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Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS 
ze dne 29. září 2011 

 
 
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 
 
  
1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze 17. února 2011 

- zápis byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
2. Schválení programu zasedání dne 29. září 2011 

- program zasedání byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
3. Informace o změnách ve složení Vědecké rady UK FHS 

- informace o změnách ve složení Vědecké rady UK FHS byly akceptovány bez 
připomínek 

 
4. Habilita ční řízení PhDr. Ivany Fridrichové-Sýkorové, Ph.D. v oboru Sociální a 

kulturní antropologie 
- řádným tajným hlasováním návrh na udělení titulu „docent“ PhDr. Ivaně Fridrichové-
Sýkorové, Ph.D., Vědeckou radou UK FHS nebyl schválen 

 
5. Návrh složení komise v řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Martina Putny, Dr. 

v oboru Sociální a kulturní antropologie  
- návrh složení komise byl Vědeckou radou UK FHS schválen s připomínkami 

 
6. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení RNDr. Vladimíra Blažka, CSc. v oboru 

Sociální a kulturní antropologie 
- návrh složení komise byl Vědeckou radou UK FHS schválen 

 
7. Návrh změny složení komise v řízení k habilitačnímu řízení Mgr. Karla Stibrala, Ph.D. 

v oboru Sociální a kulturní antropologie 
- návrh složení komise byl Vědeckou radou UK FHS schválen s připomínkami 

 
8. Schválení garantů studijních oborů UK FHS 

- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
9. Vyjádření Vědecké rady UK FHS ke studijním plánům pregraduálních studií (k 

vyjádření) 
- k návrhu studijních plánů pregraduálních studií na UK FHS neměla Vědecká rada 

UK FHS žádné námitky 
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10. Návrh na akreditaci nového doktorského studijního oboru Německá a francouzská 
filosofie v rámci studijního programu Filosofie s výukou v českém, německém a 
francouzském jazyce 

- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen1) 
 
11. Návrh na akreditaci nového doktorského studijního oboru Sémiotika a filosofie 

komunikace v rámci studijního programu Filosofie s výukou v českém, anglickém a 
francouzském jazyce 

- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen2) 
 
12. Návrh na akreditaci nového doktorského studijního oboru Historická sociologie 

v rámci studijního programu Humanitní studia v českém a anglickém jazyce 
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 

 
13. Návrh na změnu akreditace doktorského studijního programu Antropologie pouze pro 

dostudování stávajících studentů 
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 

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

- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
15. Různé 

- k danému bodu neměla Vědecká rada UK FHS žádné připomínky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1)  Původní text zněl ,,- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen s připomínkami“  
2)  Původní text zněl ,,- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen s připomínkami“  
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS:  
 
 
20 členů z celkového počtu 25 členů s platným hlasovacím právem 
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. 
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, 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. RNDr. Martin Hemelík, CSc. 
doc. Dr. Miroslav Holeček 
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. 
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. 
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 
prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D. 
doc. PhDr. Zdeněk Pinc 
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. 
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 
 
 
1 čestná členka z 9 čestných členů 
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 
 
 
 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS: 
 
5 členů s platným hlasovacím právem 
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. 
Ing. Egon Gál, CSc. 
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 
 
 
 
 
Prezenční a hlasovací listiny jsou součástí zápisu. 
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V 16.10 uvítal děkan UK FHS, doc. Ladislav Benyovszky, všechny přítomné a zahájil zasedání 
Vědecké rady UK FHS. Při této příležitosti rovněž uvedl, že se jedná o první zasedání Vědecké 
rady během jeho druhého funkčního období, a poděkoval přítomným členům za jejich účast. 
   
 
 
 
1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze 17. února 2011 
 Děkan připomněl projednané body programu a informoval o vývoji některých záležitostí, 

které byly projednány na zasedání VR UK FHS v únoru 2011, zejména o návrzích 
akreditací nových studijních oborů na UK FHS (s výukou v anglickém jazyce), schválených 
na předchozím zasedání, které momentálně úspěšně procházejí nebo již prošly akreditačním 
řízením.  

 K samotnému zápisu členové Vědecké rady nevznesli žádné připomínky. 
 Vědecká rada UK FHS zápis ze zasedání dne 17. února 2011 jednomyslně schválila. 
 
