Univerzita Karlova v Praze
Fakulta humanitních studií

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS
ze dne 17. února 2011
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU:
1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS z 23. září 2010
- zápis byl Vědeckou radou UK FHS schválen
2. Schválení programu zasedání dne 17. února 2011
- program zasedání byl Vědeckou radou UK FHS schválen
3. Návrh na akreditaci nového bakalářského studijního oboru Liberal Arts and
Humanities v rámci studijního programu Humanities (P6107) s výukou v
anglickém jazyce
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen
4. Návrh na akreditaci nového doktorského studijního oboru General Anthropology
v rámci studijního programu Humanities (P6107) s výukou v anglickém jazyce
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen
5. Návrh na akreditaci nového doktorského studijního oboru Disciplinary
Integration in Global Change Studies (InGlobe) v rámci studijního programu
Environmental Studies s výukou v anglickém jazyce
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen
6. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení PhDr. Ivany Fridrichové-Sýkorové,
Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
- návrh složení komise byl Vědeckou radou UK FHS schválen
7. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení PhDr. Marka Jakoubka, Ph.D., v
oboru Sociální a kulturní antropologie
- návrh složení komise byl Vědeckou radou UK FHS schválen
8. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na UK FHS
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen
9. Návrh garantů jednotlivých studijních programů na UK FHS (k vyjádření)
- k návrhu jmenování garantů jednotlivých studijních programů na UK FHS
neměla Vědecká rada UK FHS žádné námitky.
10. Prezentace Výroční zprávy o činnosti za rok 2010 (na vědomí)
- Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 byla Vědeckou radou UK FHS
akceptována bez připomínek
11. Různé
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS:

15 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. Ivan M. Havel, Ph.D.
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Pinc
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.

2 čestní členové z 9 čestných členů
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
doc. Ing. Karel Müller, CSc.

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS:
11 členů s platným hlasovacím právem
Prof. Dr. Phil. Johann Pall Arnason
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
Ing. Egon Gál, CSc.
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
doc. Dr. Miroslav Holeček
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
prof. RNDr. Stanislav Komárek, CSc.
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Prezenční listina je součástí zápisu.
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V 16.10 uvítal děkan UK FHS, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil zasedání
Vědecké rady UK FHS. Při této příležitosti rovněž upozornil, že se jedná o poslední
zasedání vědecké rady během jeho funkčního období, neboť to nyní končí a v březnu 2011
budou vyhlášeny děkanské volby.

1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS z 23. září 2010
Děkan připomněl projednané body programu a informoval o vývoji některých
záležitostí, které byly projednány na zasedání VR UK FHS v září 2010, zejména pak o
vývoji ve věci habilitačního řízení dr. Karla Stibrala a profesorského řízení doc.
Václava Matouška. U obou řízení se objevily komplikace.
Dr. Stibral byl prvním externím habilitantem, který se ucházel o habilitaci na naší
fakultě. Z tohoto důvodu byla fakulta při přípravě zmíněného řízení zvlášť důsledná a
opatrná.
Dne 7. února 2011 jsme bohužel obdrželi dopis od prorektora pro doktorské
studium a akademické kvalifikace UK prof. Jakubce, že komise pro habilitační řízení
dr. Stibrala byla nesprávně sestavena a řízení by se tedy mělo opakovat. V této
souvislosti si fakulta nechala vyhotovit právní rozbor, který děkan osobně prezentoval
panu rektorovi. Rektor UK se přiklonil k předložené právní interpretaci a přislíbil, že
rektorát se danou záležitostí bude zabývat. Děkan Benyovszky však upozornil vědeckou
radu, že řešení celé věci potrvá pravděpodobně delší dobu a i přes příznivý postoj pana
rektora může dojít k opakování celého řízení.
Ohledně řízení ke jmenování profesorem doc. Václava Matouška byla fakulta
Odborem pro vědu a výzkum UK informována o tom, že jedno z doporučení by mělo
být od profesora působícího v zahraničí. Jedná se však pouze o určitý úzus zavedený na
UK, věc není dána žádným předpisem ani zákonem. Fakulta se tedy rozhodla k návrhu
zpětně doložit další doporučení – v tomto případě doporučení zahraničního profesora.
Děkan Benyovszky dále informoval, že návrhy akreditací, schválené na
předchozím zasedání, momentálně úspěšně procházejí akreditačním řízením.
Zejména o problémech v souvislosti s habilitací a profesurou se rozpoutala živá
debata, které se účastnili prof. Štech, doc. Pinc, prof. Štulík, prof. Maur, prof. Havelka a
prof. Bartoš. K zápisu však členové vědecké rady nevznesli žádné připomínky.
Vědecká rada zápis ze zasedání dne 23. září 2010 jednomyslně schválila.

