejeme vám krásný podzim a úspěšný začátek nového akademického roku!

30. září 2013

Zápis do doktorského studia a letní škola
Zápis do doktorského studia se bude konat dne 27. září 2013. Pokud se na zápis nemůžete dostavit osobně ani
nemůžete poslat za sebe někoho s plnou mocí, požádejte o náhradní termín zápisu. Svou žádost zašlete klasickou
poštou nejpozději 3 pracovní dny po proběhnutí řádného termínu zápisu do studia.

Letní škola a informační schůzky jednotlivých oborů se konají taktéž 27. září. Rozpis je ke stažení   zde .
Vzhledem k tomu, že informační schůzky se konají pouze během řádného termínu zápisu, doporučujeme účast na
těchto schůzkách i těm uchazečům, kteří se 27. 9. ještě nemohou zapsat z důvodu nedokončeného předchozího
vzdělání. Během náhradního termínu se již schůzky konat nebudou.

30. září 2013

Fotogalerie: Fakultní výlet 2013
V termínu 8. - 15. září 2013 se uskutečnil v pořadí již sedmý fakultní výlet – poznávací cesta pořádaná Fakultou
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze pro studenty a zaměstnance fakulty a také pro zájemce z řad přátel
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a příznivců FHS. Fakultní výlet je koncipován jako vzdělávací exkurze doprovázena výkladem pedagogů, odbornou
garanci zajišťuje prof. Jan Sokol, který se cesty osobně zúčastnil. Letošním cílem se stala oblast severní Itálie - studenti
a pedagogové z FHS navštívili Parmu, Bolognu, Modenu, Cremonu, Piacenu a jiná města, více informací o letošním
výletě naleznete   zde .

  Fotogalerii  z fakultního výletu si můžete prohlédnout   zde .

30. září 2013

Zprávy z Fakulty humanitních studií UK - newsletter 1. října
2013
Zajímá vás, co nového se děje na Fakultě humanitních studií UK? Chcete vědět, jaké akce a události čekají naši fakultu
v prvním měsíci akademického roku 2013/2014?

Všechny poslední zprávy a přehled nadcházejících důležitých událostí na Fakultě humanitních studií UK v říjnu
2013 naleznete v    17. čísle Fakultního newsletteru FHS UK .
Archiv všech newsletterů FHS naleznete v sekci   Newsletter .

Přejeme vám zajímavé čtení!

1. října 2013

Studenti FHS UK získali ocenění v soutěže o Cenu Josefa
Vavrouška
V letošním 18. ročníku    Ceny Josefa Vavrouška  , kterou každoročně vyhlašuje děkan Fakulty sociálních věd,
získali ocenění hned dva studenti z Katedry sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií UK. V
kategorii magisterských prací byli oceněni:
2. místo: Mgr. Kateřina Léblová za studii Sociální motivace k ochraně přírody v ČR do roku 1956: Analýza vybraných
chráněných území (vedoucí PhDr. Ivan Rynda).
3. místo: Mgr. Jakub Hemala za studii Subjektivní blahobyt. Přístupy a hodnocení v EU-15  a ČR (vedoucí Ing. Radek
Trnka, PhD.).
Ocenění bude vítězům předáno dne 13. listopadu 2013 ve 14:00 hod. v Malé aule Karolina u příležitosti slavnostního
zasedání Vědecké rady FSV UK. Srdečně gratulujeme!
3. října 2013

Mgr. Jakub Homolka - vítěz Ceny Josefa Hlávky 2013
V letošním ročníku    Ceny Josefa Hlávky  , zvítězil Mgr. Jakub Homolka, student doktorského studijního oboru
Historická sociologie. V soutěži uspěl se svou vynikající diplomovou prací    Nadcivilizace. Patočkův koncept
modernity a jeho význam v kontextu současné historické sociologie . Srdečně gratulujeme.

Cena bude slavnostně předána 16. listopadu 2013 na zámku v Lužanech. S cenou je spojena rovněž finanční odměna.

