Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií
8. února 2007
Dle prezenční listiny přítomno 21 z 35 členů s platným hlasovacím právem a jeden čestný
člen.
Hosté: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., Ing. Ivana Hönigová
Projednané body programu:
1. Návrh na schválení Oborové rady nově akreditovaného doktorského studijního
programu Environmentální studia
- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen
2. Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru
Antropologie – návrh na upřesnění názvu
- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen
3. Návrhy nových členů komisí státních závěrečných zkoušek všech studijních
programů FHS UK
- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen
4. Změna názvu katedry oboru Občanský sektor
- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen
5. Žádost o akreditaci doktorského studijního programu Filozofie, oboru Filozofie a
teorie elektronické kultury
- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen
6. Návrh na vybudování Ústavu ošetřovatelství při FHS UK
- vědecká rada vzala návrh na vědomí
7. Zpráva o vědecké činnosti FHS UK za rok 2006
- vědecká rada vzala zprávu na vědomí
Usnesení vědecké rady per rollam ze dne 3. 10. 2006:
8. Návrh na udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy v Praze v oboru filozofie
paní Erice Abrams
- návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen
V 16 hodin uvítal děkan FHS UK přítomné členy vědecké rady a zahájil zasedání prvním
bodem jednání.
Ad 1) Slova se ujal prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. z Centra pro otázky životního
prostředí. Poděkoval vědecké radě za schválení doktorského programu
Environmentálních studií a informoval o udělení akreditace MŠMT ze dne 22. prosince
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2006 na dobu čtyř let. Seznámil vědeckou radu s předkládaným návrhem členů oborové
rady, který je shodný s návrhem obsaženým v akreditačních materiálech. Na rektorát UK
již byla odeslána žádost o schválení podmínek přijímacího řízení, neboť doktorský
program by se měl otevřít prvním studentům v akademickém roce 2007/08. Prof. Sokol
v této souvislosti zmínil, že vzhledem k čtyřleté akreditaci programu je třeba prokázat se
při podávání žádosti o reakreditaci kvalitními výsledky, tj. mít nejlépe dva absolventy
programu.
Návrh členů oborové rady byl vědeckou radou bez připomínek schválen.
Ad 2) Prof. Sokol informoval členy vědecké rady o tom, že Akreditační komise na svém
zasedání 6. – 7. února schválila žádost fakulty o udělení akreditace oboru Antropologie
jako oboru habilitačního a oboru pro jmenování profesorem s jedinou připomínkou
týkající se specifikace názvu oboru na Sociální a kulturní antropologie. Antropologie jako
obor habilitačního a profesorského řízení je v současnosti realizován na PřF UK. V této
souvislosti se vyslovil prof. Wilhelm, že by bylo vhodné, aby i PřF učinila vstřícný krok,
a název oboru upřesnila např. na biologickou antropologii. A to i vzhledem k tomu, že
akreditaci MŠMT uděluje vysoké škole, nikoliv jednotlivým fakultám. Dále prof.
Wilhelm poznamenal, že je třeba zajistit vzájemnou spolupráci obou pracovišť. Slovo si
vzal prof. Sokol, který jako příklad fungující spolupráce FHS a PřF UK zmínil
traseologickou laboratoř, která poskytuje služby i dalším antropologickým a
archeologickým pracovištím v ČR. Proděkan pro studium Doc. Pinc v následné diskusi
poznamenal, že spolupráce mezi oběma fakultami se děje spíše na postgraduální úrovni,
neboť se ukázalo, že pregraduální studenti si specializaci, která kombinuje biologickou a
sociokulturní antropologii, nevolí.
Vědecká rada FHS UK změnu názvu oboru habilitačního a profesorského řízení
schválila.
Ad 3) Prof. Sokol předložil členům vědecké rady aktualizované seznamy členů komisí
státních závěrečných zkoušek všech studijních programů FHS UK.
Návrh byl vědeckou radou bez připomínek schválen.
Ad 4) Prof. Sokol seznámil přítomné členy vědecké rady s tím, že Akreditační komise
MŠMT ČR prodloužila platnost navazujícího magisterského oboru Občanský sektor na
osm let a zároveň schválila úpravu názvu oboru na Studia občanského sektoru. Vedoucí
katedry doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. proto předložila vědecké radě ke schválení
návrh na změnu názvu katedry ze stávajícího Katedra oboru občanský sektor na Katedru
studií občanské společnosti.
Návrh byl vědeckou radou schválen.