2. Schválení programu zasedání dne 17. února 2011
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.
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3. Návrh na akreditaci nového bakalářského studijního oboru Liberal Arts and
Humanities v rámci studijního programu Humanities (P6107) s výukou v
anglickém jazyce
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem. Jednalo by se o anglickou verzi našeho
bakalářského studijního programu. Zájemců o takový program má fakulta v současné
době poměrně velké množství. Studenti v tomto programu by byli samoplátci. Poté
vyzval členy vědecké rady k diskusi.
Doc. Havel vznesl dotaz, zda by samoplátci byli i čeští studenti. Děkan uvedl, že
pokud se jedná o jazykovou mutaci studijního programu, tak jsou samoplátci všichni
studenti, tedy i čeští studenti. Vědecká rada nevznesla proti návrhu žádné námitky.
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen.

4. Návrh na akreditaci nového doktorského studijního oboru General Anthropology
v rámci studijního programu Humanities (P6107) s výukou v anglickém jazyce
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem. Jednalo by se o anglickou verzi našeho
doktorského studijního programu Antropologie a studenti by byli rovněž samoplátci.
Poté vyzval členy vědecké rady k diskusi. Vědecká rada nevznesla proti návrhu žádné
námitky.
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen.

5. Návrh na akreditaci nového doktorského studijního oboru Disciplinary
Integration in Global Change Studies (InGlobe) v rámci studijního programu
Environmental Studies s výukou v anglickém jazyce
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem a odkázal na samostatnou Přílohu 1
jednání, kde byly k nahlédnutí veškeré materiály. Uvedl, že jednání s uvedenými třemi
univerzitami, které by měly na studijním oboru participovat, trvala rok. Poté vyzval
členy vědecké rady k diskusi. Vědecká rada nevznesla proti návrhu žádné námitky.
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen.

6. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení PhDr. Ivany Fridrichové-Sýkorové,
Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS návrh složení komise k habilitačnímu
řízení PhDr. Ivany Fridrichové-Sýkorové, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie v následujícím složení:
předseda

-

doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)

členové

-

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)
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-

doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.
(Slovenská akadémia vied, Archeologický ústav)
doc. RNDr. Jiří Kovanda, CSc.
(Česká společnost archeologická, o.p.s.)
prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
(Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

Děkan uvedl, že paní doktorka Fridrichová-Sýkorová materiály k habilitačnímu řízení
předkládala již před rokem, ale vzhledem k tomu, že materiály nesplňovaly všechny
náležitosti, paní doktorka je dopracovala a nyní odevzdala znovu. Rovněž upozornil, že
paní doktorka je externistka. Jejím pracovištěm je Archeologický ústav AV ČR Praha,
v.v.i. Poté děkan vyzval členy vědecké rady k diskusi.
Rozpoutala se debata o složení komise a pracovištích navržených členů. Do debaty
se zapojili doc. Pinc, prof. Havelka a prof. Štech. Děkan v této souvislosti ujistil
vědeckou radu, že Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. a Archeologický ústav AV
ČR Brno, v.v.i. jsou dvě různá pracoviště. U všech navržených členů komise byla jejich
příslušnost k různým pracovištím velmi pečlivě zkontrolována. K návrhu nebyly
vědeckou radou vzneseny žádné připomínky.
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen.

7. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení PhDr. Marka Jakoubka, Ph.D., v
oboru Sociální a kulturní antropologie
Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS návrh složení komise k habilitačnímu
řízení PhDr. Marka Jakoubka, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
v následujícím složení:
předseda

-

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)

členové

-

doc. PhDr. Petr Lozoviuk, Ph.D.
(Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden)
doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.
(Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
(Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta)

-

Děkan vědeckou radu upozornil, že pan doktor je rovněž externista. Jeho pracovištěm je
Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra antropologických a
historických věd. Poté děkan vyzval členy vědecké rady k diskusi. Do diskuze se
zapojili prof. Havelka a prof. Štech. K návrhu nebyly vědeckou radou vzneseny žádné
připomínky.
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen.
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8. 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:
prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc. (II. Interní klinika Univerzita Karlova v Praze,
3. lékařská fakulta)
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

(Univerzita Karlova v Praze, Matematickofyzikální fakulta)

doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.