4. října 2013

Mezinárodní konference „Financial aspects of medieval
economy“
Fakulta humanitních studií UK a Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a UK vás srdečně zvou na
mezinárodní    konferenci  s názvem  Financial aspects of medieval economy. Na konferenci vystoupí celá řada
významných odborníků z Velké Británie (University of Cambridge, University of Reading), Německa (University of
Greifswald), Polska (University of Gdańsk, University of Warsaw), Maďarska (Central European University, Budapest)
atd. Tato konference je podpořena z programu PRVOUK P20 „Kulturní, sociální a historická konference“. Program
konference je ke stažení   zde .

KDY: 17. – 19. října 2013
KDE: Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, Jilská 1 Praha 1
4. října 2013

Beseda s izraelskou spisovatelkou Shani Boianjiu
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Fakulta humanitních studií UK a Nakladatelství Jota vás srdečně zvou na besedu s izraelskou autorkou Shani
Boianjiu. Shani Boianjiu je držitelkou ceny národní literární nadace Pět pod pětatřicet. V debutu  Věčný národ se
strachy netřese , který vyšel v srpnu 2013 v Nakladatelství Jota, zúročila své zkušenosti z dvouleté povinné služby
v izraelské armádě. Kniha byla nominována na cenu Women’s price for Fiction. S autorkou bude diskutovat dr. Yasar
Abu Ghosh z Katedry obecné antropologie, moderuje dr. Petr Pavlík z Katedry genderových studií FHS UK. Beseda
probíhá v anglickém jazyce. Pozvánka je ke stažení   zde .

KDY: 10. října od 10:00 hod.
KDE:  Malá aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1
7. října 2013

Prof. Jane E. Buikstra prosloví přednášku o významném
antropologovi Aleši Hrdličkovi
Katedra obecné antropologie FHS UK, Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK, Ústav dějin University Karlovy a archiv
University Karlovy a Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK vás při příležitosti 70. výročí úmrtí významného
česko-amerického antropologa a mecenáše české vědy Dr. Aleše Hrdličky (1869-1943) zvou na přednášku „Aleš
Hrdlička: 21st Century Perspectives in the United States“, kterou prosloví prof. Jane E. Buikstra (Arizona State
University, USA). Více informací o přednášce naleznete   zde .

KDY: čtvrtek 17. října 2013 od 16:00 hod.
KDE: v přednáškovém sále Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, U nemocnice 4, Praha 2

8. října 2013

Vyjeďte v letním semestru na studijní pobyt do zahraničí s
programem Erasmus!
Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus v letním
semestru ak. roku 2013/2014.
Podmínky výběrového řízení a podrobné informace k programu naleznete na   stránkách zahraničního oddělení .

Uzávěrka pro dodání dokumentů požadovaných k výběrovému řízení na zahraniční oddělení: 10. října 2013, 12:00.

9. října 2013

Představování kandidátů na funkci rektora Univerzity Karlovy
V souvislosti s nadcházející volbou kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát UK
zve všechny zájemce z řad členů akademické obce na své předvolební zasedání, na němž proběhne představení a
následná diskuze s kandidáty na funkci rektora UK.
Pozvánka na předvolební zasedání a ostatní informace naleznete   v příloze . Rozhovor s kandidáty na funkci rektora
si můžete přečíst na stránkách univerzitního časopisu   IForum .

KDE: pátek 18. října 2013 od 10:00 hod.
KDE: Modrá posluchárna, Celetná 20 (2. patro), místnost 140

10. října 2013

Nové číslo časopisu Lidé města je již v prodeji
Nové číslo časopisu Lidé města (15, 2013, 2) je již v prodeji. Obsah tohoto čísla je ke stažení   zde . Jedná se
o monotématické číslo na téma Gender and Family in Migration, eds. Petra Ezzeddine (FHS UK) a Heidi Bludau
(Monmouth University, USA).