 
 
 
2. Schválení programu zasedání dne 29. září 2011 

Děkan seznámil členy Vědecké rady UK FHS s jednotlivými body programu aktuálního 
zasedání, přednesl stručný komentář k předkládaným materiálům a požádal členy Vědecké 
rady o případné připomínky či komentáře k programu. Členové Vědecké rady nevznesli 
k programu zasedání dne 29. září 2011 žádné připomínky.  
Vědecká rada UK FHS program zasedání jednomyslně schválila. 
 
 
 
 

3.  Informace o změnách ve složení Vědecké rady UK FHS 
Děkan představil členům VR UK FHS informace o změnách ve složení Vědecké rady UK 
FHS, spojené se zahájením jeho druhého funkčního období. Ve složení VR UK FHS nastaly 
následující změny: 
a) z důvodu nedostatečné účasti na zasedáních VR UK FHS byly z funkce členů Vědecké 

rady UK FHS odvolány prof. Dr. Phil. Johann Pall Arnason a prof. Ing. Karel Štulík, 
DrSc.; 

b) prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. byl v souvislosti se svým odchodem do důchodu od 
září 2011 přiřazen k externím členům Vědecké rady UK FHS; 

c) novým (externím) členem VR UK FHS byl jmenován doc. RNDr. Martin Hemelík, CSc. 
z VŠPJ (Jihlava).  

Informace o změnách ve složení Vědecké rady UK FHS byly akceptovány bez připomínek. 
 
 

 
 



 

Univerzita Karlova v Praze 
Fakulta humanitních studií 

  

 
 

strana 5 z 12  

4. Habilita ční řízení PhDr. Ivany Fridrichové-Sýkorové, Ph.D. v oboru Sociální a 
kulturní antropologie  
Děkan seznámil členy VR UK FHS s programem habilitačního řízení, představil 
habilitantku PhDr. Ivanu Fridrichovou-Sýkorovou, Ph.D. Dále představil předsedu 
habilitační komise, doc. PhDr. Václava Matouška, CSc., a členy habilitační komise: doc. 
PhDr. Jana Horského, Ph.D., doc. PhDr. Ľubomíru Kaminskou, CSc., doc. RNDr. Jiřího 
Kovandu, CSc. a prof. PhDr. Jiřího Svobodu, DrSc. Na jednání Vědecké rady se dostavil 
předseda komise, ostatní členové se z jednání omluvili. Děkan dále představil oponenty 
habilitační práce: Ing. PhDr. Petra Škrdlu, Ph.D., doc. PhDr. Ľubomíru Kaminskou, CSc., a 
PhDr. Ondřeje Levínského, Ph.D. Z oponentů byl na jednání VR UK FHS přítomen PhDr. 
Ondřej Levínský, Ph.D. 
 

4.1.  Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS 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. 
 

4.2. Děkan předložil Vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení 
habilitační přednášky byli zvoleni prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc., prof. 
PhDr. Josef Kandert, CSc., a doc. PhDr. Zdeněk Pinc. 

  Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky  
 schválila. 
 

4.3. Předseda habilitační komise, doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc., seznámil 
Vědeckou radu UK FHS s životopisem doktorky Fridrichové-Sýkorové, její 
publikační a přednáškovou činností, studiem a habilitační prací s názvem 
„Kulturní aspekty přezleticienu, lovecko-sběračské kultury starší fáze starého 
paleolitu“. Doc. Matoušek ve stručnosti představil členům Vědecké rady 
posudky oponentů, z nichž všechny byly kladné. 

Doc. Matoušek dále seznámil Vědeckou radu UK FHS se stanoviskem 
habilitační komise, která se jednomyslně shodla, že soubor hodnocení dr. 
Fridrichové-Sýkorové odpovídá všem nárokům a podmínkám habilitačního 
řízení na UK FHS. Habilitační komise doporučila Vědecké radě UK FHS 
schválení návrhu na jmenování PhDr. Ivany Fridrichové-Sýkorové, Ph.D, 
docentkou v oboru Sociální a kulturní antropologie. 

Následně doc. Matoušek vyzval dr. Fridrichovou-Sýkorovou, aby přednesla 
habilitační přednášku s názvem “Kultura jako adaptační mechanismus rodu 
Homo“, která byla habilitační komisí vybrána ze tří předložených témat 
přednášek. 
 

4.4. Slova se ujala PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D a odprezentovala 
zvolené téma přednášky.  

 
4.5. Následně byl ponechán prostor pro diskuzi, dotazy a připomínky.  
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  Do rozpravy se nejdříve zapojil prof. Komárek, který na habilitantku vznesl 
dotaz, čím se dle jejího názoru lidská bipedie zásadně liší od zvířecí a jak by 
bylo možné tuto odlišnost hodnotit.  