(Univerzita Karlova v Praze, Matematickofyzikální fakulta)

Mgr. Viktor Černý, Dr.

(Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká
fakulta)

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Ústav dějin a
Archiv)
doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

(Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická
fakulta)

Ing. Roman Haken

(Centrum pro komunitní práci střední Morava;
člen Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace předseda Výboru pro regiony; člen
Evropského hospodářského a sociálního
výboru (EHSV))

doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

(Univerzita Karlova
humanitních studií)

Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D.

(AV ČR,
Univerzita
fakulta)

v

Praze,

Fakulta

Ústav pro soudobé dějiny;
Karlova v Praze, Přírodovědecká

doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (AV ČR, Historický ústav)
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická
fakulta)
PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

(Univerzita Karlova v Praze, Filozofická
fakulta)

doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

(Neurologická klinika, Univerzita Karlova v
Praze, 2. lékařská fakulta)

Mgr. Ema Hřešanová, Ph.D.

(Západočeská
sociologie)

PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

(Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská
fakulta, Ústav ošetřovatelství)

doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

(Psychiatrická klinika, Univerzita Karlova
v Praze, 1. lékařská fakulta)
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MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. (Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika
gerontologická a metabolická)
Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.

(Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická
fakulta)
Mgr. David Kocman, M.A.

(doktorand University of Kent)

prof. PhDr. Pavel Kouba, CSc.

(Univerzita Karlova v Praze, Filozofická
fakulta)

doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr.

(Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká
fakulta)

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická
fakulta)
RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.

(Česká zemědělská univerzita v Praze,
Provozně ekonomická fakulta)

prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc. (Masarykova univerzita Brno, KIGOPL)
Ing. Mgr. Matěj Lejsal

(Ředitel Domova Sue – Ryder Praha)

prof. Ing. Václav Liška, Dr.

(ČVUT, Stavební fakulta)

doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D.

(CERGE)

Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.

(Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra
manažerského účetnictví)

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

(Univerzita Karlova
sociálních věd)

Ing. Jan Melichar, Ph.D.

(Univerzita Karlova v Praze, COŽP)

doc. JUDr. Václav Mezřický

(Univerzita
fakulta)

prof. Ing. Petr Moos, CSc.

(ČVUT, Fakulta dopravní)

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.

Karlova

v

v

Praze,

Praze,

Fakulta

Právnická

(Masarykova univerzita Brno, Ústav
lékařské etiky)

(Univerzita Karlova v Praze, Filozofická
fakulta)

prof. RNDr. Richard Petrásek, CSc.

(Masarykova univerzita Brno)

prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická
fakulta, ÚFAR)
prof. RNDr. Karel Pivnička, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká
fakulta)
Magdalena Pokorná, PhD., CSc.

(AV ČR, Historický ústav)
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doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická
fakulta)
prof. ThDr. Ctirad Pospíšil

(Univerzita
Palackého
Teologická fakulta)

Mgr. Tomáš Samek, M.A.

(Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta
humanitních studií; Univerzita Pardubice)

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

v Olomouci,

(Univerzita Karlova v Praze, Právnická
fakulta)

Mgr. Daniela Stavělová, CSc.

(AV ČR, Etnologický ústav)

Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

(Univerzita Karlova
humanitních studií)

MUDr. Radim Šrám, DrSc.

(AV ČR, Ústav experimentální medicíny)

prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

(Univerzita Karlova v Praze, Filozofická
fakulta; Ústav hospodářských a sociálních
dějin)

v

Praze,

doc. PhDr. Radomír Tichý , Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze,
fakulta)
Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D.

Fakulta

Filozofická

(Organizace pro pomoc uprchlíkům)

doc. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N. (Jihočeská univerzita, Zdravotně
sociální fakulta)
prof. RNDr. František Turnovec, CSc.
PhDr. Naďa Valášková, CSc.

(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta
sociálních
věd)

(AV ČR, Etnologický ústav)

prof. JUDr. Helena Válková, CSc. (Západočeská univerzita, Katedra trestního
práva Právnická fakulta)
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická
fakulta)
PhDr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

(Masarykova univerzita Brno, Fakulta
sociálních věd; Výzkumný ústav práce a
sociálních věcí)

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

(Vysoká škola ekonomická v Praze)

doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc.