Lidé města - recenzovaný odborný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a
příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám. Jedná se o jediný antropologický časopis v ČR. Vychází
třikrát ročně, a to dvakrát v českém jazyce a jednou v anglickém jazyce. Časopis je pro studenty a zaměstnance FHS
UK k zakoupení za zvýhodněnou cenu na sekretariátu děkana. Více publikací najdete   zde .

10. října 2013
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Nové číslo časopisu Historická sociologie je již v prodeji
Nové číslo časopisu Historická sociologie (1/2013) je již v prodeji. Obsah tohoto čísla je ke stažení   zde .

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na
problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří
širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole není striktně ohraničeno a počítá
s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí. Více informací naleznete   zde .
Publikace je pro studenty a zaměstnance za zvýhodněnou cenu k zakoupení na   sekretariátu děkana FHS UK . Přehled
všech publikací FHS UK naleznete v sekci   Publikace .

10. října 2013

Miloš Sládek: Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních
sociálních služeb – etické aspekty
  Publikace  Miloše Sládka se zabývá etickými aspekty profesionálního chování inspektorů kvality sociálních služeb
v rezidenčních zařízeních. První část obsahuje teoretická východiska vztahující se k dané problematice s rozborem
relevantní odborné literatury. Druhá je věnována vlastnímu výzkumu, jehož cílem bylo zjištění etických souvislostí
při výkonu inspekce, vzdělání inspektorů v oblasti etiky, etického kodexu inspektorů, profese inspektora a preferencí
hodnot inspektorů. Na základě syntézy získaných poznatků publikace předkládá ucelený pohled na aplikaci etiky v
profesním působení inspektorů.

Publikace je pro studenty a zaměstnance za zvýhodněnou cenu k zakoupení na   sekretariátu děkana FHS UK . Přehled
všech publikací FHS UK naleznete v sekci   Publikace .

10. října 2013

Vyhlášení voleb do Akademického senátu FHS UK
Volební komise AS FHS UK vyhlašují termín konání voleb do Akademického senátu FHS UK.

Volby do Akademického senátu FHS UK se budou konat od soboty 30. listopadu do středy 4. prosince 2013 včetně.
Návrhy kandidátů budou přijímány do pátku 22. listopadu 2013 do 12:00 hod. v papírové podobě na sekretariátu
děkana.

Výsledky voleb budou vyhlášeny do 5. prosince 2013. Funkční období nově zvolených senátorů AS FHS UK začíná
1. února 2014. Více informací naleznete   zde .

11. října 2013

Newsletter zahraničního oddělení – vše o zahraničních
pobytech v jednom přehledu
Setkáváte se občas s nabídkami studijních či výzkumných pobytů v zahraničí ale nevíte, jestli je to pro vás to pravé?
Nebo jste už naopak nějaký zahraniční pobyt absolvovali a rádi byste zkusili něco nového?
Ať již je vaše motivace jakákoliv, určitě se podívejte do   nového čísla newsletteru zahraničního oddělení  anebo se
rovnou přihlaste k jeho odběru, získáte tím totiž ucelený přehled všeho, co vám zahraniční oddělení nabízí – informaci
o možnostech financování zahraničních pobytů, pozvánky na informační semináře pořádané FHS UK, vše o programu
Erasmus a mnohé další.

Zahraniční oddělení též spouští novou stránku na   facebooku .

Nenechte si ujít skvělé příležitosti, které vám studium na UK nabízí – získejte všechny potřebné   informace  a vydejte
se na studijní či výzkumný pobyt na těch nejlepších zahraničních univerzitách!
14. října 2013

Studenti FHS UK zvou všechny na seznamovací táborák
  Studenti FHS UK, o. s.  vás srdečně zvou na   seznamovací odpoledne  určené pro studenty prvních ročníku a vůbec
pro všechny, kdo se rádi seznamují s novými lidmi a nechtějí se na FHS cítit osaměle.
Odpoledne bude věnováno rozmanitým hrám a lehce sportovním aktivitám, večer si můžete opéct špekáčky a posedět
u táboráku. Účast přislíbil i pan doc. Zdeněk Pinc. Nezapomeňte si vzít teplé oblečení a rozmanité hudební nástroje.
Těšíme se na vás!
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KDY: čtvrtek 17. října 2013 od 16:00 hod.
KDE: Hospůdka Na Hradbách, V pevnosti 16/2

