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Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS 
ze dne 27. května 2010 

 
 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS: 
 
18 členů z celkového počtu 26 členů s platným hlasovacím právem 
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. 
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. 
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D. 
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. 
doc. Dr. Miroslav Holeček 
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. 
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 
prof. RNDr. Stanislav Komárek, CSc. 
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 
prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D. 
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. 
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
3 čestní členové z 9 čestných členů 
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 
doc. Ing. Karel Müller, CSc. 
 
 
 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS: 
 
8 členů s platným hlasovacím právem 
Prof. Dr. Phil. Johann Pall Arnason 
Ing. Egon Gál, CSc. 
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. 
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 
doc. PhDr. Zdeněk Pinc 
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 
prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. 
 
 



 

Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta humanitních studií 
  

 

 

 2 

PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 
  
 
1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS z 18. února 2010 

- zápis byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
2. Schválení programu zasedání dne 27. května 2010 

- program zasedání byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
3. Žádost o schválení návrhu na rozšíření akreditace navazujícího magisterského 

programu Humanities o nový studijní obor Historical Sociology s výukou v 
anglickém jazyce 

- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 

4. Žádost o schválení návrhu na rozšíření akreditace navazujícího magisterského 
programu Humanities o nový studijní obor Oral History - Contemporary History 
s výukou v anglickém jazyce 

- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
5. Žádost o schválení návrhu na rozšíření akreditace navazujícího magisterského 

programu Humanities o nový studijní obor Civil Sector Studies s výukou v 
anglickém jazyce 

- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
6. Žádost o schválení návrhu na udělení akreditace navazujícímu magisterskému 

programu Filozofie, oboru Německá a francouzská filozofie v Evropě 
(Eurofilozofie) s výukou v českém jazyce 

- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
  

7. Žádost o doporučení návrhu na akreditaci oboru habilitačního řízení / oboru 
řízení ke jmenování profesorem (viz samostatná příloha) 

- návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně doporučen k předložení 

akreditační komisi 
 
8. Návrh na jmenování nového člena oborové rady doktorského studijního oboru 

Aplikovaná etika (k vyjádření) 
- k návrhu jmenování nového člena oborové rady neměla Vědecká rada UK FHS 

žádné námitky. 
 

9. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na UK FHS 
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 

 
10. Různé: Schválení zápisu z veřejného hlasování per rollam Vědecké rady UK FHS 

o návrhu na udělení honoris causa doktorátu Univerzity Karlovy v Praze doc. Ing. 
Ivanu M. Havlovi, Ph.D., z 13. května 2010 

- zápis byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
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11. Habilitační řízení Mgr. Jana Havlíčka, Ph.D. v oboru Sociální a kulturní 
antropologie 

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

Havlíčkovi, Ph.D., Vědeckou radou UK FHS schválen 
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V 16.15 uvítal děkan UK FHS, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil zasedání 
Vědecké rady UK FHS.  
 
 
 
1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS z 18. února 2010 
 Děkan shrnul projednané body programu a informoval o vývoji některých záležitostí, 

které byly projednány na zasedání VR UK FHS v únoru. Členové vědecké rady 
k zápisu nevznesli žádné připomínky. 

 Vědecká rada zápis ze zasedání dne 18. února 2010  jednomyslně schválila. 
 
 
 
2. Schválení programu zasedání dne 27. května 2010 

Děkan seznámil členy vědecké rady s jednotlivými body programu zasedání, přednesl 
stručný průvodní komentář k předkládaným materiálům a požádal členy vědecké rady o 
případné připomínky k programu a návrhům na jeho změnu. Členové vědecké rady 
nevznesli k programu zasedání žádné připomínky.  
Vědecká rada program zasedání jednomyslně schválila. 
 
 
 

3. Žádost o schválení návrhu na rozšíření akreditace navazujícího magisterského 
programu Humanities o nový studijní obor Historical Sociology s výukou v 
anglickém jazyce 
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhy předkládanými v bodě 3., 4. a 5., které 
spíše předznamenávají směřování fakulty do budoucna, než momentální potřeby 
fakulty. Poté  vyzval členy vědecké rady k diskusi. Prof. Kandert vznesl dotaz na počet 
studentů potřebných k otevření oboru. Dle děkana by se mělo jednat o skupinu 8 – 10 
studentů. Vědecká rada nevznesla proti návrhu žádné námitky. 
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 

  
 
