Univerzita Karlova v Praze
Fakulta humanitních studií

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS
ze dne 19. února 2009
Přítomno:

21 členů z celkového počtu 29 členů s platným hlasovacím právem

Hosté:

prof. PhDr. Mojmír Horyna (prorektor pro akademické kvalifikace UK)

Projednané body programu:
1. Schválení zápisu ze zasedání z 25. září 2008
- vědecká rada UK FHS zápis schválila
2. Schválení programu zasedání dne 19. února 2009
- vědecká rada UK FHS program zasedání schválila
3. Habilitační řízení MUDr. Ivy Holmerové, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie
(veřejná část zasedání VR UK FHS)
- řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ MUDr. Ivě
Holmerové, Ph.D. vědeckou radou UK FHS schválen
4. Prezentace Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2008
- Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 byla vědeckou radou UK FHS vzata na
vědomí
5. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení PhDr. Zuzany Jurkové, Dr., v oboru
Sociální a kulturní antropologie
- návrh byl vědeckou radou UK FHS schválen
6. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na UK FHS pro
bakalářský studijní obor Studium humanitní vzdělanosti
- návrh byl vědeckou radou UK FHS schválen
7. Různé.
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V 17.00 uvítal děkan UK FHS, doc. Benyovszky, všechny přítomné, zahájil zasedání
prvním bodem jednání a přednesl krátký průvodní komentář k předkládaným materiálům.
Zejména pak zmínil význam bodu 3), tj. habilitačního řízení MUDr. Ivy Holmerové, Ph.D.,
které je historicky prvním habilitačním řízením, které na UK FHS proběhlo.

1. Schválení zápisu ze zasedání z 25. září 2008
Prvním bodem jednání bylo schválení zápisu ze zasedání VR ze dne 25. 9. 2008.
Vědecká rada zápis ze zasedání dne 25. 9. 2008 schválila.

2. Schválení programu zasedání dne 19. února 2009
Poté byl Vědecké radě předložen ke schválení program zasedání dne 19. února 2009.
Vědecká rada program zasedání schválila.

3. Habilitační řízení MUDr. Ivy Holmerové, Ph.D. v oboru Sociální a kulturní
antropologie
Děkan stručně seznámil členy Vědecké rady UK FHS s programem habilitačního řízení,
představil habilitantku MUDr. Ivu Holmerovou, Ph.D., představil členy habilitační
komise, přítomné oponenty a přivítal hosta – prorektora pro akademické kvalifikace,
prof. PhDr. Mojmíra Horynu.
3.1 Děkan předložil členům Vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné hlasování
byli zvoleni prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D. a doc. Ing. Marie Dohnalová,
CSc.
Vědecká rada navržené skrutátory schválila.
3.2 Děkan předložil Vědecké radě návrh, aby členy komise hodnotící habilitační
přednášku byli zvoleni prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., doc. MUDr.
Martin Bojar, CSc. a prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení přednášky schválila.
3.3 Předseda habilitační komise, prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc., seznámil Vědeckou radu
UK FHS s životopisem doktorky Holmerové, její publikační činností,
přednáškovou činností, studiem a habilitační prací s názvem „The Ageing Society,
Health and Social Services“. Prof. Sokol dále seznámil přítomné s oponentskými
posudky a se stanoviskem habilitační komise. Poté vyzval doktorku Holmerovou,
aby přednesla habilitační přednášku s názvem “Alzheimerova choroba a podobná
onemocnění – situace u nás a v Evropě“.
3.4 Slova se ujala doktorka Holmerová a odprezentovala zvolené téma přednášky. Dále
zareagovala na podněty vzešlé z oponentských posudků. Poté byl ponechán prostor
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pro veřejnou diskuzi, dotazy a připomínky. Do diskuze se zapojili prof.
Haškovcová, prof. Havelka, prof. Blecha, prof. Bojar, prof. Rychtaříková, prof.
Smejkal, prof. Kubešová a další.
3.5 Po skončení diskuze a zodpovězení všech položených dotazů zahájil děkan jednání
Vědecké rady o habilitaci s vyloučením veřejnosti. Děkan seznámil členy Vědecké
rady s pravidly tajného hlasování a vyzval komisi pro hodnocení habilitační
přednášky, aby přednesla své stanovisko Vědecké radě UK FHS. Komise
ohodnotila přednášku habilitantky jako vynikající po obsahové i formální stránce,
vystoupení prokázalo široký záběr znalostí. Přednáška dle komise bez problémů
vyhověla požadavkům pro získání docentury.
3.6 Poté bylo přistoupeno k tajnému hlasování. Z celkem 29 řádných členů VR bylo
přítomno 21. Kvórum nutné pro tajné hlasování o habilitačním řízení bylo tedy
tímto splněno. Skrutátoři rozdali řádným členům Vědecké rady hlasovací lístky a
dohlíželi na korektnost tajného hlasování. Po ukončení hlasování sečetli skrutátoři
všechny hlasovací lístky a ohlásili děkanovi výsledek tajného hlasování. Děkan
posléze pozval veřejnost a habilitantku zpět do místnosti a slavnostně vyhlásil
výsledek tajného hlasování.
Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ MUDr. Ivě
Holmerové, Ph.D. vědeckou radou UK FHS schválen. Návrh byl odsouhlasen 21
hlasy z 29 možných, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Další jednání Vědecké rady UK FHS mělo být neveřejné, ale členové Vědecké rady
schválili, že jednání zůstane veřejné.