15. října 2013

Konference „Kánony kultury ve Střední Evropě: sociologické
a historické perspektivy“
Pracoviště Historické sociologie Fakulty humanitních studií UK, Francouzský Institut, Semináře o Střední Evropě,
Seminář Historicko-sociologické konfrontace a Centrum pro výzkum kolektivní paměti UK vás srdečně zvou na
konferenci  Kánony kultury ve Střední Evropě: sociologické a historické perspektivy. Konferenčními jazyky bude
čeština a francouzština (všechny přednášky budou zároveň simultárně tlumočené). Program je ke stažení   zde .

KDY: středa 23. října 2013 14:30-18:30
KDE: v Malé aule Karolina, Ovocný trh 3-5, Praha 1

17. října 2013

Děti zhrubly, učitelé hledají cestu, ukazuje výzkum Dany
Moree z FHS UK
Je to už bezmála dvacet čtyři let od doby, kdy náměstí po celé republice rozezvonily svazky klíčů. Jak se změna
politického uspořádání otiskla do kultury základních škol, se vydala pátrat Mgr. Dana Moree, Dr., z   katedry studií
občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK . „Učitelé jsou nešťastní z toho, jak dnes zhrubly vztahy mezi
dětmi,“ upozorňuje. Výsledky svého výzkumu představila v publikaci Učitelé na vlnách transformace. Kultura školy
před rokem 1989 a po něm , která právě vyšla v   Nakladatelství Karolinum .

Její práce je mimořádně přínosná, protože zaznamenává dějiny a změny uspořádání české společnosti tak, jak je
vnímali a vnímají skuteční lidé, učitelé na základních školách. Rozhovory s vyučujícími doplňuje studiem archivních
materiálů, do výzkumu zahrnula i současné rodiče a jejich děti. Díky tomu vytvořila celistvý obraz toho, jak situace na
základních školách vypadala a vypadá a s čím se dnes vzdělávací systém musí potýkat v praxi. Celý článek čtete na
stránkách časopisu   IForum .
17. října 2013

Nová publikace FHS „Ošetřovatelství: ideály a realita v
ambulantní péči“
Nová publikace Heleny Haškovcové a Jindry Pavlicové Ošetřovatelství: ideály a realita v ambulantní péči popisuje
základní ideály, na kterých je vystavěno moderní ošetřovatelství, a konfrontuje uvedené ideály s běžnou realitou
ambulantní praxe.

Publikace vyšla v   Nakladatelství Galén  za podpory FHS UK z projektu Institucionální podpora na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace (P20, MŠMT – 2012) a NT 11325 IGA MZ ČR.

18. října 2013

Prof. Monique Sicard prosloví přednášku „Co je Foto-grafie?“
Prof. Monique Sicard, specialistka v oblasti historie vizuální mediace, je představitelskou Institutu moderních textů
a rukopisů (ITEM) v CNRS v Paříži, který aktuálně rozvíjí nové pole výzkumu, zaměřené na technologie vizuálních
umění. Tato nová francouzská osa výzkumu, nazvaná „Genetika“, se ve svých vědeckých záměrech a metodách
výrazně liší od známého výzkumu z anglo-saxonské provenience, zvaného „Vizuální studia“. Prof. Monique Sicard se ve
své přednášce pokusí zanalyzovat filosofická východiska, určující příčiny této aktuální bipolární diskuse o specifikách
fotografického média. Přednáška se bude konat v angličtině. Pozvánka je ke stažení   zde , více informací   zde .