 
4. Žádost o schválení návrhu na rozšíření akreditace navazujícího magisterského 

programu Humanities o nový studijní obor Oral History - Contemporary History 
s výukou v anglickém jazyce 
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem, poté vyzval k diskusi. Vědecká rada 
nevznesla proti návrhu žádné námitky. 
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 
  

 
 
5. Žádost o schválení návrhu na rozšíření akreditace navazujícího magisterského 

programu Humanities o nový studijní obor Civil Sector Studies s výukou v 
anglickém jazyce 



 

Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta humanitních studií 
  

 

 

 5 

Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem, poté vyzval k diskusi. Vědecká rada 
nevznesla proti návrhu žádné námitky. 
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 

 
 
 
6. Žádost o schválení návrhu na udělení akreditace navazujícímu magisterskému 

programu Filozofie, oboru Německá a francouzská filozofie v Evropě 
(Eurofilozofie) s výukou v českém jazyce 
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem, který by měl specifikovat statut českých 
studentů v programu Eurofilozofie. Pro otevření programu by mělo postačovat 5 – 7 
studentů. Poté  vyzval členy vědecké rady k diskusi. Vědecká rada nevznesla proti 
návrhu žádné námitky. 
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 

 
 
 
7. Žádost o doporučení návrhu na akreditaci oboru habilitačního řízení / oboru 

řízení ke jmenování profesorem 
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem na akreditaci a odkázal na samostatnou 
přílohu jednání, kde byly k nahlédnutí veškeré materiály. Dále poukázal na skutečnost, 
že platnost stávající akreditace vyprší v březnu 2011. Poté  vyzval členy vědecké rady 
k diskusi. Vědecká rada nevznesla proti návrhu žádné námitky. 
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně doporučen k předložení akreditační 
komisi. 

 
 
8. Návrh na jmenování nového člena oborové rady doktorského studijního oboru 

Aplikovaná etika (k vyjádření) 
Děkan seznámil členy VR UK FHS s životopisem, publikační činností a pedagogickou 
činností PhDr. Hany Janečkové, Ph.D. Poté vyzval členy vědecké rady k diskusi. 
Vědecká rada nevznesla k návrhu žádné námitky, ani připomínky. 
K návrhu jmenování nového člena oborové rady neměla Vědecká rada UK FHS 
žádné námitky. 
 

 
 
9. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na UK FHS 

Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS návrh dalších členů komisí pro státní 
závěrečné zkoušky na UK FHS: 

 Mgr. Veronika Čapská Ph.D. (SU Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta) 
 Mgr. Martin Čapský  Ph.D. (SU Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
 Mgr. Karel Černý (UK PedF) 
 Jan Grill M.A. (doktorand St. Andrews University)  
 Mgr. Milan Hanyš (doktorand UK FHS) 
 Ing. Marek Hudík (VŠE, Národohospodářská fakulta) 
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 PhDr. Tomáš Malý  Ph.D. (MU, Filozofická fakulta) 
 Mgr. Jana Ratajová  Ph.D. (AUDUK Praha) 
 Ing. Tomáš Ryška (doktorand UK FHS)  
 Mgr. Lenka Řezníková Ph.D. (AV ČR, Filozofický ústav) 
 Mgr. Jiří Tourek (doktorand UK FHS) 
 PhDr. Jan Váně, Ph.D. (ZČU, Filozofická fakulta) 
 PhDr. Martin Vávra (AV ČR, Sociologický ústav) 

Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 
 
 
 

10. Různé: Schválení zápisu z veřejného hlasování per rollam VR UK FHS o návrhu 
na udělení honoris causa doktorátu Univerzity Karlovy v Praze doc. Ing. Ivanu M. 
Havlovi, Ph.D. 
Děkan shrnul průběh veřejného hlasování per rollam a členům vědecké rady předložil 
ke schválení zápis o hlasování, jehož součástí byla hlasovací listina. Návrh na udělení 
honoris causa doktorátu Univerzity Karlovy v Praze doc. Ing. Ivanu M. Havlovi, Ph.D., 
byl nadpoloviční většinou členů Vědecké rady UK FHS schválen. K zápisu o hlasování 
per rollam nikdo nevznesl žádné námitky, ani připomínky. 

 Vědecká rada zápis o hlasování per rollam ze dne 13. května 2010  jednomyslně 
schválila. 