4. Prezentace Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2008
Děkan představil Vědecké radě UK FHS Výroční zprávu o činnosti za rok 2008. V této
souvislosti promluvil o akreditacích a o neustálé snaze fakulty zkvalitňovat studijní
programy. Zmínil otevření nového oboru Orální historie – soudobé dějiny. Rovněž
zdůraznil, že nyní máme všechny programy akreditovány až do roku 2014. AS a VR
fakulty schválily také novou akreditaci doktorského oboru Antropologie realizovaného
ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou, s lékařskými fakultami UK a některými
ústavy AV, a samostatnou fakultní žádost o akreditaci doktorského programu
Antropologie – integrální studium člověka.
V roce 2008 sice 2x vzrostl počet zájemců o studium na UK FHS, nicméně počet
absolventů poklesl. To je trend, který bude třeba zastavit. Zaměřujeme se však více na
zkvalitnění výběru uchazečů o studium, a to zejména na bakalářském stupni studia.
Děkan dále promluvil o úspěšnosti UK FHS v získávání grantů a v celkovém
hodnocení vědeckého výkonu. Produkujeme zejména monografie a orientujeme se na
získávání bodů za publikace dle metodiky Rady pro VaVaI, ale dokázali jsme uspět i
v záležitosti jako jsou uznávané metodiky a technologie. UK FHS si podle děkana
počíná v oblasti vědy a výzkumu velice úspěšně, avšak je třeba v tomto počínání vytrvat
i do budoucna.
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Děkan rovněž zmínil význam mezinárodní spolupráce v roce 2008, kdy se
uskutečnila především prestižní půlroční hostující profesura prof. Jana Sokola na
Harvard University a půlroční badatelsko-pedagogický pobyt dr. Karla Novotného na
Universidade Federal de Sao Carlos v Brazílii. Jako velmi perspektivní se ukazují
důsledky aktivní účasti UK FHS na ustavující schůzi Evropského sdružení škol a fakult
liberálních studií ECOLAS, kde se podařilo navázat úspěšnou spolupráci. S obtížemi se
v rámci zahraniční spolupráce rozvíjí pouze Erasmus Master Mundus program
Eurofilosofie. Nicméně i v této oblasti fakulta zaznamenává příznivý vývoj.
Děkan pohovořil rovněž o plánech UK na přestavbu bývalé menzy Kolejí
17. listopadu na budovu pro UK FHS. Jedná se o velmi důležitý krok UK a velkou
změnu pro FHS. Nyní probíhá příprava projektu. V rámci rozvojového programu UK na
roky 2009 – 2015 byly zahájeny práce na přípravě projektové dokumentace, které
budou financovány z rozvojového projektu na rok 2009 „Podpora přípravy investičního
záměru“. Projekt je v současné chvíli MŠMT již schválen. Problém nového sídla
fakulty konečně dospěl do fáze reálného řešení a stane se jednou ze zásadních priorit
následujícího období.
Ohledně studia upozornil děkan na přechod UK FHS na centralizovaný informační
systém UK pro evidenci studia. Původní systém vytvoření MU v Brně byl opuštěn a
s Brnem byla ukončena v této věci spolupráce.
Hospodaření UK FHS se v uplynulém roce vyznačovalo snahou o bezproblémový
chod fakulty v situaci přizpůsobené nepříznivým změnám ve výši základní neinvestiční
dotace. Hospodařili jsme s kladným výsledkem +10 milionů korun. Finance na
Specifický výzkum a na Výzkumný záměr jsme v roce 2009 dostali v té výši, v jaké
jsme je očekávali.
4.1 Poté otevřel děkan diskuzi a ponechal prostor dotazům. Prof. Štech velmi pozitivně
zhodnotil výkon UK FHS ve vědě a výzkumu. Prof. Sokol promluvil o akreditacích
doktorského studia. Děkan navázal komentářem o problematice akreditace
doktorského programu Antropologie – integrální studium člověka. Prof. Komárek se
v této souvislosti domnívá, že na spolupráci s UK PřF bude i přes stávající potíže
úspěšně navázáno.
Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 byla vědeckou radou UK FHS vzata na vědomí.

5. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení PhDr. Zuzany Jurkové, Dr., v oboru
Sociální a kulturní antropologie
Děkan předložil členům Vědecké rady návrh složení habilitační komise pro habilitační
řízení PhDr. Zuzany Jurkové, Dr., v oboru Sociální a kulturní antropologie. Navržený
předseda habilitační komise prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., posléze zdůvodnil výběr
členů komise, kterou dále tvoří: prof. Josef Opatrný, CSc. (FF UK Praha), prof. Jaromír
Havlík, DrSc. (HAMU Praha), prof. Alena Burešová, CSc. (FF UP Olomouc) a prof. Nina
Pavelčíková, CSc. (FF SU Ostrava).
Návrh byl vědeckou radou UK FHS schválen.

4

Univerzita Karlova v Praze
Fakulta humanitních studií

6. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na UK FHS pro
bakalářský studijní obor Studium humanitní vzdělanosti
Děkan předložil členům Vědecké rady návrh nových členů komisí pro státní závěrečné
zkoušky na UK FHS pro bakalářský studijní obor Studium humanitní vzdělanosti. Pro
bakalářský studijní program Humanitní studia, obor Studium humanitní vzdělanosti
se novými členy komisí státních závěrečných zkoušek stávají:
Ing. Peter Bolcha (UK FHS)
Mgr. Jakub Chavalka (UK FHS)
Mgr. Jakub Novák (UK FF)
Mgr. Petr Tůma (MU FF)
Václav Umlauf, Ph.D., MTh. (Hochschule für Philosophie, München)
Mgr. Ondřej Váša (TUL, Fakulty umění a architektury)
Návrh byl vědeckou radou UK FHS schválen.

7. Různé
7.1 Prof. Wilhelm na vlastní žádost vystoupil před vědeckou radu s prezentací o
důsledcích nově zaváděné reformy vědy a výzkumu a o hodnocení výsledků VaV
v rámci UK. V porovnání úspěšnosti jednotlivých fakult (měřené vědeckým
výkonem na počet akademických pracovníků) si UK FHS vedla velmi dobře (5.
místo mezi všemi fakultami UK). Následovala diskuze o prezentovaném porovnání,
do které se zapojili prof. Sokol, prof. Štech, prof. Wilhelm, prof. Havel, doc. Pinc,
prof. Havelka a další.
7.2 Prof. Havelka seznámil vědeckou radu s návrhem na změnu v komisi pro habilitační
řízení PhDr. Zdeňka Nešpora, Ph.D. Místo doc. ThDr. Štampacha navrhl jmenovat
do komise prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. z Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Prof. Wilhelm však poukázal na skutečnost, že habilitační
komise bude usnášeníschopná i přes to, že se objevily problémy s navázáním
komunikace s doc. Štampachem, a není tedy, dle jeho názoru, nutné, jmenovat
jiného člena komise.
Vědecká rada o návrh prof. Havelky nakonec nehlasovala (z důvodu ztráty kvóra).

V Praze 19. 2. 2009

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
děkan UK FHS

Zapsala: Bc. Sára Ungárová
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