KDY: úterý 29. října 2013 v 11:00
KDE: areál UK na Veleslavíně, José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín
21. října 2013

Konference „Stárneme v České republice aktivně a zdravě?“
Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií UK (CELLO) a Ministerstvo
zdravotnictví České republiky si vás dovoluji pozvat na konferenci, pořádanou v rámci projektu   FRAM , s názvem

http://ksos.fhs.cuni.cz/
http://ksos.fhs.cuni.cz/
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14780.html
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?PHPSESSID=8e7bef84cabf0cb92a747e3bb533f72c&page%5Bbook%5D=5417
FHS-778-version1-monique_sicard__plagat.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153267648615654&set=a.299223570653.328965.785500653&type=1&theater
http://www.framprojekt.eu/


Compiled 12.2.2018 12:12:43 by Document Globe ®   37

„Stárneme v České republice aktivně a zdravě?“. Konference bude rozdělena do několika tematických bloků, které
se různými aspekty aktivního stárnutí dotýkají a bude též prostorem k propojení odborníků na poli aktivního stárnutí
a dlouhodobé péče. Program konference i veškeré další informace naleznete na webových stránkách projektu FRAM
  zde .
Rozhovor na téma postoje české společnosti ke stáří s doc. Ivou Holmerovou, vedoucí výzkumného týmu CELLO a
proděkankou pro zahraniční styky UK FHS, můžete poslechnout v ČRo Radiožurnál   zde .

KDY: pátek 25. října 2013 9:00-14:00
KDE: na pražském Smíchově v Paspově sále, Nádražní ulici 84
22. října 2013

Konference "Touha a žádostivost v evropské filosofické
tradici"
Centrum fenomenologického výzkumu Fakulty humanitních studií vás srdečně zve na konferenci  Touha a
žádostivost v evropské filosofické tradic  i. Konference je věnována filosofickým koncepcím touhy, žádostivosti,
usilování, snahy a puzení. Cílem je sledovat roli, kterou tyto motivy hrály v dějinách evropské filosofie, a to ať jako
základní ontologické principy a hlavní rysy všeho živého, nebo jako filosoficko-antropologické kategorie. Konference
je pořádána za podpory programu PRVOUK P18. Program konference i ostatní informace naleznete   zde .

KDY: 30. října – 1. listopadu 2013
KDE: Císařský sál Karolina, Ovocný trh 3-5 Praha 1

23. října 2013

Nové překlady Hippokrata po více než sto letech představí
pedagogové z Univerzity Karlovy
Fakulta humanitních studií UK, Filozofická fakulta UK a 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze si vás dovolují
pozvat na slavnostní představení knižní publikace  Hippokratés, Vybrané spisy I  a  Medicína mezi jedinečným
a univerzálním,  které   vznikly společným úsilím pedagogů z výše zmíněných fakult. Publikace budou prezentovat
Hynek Bartoš, Sylva Fischerová a Miroslav Petříček. Akce je otevřena veřejnosti. Více informací naleznete   zde .

KDY: ve čtvrtek 31. října 2013 v 16:30
KDE: ve Faustově domě (Karlovo nám. 40, Praha 2) v Akademickém klubu

25. října 2013

Studentská konference „Krize veřejného prostoru II“
Téma krize se skloňuje dnes a denně v médiích i v každodenním životě. Jaký názor máte na krizi vy? Ať už se
jedná o krizi hospodářskou, společenskou nebo krizi z jakékoli oblasti lidského působení. Přihlaste se na studentskou
konferenci pořádanou katedrou   Sociální a kulturní ekologie FHS UK  a podělte se s ostatními o svůj postoj. Všechny
informace o konferenci naleznete na webových stránkách katedry   zde .

KDY: 2. listopadu 2013
KDE: areál FHS UK v Jinonicích, místnost 1031 v přízemí

25. října 2013

Emeritní profesor politických věd Fred Eidlin znovu hostuje
na FHS UK
V návaznosti na spolupráci z letního semestru akademického roku 2012/2013 bude na   Katedře studií občanské
společnosti  FHS UK i letos přednášet prof. Fred Eidlin, emeritní profesor politických věd na   Univerzitě Guelph
v Kanadě . Prof. Eidlin se odborně zabývá především tématy z oblasti filosofie, metodologie společenských věd a
politickým vývojem v postkomunistických zemích.