 
  
 
11. Habilitační řízení Mgr. Jana Havlíčka, Ph.D. v oboru Sociální a kulturní 

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

představil habilitanta Mgr. Jana Havlíčka, Ph.D. Představil předsedu habilitační komise, 
prof. RNDr. Stanislava Komárka, CSc., a členy habilitační komise (prof. Ing. Luděk 
Bartoš, DrSc.; doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.; prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.; 
doc. RNDr. Marek Špinka, MSc., Ph.D.). Z jednání komise se omluvil doc. Frynta.  
Děkan dále představil oponenty habilitační práce (RNDr. Vladimír Blažek, CSc.; doc. 
RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.; Prof. Boguslaw Pawlowski, PhD., D.Sc.). Všichni 
oponenti se z jednání omluvili. 

  
11.1 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. 
 

11.2 Děkan předložil vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení habilitační 
přednášky byli zvoleni doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., doc. Dr. Miroslav Holeček 
a prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 

 Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky 
schválila. 
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11.3 Předseda habilitační komise, prof. RNDr. Stanislav Komárek, CSc., seznámil 
Vědeckou radu UK FHS s  životopisem doktora Havlíčka, jeho publikační 
činností, přednáškovou činností, studiem a habilitační prací s názvem „Sociální 
aspekty olfaktorické komunikace z evolučně antropologické perspektivy“, která je 
souborem článků. Prof. Komárek krátce seznámil členy vědecké rady s posudky 
nepřítomných oponentů, z nichž všechny byly kladné. 

Prof. Komárek seznámil vědeckou radu se stanoviskem habilitační komise, 
která se jednomyslně shodla, že soubor hodnocení dr. Havlíčka odpovídá všem 
nárokům a podmínkám habilitačního řízení na UK FHS. Habilitační komise 
všemi hlasy doporučila Vědecké radě UK FHS schválení návrhu na jmenování 
Mgr. Jana Havlíčka, Ph.D., docentem v oboru Sociální a kulturní antropologie. 

Následně prof. Komárek vyzval dr. Havlíčka, aby přednesl habilitační 
přednášku s názvem “Etologický přístup k výzkumu člověka“, která byla 
habilitační komisí vybrána ze tří předložených témat přednášek. 

 
11.4 Slova se ujal doktor Havlíček a odprezentoval zvolené téma přednášky. Poté byl 

ponechán prostor pro diskuzi, dotazy a připomínky. Habilitant se rovněž vyjádřil 
k posudkům. Do rozpravy se zapojili prof. Havelka, prof. Sokol, prof. Kandert, 
doc. Havel, prof. Haškovcová, doc. Holeček, doc. Dohnalová, prof. Marcelli, doc. 
Bojar, prof. Maur a prof. Komárek. Habilitant reagoval na všechny položené 
dotazy a aktivně se zapojil do diskuze. 

    
11.5 Po ukončení diskuze a zodpovězení všech položených dotazů habilitantem, 

zahájil děkan jednání vědecké rady o habilitaci s vyloučením veřejnosti. 
  Děkan seznámil členy Vědecké rady UK FHS s pravidly tajného hlasování a 

vyzval komisi pro hodnocení habilitační přednášky, aby přednesla své stanovisko 
Vědecké radě UK FHS.  

  Komise přednášku habilitanta zhodnotila pozitivně po obsahové i formální 
stránce, vystoupení prokázalo dostatečné znalosti habilitanta. Děkan poté vyzval 
členy vědecké rady, aby předložili své případné připomínky. 

  Přednáška dle komise pro hodnocení habilitační přednášky vyhověla 
požadavkům pro získání docentury. 

 
11.6 Poté bylo přistoupeno k tajnému hlasování. Z celkového počtu 26 členů VR UK 

FHS s platným hlasovacím právem bylo přítomno 18 členů. Kvorum nutné pro 
tajné hlasování o habilitačním řízení bylo tímto splněno. Zvolení skrutátoři 
rozdali členům Vědecké rady UK FHS s platným hlasovacím právem hlasovací 
lístky a dohlíželi na korektnost tajného hlasování. Po ukončení hlasování sečetli 
skrutátoři všechny odevzdané hlasovací lístky a oznámili děkanovi výsledek 
tajného hlasování. 
 Děkan posléze pozval veřejnost a habilitanta zpět do místnosti a oficiálně 
vyhlásil výsledek tajného hlasování. 

 
Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Janu 
Havlíčkovi, Ph.D., Vědeckou radou UK FHS schválen. Návrh byl odsouhlasen 18 
hlasy z 26 možných, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
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Vzhledem k tomu, že nikdo z členů Vědecké rady UK FHS neměl další dotazy, připomínky 
a záležitosti k projednání, děkan všem poděkoval za účast a zasedání vědecké rady ukončil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 27. května 2010                       doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 
       děkan UK FHS 

 
 
 
 
Zapsala: Bc. Sára Ungárová 