Ad 5) Slova se ujal doc. Bystřický, který seznámil vědeckou radu s nejpodstatnějšími
změnami v předkládané žádosti o akreditaci doktorského studijního oboru Filozofie a
teorie a elektronické kultury, který je nově veden pod programem Filozofie, nikoliv pod
programem Mediálních a komunikačních studií jako návrh původní. Doktorský program
je nově proponován ve spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Komenského v
Bratislavě, Filosofickou fakultou UK v Praze, a Filosofickou fakultou Masarykovy
University v Brně. Fakulta sociálních věd UK se na realizaci doktorského programu
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oproti původní žádosti dále nepodílí. S novou koncepcí programu souvisí i změny v
personálním zajištění: prof. Bakoš, prof. Marcelli, doc. Michalovič z FF UK Bratislava;
prof. Palek, doc. Nekvapil z FF UK v Praze; a prof. Hroch z FF MU v Brně. Následně
otevřel prof. Sokol diskusi. Doc. Bojar vznesl námitku , že podmínky kladené na
studenty pro získání titulu Ph.D. nejsou dostatečně náročné, což také může být jedním z
důvodů proč má FHS málo článků v impaktovaných časopisech. Prof. Hroch oponoval
tím, že cílem doktorského studia by mělo být napsat kvalitní disertaci, nikoliv nutně
muset vykonávat řadu zkoušek. Slova se ujal prof. Havelka, který souhlasil s tím, že ve
společenských vědách je rozhodující vědecká monografie, a proto by bylo vhodné v
žádosti více specifikovat formální i obsahovou podobu disertační práce. Doc. Pinc uvedl,
že namísto pasivní účasti na alespoň dvou konferencích je třeba po studentech požadovat
účast aktivní. Prof. Sokol uzavřel diskusi s tím, že doc. Bystřický vezme uvedené
připomínky na vědomí a do návrhu je zapracuje. Doc. Havel navrhnul, aby byla členům
vědecké rady přepracovaná verze zaslaná elektronicky.
Za těchto podmínek byl návrh vědeckou radou schválen.
Ad 6) Prof. Sokol seznámil členy vědecké rady s návrhem na vybudování Ústavu
ošetřovatelství při FHS UK ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí ve
Střešovicích, který by byl garancí dalšího rozvoje ošetřovatelství na UK jakožto
akademického oboru. Prof. Haškovcová přednesla vědecké radě několik připomínek a
podnětů. Pokud ponese magisterský program název ošetřovatelství, pak je podle ní nutné
se ptát, co je studentům na magisterské úrovni možno nabídnout z ošetřovatelských
dovedností. Jako problematické dále zmínila personální zabezpečení programu, kdy hrozí
nedostatek habilitovaných osob. Prof. Sokol zdůraznil, že se nejedná o akreditační
materiál, ale o návrh, přičemž dalším úkolem bude založení Ústavu a poté příprava
žádosti o akreditaci magisterského a doktorského studijního programu, která bude
vědecké radě předložena ke schválení.
Vědecká rada vzala návrh na vědomí.
Ad 7) Slovo si vzal proděkan pro vědeckou činnost FHS UK prof. Havelka, který členy
vědecké rady seznámil se zprávou o vědecké činnosti fakulty za rok 2006. Ve stručnosti
se zmínil o plnění výzkumného záměru Antropologie komunikace a lidské adaptace. Z
konferencí, jejichž pořadatelem byla fakulta, vyzdvihnul mezinárodní vědeckou
konferenci “Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model”, kterou podpořilo
grantem Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Výstupem z konference je sborník stejného
názvu. Dále prof. Havelka krátce pohovořil o získaných grantech.
Vědecká rada vzala zprávu na vědomí.
Ad 8) Žádost o vyjádření k návrhu na čestný doktorát UK v oboru filozofie pro paní
Eriku Abrams a jeho zdůvodnění byla zaslána členům vědecké rady elektronickou poštou
dne 27. 9. 2006. Hlasování bylo uzavřeno ke dni 3. 10. 2006. Nadpoloviční většina 27 z
35 členů VR FHS UK s hlasovacím právem se vyjádřila souhlasně.
Návrh byl vědeckou radou FHS UK schválen.
Na závěr zasedání prof. Sokol všem zúčastněným poděkoval a jednání bylo po 18. hodině
ukončeno.
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V Praze 9. 2. 2007

Zapsala Tereza Ponikelská, sekretariát děkana
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