Pro studenty doktorských studijních programů FHS UK povede tento zkušený odborník v zimním i v letním semestru
kurz Research Methodology: A Problem-oriented Approach, který je zároveň otevřen i doktorským studentům z dalších
fakult UK. Podrobné informace ke kurzu jsou k dispozici v katalogu předmětů v   SIS .
Pobyt prof. Eidlina na FHS UK je finančně podpořen z Fondu mobility Univerzity Karlovy.

http://www.framprojekt.eu/aktuality?item=84
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30. října 2013

FHS představí své studijní programy na Informačním dni UK i
veletrhu Gaudeamus
I v letošním roce se Fakulta humanitních studií UK zúčastní Informačního dne UK a také evropského veletrhu
pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2013, kde představí své studijní programy všem zájemcům o
studium.

  Gaudeamus Brno 2013  - 5.–8. listopadu 2013, Výstaviště Brno, pavilony G1 a G2
  Informační den Univerzity Karlovy   - 23. listopadu 2013, areál Přírodovědecké fakulty UK a 1. lékařské fakulty UK
na Albertově

  Veletrh Gaudeamus Praha 2013  a   Den otevřených dveří FHS UK  se uskuteční v lednu 2014. Těšíme se na vás!
31. října 2013

Zprávy z Fakulty humanitních studií UK - newsletter 1.
listopadu 2013
Zajímá vás, co nového se děje na Fakultě humanitních studií UK? Chtěli byste vědět, jaké akce a události čekají naší
fakultu v následujícím měsíci?

Všechny poslední zprávy a přehled nadcházejících důležitých událostí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy
v Praze v listopadu 2013 naleznete v    novém čísle Fakultního newsletteru FHS UK  .
Archiv všech newsletterů FHS naleznete v sekci   Newsletter . Přejeme vám zajímavé čtení!

1. listopadu 2013

Mezinárodní konference „Is this real? Phenomenologies of
the imaginary“
Fakulta humanitních studií UK, program PRVOUK P18 Fenomenologie a sémiotika, Erasmus Master Mundus
EuroPhilosophie ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademií věd ČR a Středoevropským institutem pro filosofii
si vás dovoluji pozvat na mezinárodní konferenci s názvem Is this real? Phenomenologies of the imaginary. Na
konferenci vystoupí význační odborníci z Université Paris-Sorbonne (Francie), Boston College (USA), Université de
Li?ge (Belgie), University of Osaka (Japonsko) aj. Program konference naleznete v   příloze .

KDY: 19. – 22. listopadu 2013
KDE: Vila Lanna, V Sadech 1, 160 00 Praha 6

1. listopadu 2013

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě meziuniverzitních
dohod
Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení v rámci meziuniverzitních dohod na studijní pobyty v zahraničí
v zimním semestru 2014/2015. Hlásit se můžete na univerzity v USA, Kanadě, Latinské Americe či ve Francii.
Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 11. listopadu 2013

Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete   zde .

4. listopadu 2013

Výzkumné centrum FHS UK pomáhá městům a obcím najít
recept na lepší život seniorů
Jak zajistit lidem důstojné a aktivní stáří a jak poskytnout seniorům služby, které skutečně potřebují, radí obcím a
městům Bedekr aktivního stárnutí. Na jeho tvorbě se podíleli odborníci   Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé
péče  Fakulty humanitních studií UK. „Vydali jsme 450 kusů bedekru, který jsme během léta do posledního rozdali ve
všech krajích,“ podotkla vedoucí centra a proděkanka FHS UK docentka Iva Holmerová. Publikace je nyní k dispozici
na   internetu .

http://www.gaudeamus.cz/
http://www.cuni.cz/uk-935.html
http://www.gaudeamus.cz/
http://fhs.cuni.cz/FHS-850.html?event=2806&locale=CZ
FHS-652.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-160.html
http://www.cello-ilc.cz/
http://www.cello-ilc.cz/
http://www.framprojekt.eu/
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Rozhovor s doc. Ivou Holmerovou o tomto projektu si můžete přečíst na stránkách univerzitního časopisu   IForum .