  Dále se do diskuze zapojila prof. Haškovcová, která nejdříve upozornila na 
to, že habilitantka nevhodně použila během své přednášky výraz „člověk byl 
stvořen“ namísto „člověk se vyvíjel“ apod., a dále vznesla dotaz, zda tedy 
habilitantka hodnotí bipedii jakožto výhodu lidského rodu či nikoliv. 

  Další připomínku vznesl prof. Havelka, který upozornil Vědeckou radu na 
to, že habilitantka ve své přednášce nereflektovala zásadní otázku vymezení 
kultury, předpokládanou titulem její habilitační přednášky, a následně položil 
habilitantce otázku, zda ve svém výkladu rozlišuje takové pojmy jako kultura, 
civilizace apod., která je potřeba důsledně rozlišovat. 

  Další dotazy položili prof. Kandert, prof. Komárek a prof. Bartoš. 
  Habilitantka reagovala na všechny položené dotazy a aktivně se zapojila do 

diskuze, nereflektovala však smysl všech připomínek a výtek, vznesených členy 
Vědecké rady. 

 
4.6.  Po ukončení diskuze zahájil děkan jednání Vědecké rady UK FHS o habilitaci 

s vyloučením veřejnosti. 
Děkan seznámil členy Vědecké rady UK FHS s pravidly tajného hlasování a 

 vyzval komisi pro hodnocení habilitační přednášky k tomu, aby přednesla 
své stanovisko Vědecké radě UK FHS. Děkan poté vyzval členy Vědecké rady, 
aby předložili své případné připomínky, formulovali výsledné znění a schválili 
hodnocení přednášky. 

 
4.7. Poté bylo přistoupeno k tajnému hlasování. Z celkového počtu 25 členů VR UK 

FHS s platným hlasovacím právem bylo přítomno 20 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 habilitantku zpět do místnosti a oficiálně 
vyhlásil výsledek tajného hlasování. 

 
Řádným tajným hlasováním návrh na udělení titulu „docent“ PhDr. Ivaně Fridrichové-
Sýkorové, Ph.D. Vědeckou radou UK FHS nebyl schválen. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO: 12 z 25 možných, PROTI: 7, ZDRŽELI SE: 1. 
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5. Návrh složení komise v řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Martina Putny, Dr. 
v oboru Sociální a kulturní antropologie 

 Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem na složení komise v řízení ke jmenování 
profesorem doc. Mgr. Martina Putny, Dr. v oboru Sociální a kulturní antropologie: 

      předseda:  prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií 
 
      členové:  prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 
 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd 
 
    prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.     
    Masarykova Univerzita v Brně, Filosofická fakulta 
 
 prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. 
 Masarykova Univerzita v Brně, Filosofická fakulta 
  
 prof. PhDr. PaeDr. Pavel Marek, Ph.D. 
 Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta 

  
Poté děkan vyzval členy Vědecké rady k diskuzi. První dotaz vznesla prof. Dvořáková, 
která se zeptala, zda oborové zaměření doc. Putny odpovídá oboru, v němž má habilitace 
proběhnout (tj. oboru Sociální a kulturní antropologie), což pak potvrdil děkan i další 
členové VR UK FHS. 
 Po následné diskuzi členové Vědecké rady doporučili, aby pracovníci z Oddělení pro 
vědu a výzkum UK FHS vyžádali ještě jedno doporučení odborníka bezprostředně z oblasti 
Sociální a kulturní antropologie a následně ho přiložili k ostatním již vyžádaným 
doporučením. Zároveň VR doporučila upravit složení komise v prospěch širšího zastoupení 
oboru Sociální a kulturní antropologie.3) 
Návrh složení komise byl poté Vědeckou radou UK FHS schválen s připomínkami.4) 
 

 
 
 
6. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení RNDr. Vladimíra Blažka, CSc. v oboru 

Sociální a kulturní antropologie 
Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS návrh složení komise k habilitačnímu řízení 
RNDr. Vladimíra Blažka, CSc. v oboru Sociální a kulturní antropologie: 

      předseda:  prof. RNDr. Stanislav Komárek Dr. 
 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií 
 
 
      členové:  doc. Jan Havlíček, Ph.D. 
 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií 