(AV ČR, Historický ústav)

doc. Noemi Zárubová-Pfeffermannová

(AMU)

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

(Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská
fakulta)

Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen.
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9. Návrh garantů jednotlivých studijních programů na UK FHS (k vyjádření)
Na základě výsledku kontroly garantů našich studijních programů v souvislosti
s novelou vysokoškolského zákona platnou od 1. července 2010 a v návaznosti na ni
s úpravou standardů akreditační komise týkající se personálního zabezpečení studijních
programů seznámil děkan členy vědecké rady s následujícím návrhem garantů
jednotlivých studijních programů na UK FHS:
Antropologie:

prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.

Ekologie a ochrana prostředí:

doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

Environmentální studia:

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Filozofie:

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

Humanitní studia:

prof. Jan Sokol, CSc., Ph.D.

Mediální a komunikační studia:

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.

Sociální politika a sociální práce: prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Děkan uvedl, že poněkud problematická je garance katedry Řízení a supervize ve
zdravotnických organizacích, neboť paní prof. Haškovcová se momentálně orientuje
jinam. V tomto uvedeném případě se tedy jedná pouze o dočasné řešení. Dr. Roskovec
vznesl dotaz, zda není nutné garanta jmenovat pro každý stupeň studia. Vzhledem
k novele zákona to není nutné, jeden garant může být jmenován pro více studijních
programů a to včetně doktorských. Do debaty se dále zapojil prof. Havelka. Návrh
garantů byl předložen vědecké radě pouze k vyjádření.
K návrhu garantů jednotlivých studijních programů na UK FHS neměla Vědecká
rada UK FHS žádné námitky.

10. Prezentace Výroční zprávy o činnosti za rok 2010 (na vědomí)
Děkan představil Vědecké radě UK FHS Výroční zprávu o činnosti za rok 2010. Rok
2010 se na UK FHS vyznačoval zejména snahou o postupné zkvalitňování výuky na
všech stupních studia a přípravou na změny ve struktuře těchto studií. Opět jsme kladli
důraz na nárůst vědeckého výkonu fakulty; na zvyšování vědecké a pedagogické
prestiže fakulty v rámci Univerzity Karlovy i v rámci širších národních a nadnárodních
kontextů.
V oblasti studijní jsme po dokončení akreditačních procesů. Fakultě se i v tomto
roce podařilo udržet dvojnásobný nárůst počtu zájemců o studium. Tato situace, spolu
se změnami ve financování výuky, vytvořila předpoklady pro pokračování v
nastoupeném trendu fakulty, tj. nezvyšovat počet studujících, zvyšovat nicméně kvalitu
studia, aniž by byla omezena jeho průchodnost.
V celkovém hodnocení výsledků vědeckého výzkumu fakulta potvrdila výborné
výsledky z minulých tří let. V oblasti získávání individuálních grantů však fakulta
nebyla tak úspěšná jako v roce 2009 především díky tomu, že se nám nepodařilo získat
žádný nový grantový projekt GA ČR. Vzhledem k celkově vysoké nasycenosti
grantovými projekty v roce 2010 nelze ovšem v této chvíli posoudit, zda jde jen o
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meziroční výkyv, nebo o signalizaci strukturálního problému a situaci bude nutno
dlouhodoběji sledovat.
V oblasti mezinárodní spolupráce lze jistě zmínit pozitivní vývoj studentských i
akademických mobilit. Opět došlo k nárůstu počtu vyjíždějících i přijíždějících
studentů v rámci programu LLP/ERASMUS i počtu pedagogických pracovníků
účastnících se zahraničních konferencí a mobilit pro pedagogické či vědecké
pracovníky.
Fakulta se v roce 2010 v součinnosti s Rektorátem Univerzity Karlovy rovněž
snažila vyřešit svoji prostorovou nouzi a učinila několik zásadních kroků k realizaci
záměru přestavět objekt bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 na svoje nové
sídlo.
Stejně jako v letech minulých se hospodaření fakulty vyznačovalo, vzhledem
k celkově nestabilní situaci ve financování vysokého školství, snahou o zajištění
bezproblémového provozu a úsilím po vytváření rezerv pro budoucí rozvoj. UK FHS
tak vykázala za rok 2010 kladný hospodářský výsledek ve výši 675 tis. Kč.
Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 byla Vědeckou radou UK FHS akceptována
bez připomínek.

10. Různé
Nikdo nenavrhl žádné téma k uvedenému bodu jednání.

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 17. února 2011

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

Zapsala: Bc. Sára Říhová
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