4. listopadu 2013

Prof. Lisa Duggan prosloví přednášku na Katedře
genderových studií FHS UK
Katedra genderových studií FHS UK si vás dovoluje pozvat na   přednášku  prof. Lisy Duggan Politics, Ethics and
Queer Femme Desire in Ayn Rand's Capitalist Utopias. Přednáška je součástí festivalu Queer filmu, Mezipatra a
zároveň workshopu GLBTQ Film Studies in Transnational Perspective, který pořádá Katedra genderových studií UK
společně s George Washington University, USA. Přednáška bude proslovena v anglickém jazyce. Lisa Duggan je
profesorkou na New York University a dlouhodobě se věnuje analýzám neoliberální kulturní politiky a jejím genderovým
a rasovým aspektům. Je také aktuální prezidentkou prestižní ASA (American Studies Association). Pozvánka je ke
stažení   zde .

KDY: pondělí 11. listopadu 2013 v 15:45
KDE: malý sál kina Světozor, Vodičkova 41 Praha 1
4. listopadu 2013

Publikace „Jinakost – postižení – kritika“: nový pohled na
tělesnou a intelektuální nezpůsobilost
Kniha Jinakost – postižení – kritika: Společenské konstrukty nezpůsobilosti (Kateřina Kolářová, ed.) nabízí nové
pohledy na tělesnou a intelektuální jinakost. „Postižení“ ukazuje nikoliv jako patologický jev čekající na vyléčení a
charitativní pomoc, nýbrž jako společenský vztah, který otevírá možnost pro kritickou reflexi společnosti, společenských
nerovností, kulturních představ a metafor tělesné a mentální jinakosti. Jinakost – postižení – kritika ale především
klade otázky: Z čeho pramení nutnost moderní společnosti vymezovat se vůči „postižení“, uzavírat je do ústavů,
disciplinovat je, léčit? Proč a čím nás zároveň tělesná a mentální jinakost tolik fascinuje? Jak se promění pohled na
společnost, podíváme-li se na ni skrze kulturní konstrukty hendikepu, „postižení“ a ne/způsobilosti? Kniha představuje
interdisciplinární disability studies a přináší přehled základních konceptů oboru. Antologie zahrnuje texty, které o tělesné
jinakosti a konstruktech ne/způsobilosti pojednávají také ve vztahu k dalším kategoriím sociálně produkované alterity,
tj. ve vztahu k genderu, sexualitě, etnicitě, rase a sociální třídě. Více informací o této publikaci naleznete   zde . Další
informace   zde .

6. listopadu 2013

Uvedení knihy prof. Miloše Havelky „Víra, kultura a
společnost“
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Nakladatelství Pavel Mervat si vás dovolují pozvat na uvedení
knihy  Víra, kultura společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století (Miloš Havelka a kol.). O
knize promluví její editor prof. Miloš Havelka. Pozvánka je ke stažení   zde .
Kolektivní monografie Víra, kultura a společnost je jedním z výstupů mezinárodního badatelského projektu zaměřeného
na výzkum náboženských kultur v Evropě 19. a 20. století. Prostřednictvím jednotlivých případových studií se
kniha dotýká důležitých procesů, zejména modernizace a demokratizace společnosti a sekularizace a pluralizace
náboženství, přičemž poukazuje na jejich vzájemný vztah. Více informací o této publikaci naleznete   zde .

KDY: úterý 12. listopadu v 18 hodin
KDE: Galerie U Prstenu, Jilská 14, Praha 1
8. listopadu 2013

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14823.html
http://gender.fhs.cuni.cz/KGS-13.html
http://www.slon-knihy.cz/detail.php?user=5c8015f56b4792b36a5e6d6916524cfe&id_prod=253
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14679.html
http://www.kosmas.cz/knihy/187583/vira-kultura-a-spolecnost/