                                                 
3)  Věta dodatečně vložena. 
4)  Původní text zněl ,,Návrh složení komise byl poté Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen.“ 
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 doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.  
 Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta 
 

prof. Ing. Lud ěk Bartoš, DrSc.  
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves 
  
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. 
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií 

 
K návrhu nebyly Vědeckou radou vzneseny žádné připomínky. 
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 
 

 
 
 
7. Návrh změny složení komise v řízení k habilitačnímu řízení Mgr. Karla Stibrala, Ph.D. 

v oboru Sociální a kulturní antropologie 
Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS návrh změny složení komise k 
habilitačnímu řízení Mgr. Karla Stibrala, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie 
v následujícím složení: 

      předseda:  prof. RNDr. Stanislav Komárek Dr. 
 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií 
 
      členové:  prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. 
 Západočeská Univerzita, Plzeň, Filosofická fakulta 
 
    prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.     
   Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta  
 
    doc. PhDr. Lubor Kysučan 
 Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta 
 
 Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. 
 Ostravská univerzita v Ostravě, Filosofická fakulta 

 
Děkan připomněl členům VR UK okolnosti spojené s již proběhnutým habilitačním řízením 
s dr. Stibralem na zasedání VR UK FHS dne 23. září 2010 a vyzval členy k diskuzi nad 
návrhem nového složení komise. 
        Do diskuze se zapojili prof. Dvořáková, prof. Štech, prof. Haškovcová, prof. Marcelli. 
Z diskuze vyplynul následující výsledek: VR UK FHS schválila navrhnutou komisi 
s podmínkou nahrazení jednoho člena (Mgr. Martina Tomáška, Ph.D) jedním 
z následujících kandidátů: prof. PhDr. Marta Botíková (Univerzita Komenského Bratislava, 
FF, Katedra etnologie a kulturní antropologie), CSc., doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. 
(Univerzita Komenského v Bratislavě, FSEV, Ústav sociální antropologie). Takto nově 
složená komise pak buď aktualizuje stanovisko komise stávající, anebo navrhne nové 
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stanovisko ve věci zmíněného habilitačního řízení, a také se vyjádří k nutnosti opakování 
habilitační přednášky a dalších podmínek habilitačního řízení s dr. Stibralem. 
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen s připomínkami.5) 
 
 
 

8. Schválení garantů studijních oboru 
Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS následující návrh garantů jednotlivých 
studijních oborů na UK FHS: 

obor zkratka  garant 
vedoucí/předseda 

oborové rady 
Studium humanitní 
vzdělanosti SHV 

prof. Jan Sokol, Ph.D., 
CSc. Mgr. Richard Zika, Ph.D. 

Sociální a kulturní ekologie SKE 
doc. PhDr. Václav 
Matoušek, CSc. PhDr. Ivan Rynda 

Elektronická kultura a 
semiotika EKS 

prof. PhDr. Miroslav 
Marcelli, CSc. 

prof. PhDr. Miroslav 
Marcelli, CSc. 

Studia občanského sektoru SOS 
doc. Ing. Marie 
Dohnalová, CSc. 

doc. Ing. Marie Dohnalová, 
CSc. 

Obecná antropologie OA 
doc. Mgr. Jan Havlíček, 
Ph.D. 

Mgr. Yasar Abu Ghosh, 
Ph.D. 

Řízení a supervize v 
sociálních a zdravotnických 
organizacích RS 

doc. Ing. Karel Müller, 
CSc. 

PhDr. Zuzana Havrdová, 
CSc.  

Německá a francouzská 
filosofie v Evropě DFP 

doc. Hans Rainer Sepp, 
D.Phil. 

doc. Hans Rainer Sepp, 
D.Phil.                                 
Mgr. Jaroslav Novotný, 
Ph.D. 

Orální historie - soudobé 
dějiny OHSD 

prof. PaedDr. Mgr. 
Miroslav Vaněk, Ph.D.  

prof. PaedDr. Mgr. 
Miroslav Vaněk, Ph.D.  

Historická sociologie HISO 
doc. PhDr. Jiří Šubrt, 
CSc.  doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.  

Antropologie ANTR 
prof. RNDr. Stanislav 
Komárek, CSc. 

prof. RNDr. Stanislav 
Komárek, CSc. 

Aplikovaná etika ETIK 

prof. PhDr. et RNDr. 
Helena Haškovcová, 
CSc. 

prof. PhDr. et RNDr. 
Helena Haškovcová, CSc. 

Integrované studium 
člověka - OA ISČ 

doc. PhDr. Jan Horský, 
Ph.D.  

doc. PhDr. Jan Horský, 
Ph.D.  

Genderová studia GS 
prof. PhDr. Miloš 
Havelka, CSc. 

prof. PhDr. Miloš Havelka, 
CSc. 

Environmentální studia ENV 
prof. RNDr. Bedřich 
Moldan, CSc., dr. h. c. 

prof. RNDr. Bedřich 
Moldan, CSc., dr. h. c. 

                                                 
5)  Původní text zněl ,, Tento návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen.“ 
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Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 
 
 
 
 

9. Vyjádření Vědecké rady UK FHS ke studijním plánům pregraduálních studií 
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem a odkázal na samostatnou Přílohu 1, kde 
byly k nahlédnutí veškeré materiály. Poté vyzval členy Vědecké rady k diskusi. Vědecká 
rada nevznesla proti návrhu žádné námitky. 
K návrhu garantů jednotlivých studijních programů na UK FHS neměla Vědecká rada 
UK FHS žádné námitky. 
 

 

 

10. Návrh na akreditaci nového doktorského studijního oboru Německá a francouzská 
filosofie v rámci studijního programu Filosofie s výukou v českém, německém a 
francouzském jazyce 
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem a odkázal na samostatnou Přílohu 2, kde 
byly k nahlédnutí veškeré materiály k jednání. Zároveň členy upozornil na to, že daný návrh 
stejně jako následující návrhy na akreditaci nových doktorských studijních oborů vycházejí 
z hlavních bodů nového Dlouhodobého záměru UK FHS, a mají rozšířit paletu doktorských 
studií na fakultě. Poté vyzval členy Vědecké rady k diskuzi.  

Do diskuze se zapojila především prof. Dvořáková, která otevřela otázku, zda by nebylo 
lepší namísto několika různých oborů vytvořit jeden velký obor např. s názvem Filosofie. 
Na její námitku reagoval děkan i další členové Vědecké rady UK FHS, kteří hodnotili klady 
a zápory strategií akreditovat obory obecně formulované, či obory zaměřené na specifičnost 
fakulty. 
Poté byl návrh Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 
 
 
 
 

11. Návrh na akreditaci nového doktorského studijního oboru Sémiotika a filosofie 
komunikace v rámci studijního programu Filosofie s výukou v českém, anglickém a 
francouzském jazyce 
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem a odkázal na samostatnou Přílohu 3, kde 
byly k nahlédnutí veškeré materiály k jednání. Poté vyzval členy Vědecké rady k diskuzi. 
Vědecká rada diskutovala návrh v souvislosti s diskuzí k bodu 10. 
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 
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12. Návrh na akreditaci nového doktorského studijního oboru Historická sociologie v 
rámci studijního programu Humanitní studia v českém a anglickém jazyce 
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem a odkázal na samostatnou Přílohu 4, kde 
byly k nahlédnutí veškeré materiály k jednání. Poté vyzval členy Vědecké rady k diskuzi. 
Vědecká rada nevznesla proti návrhu žádné námitky. 
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 
 
 
 

13. Návrh na změnu akreditace doktorského studijního programu Antropologie pouze pro 
dostudování stávajících studentů 
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem a poté vyzval členy Vědecké rady k diskuzi. 
Vědecká rada nevznesla proti návrhu žádné námitky. 
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 
 
 
 

14. 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. Iveta Hajdáková (doktorandka UK FHS) 

Mgr. Tereza Dvořáková (doktorandka UK FHS) 

Mgr. Štěpán Ripka (doktorand UK FHS) 

Mgr. Václav Kozina (doktorand UK FHS) 

Mgr. Vendula Wiesnerová (doktorandka UK FHS) 

Mgr. Marie Heřmanová (doktorandka UK FHS) 

Mgr. Kateřina Varhaník-Wildová (doktorandka UK FHS) 

Mgr. Liliana Huszthyova, E.MA. (doktorandka UK FHS) 

Mgr. Přemysl Vinš (doktorand UK FHS; Katedra jihoslovanských a 
balkanistických studií UK FF) 

Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D. (SHV UK FHS; Katedra Antropologie PřF UK; 
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF 
UK) 

Mgr.  Felix Borecký (doktorand UK FF; Katedra elektronické kultury a 
sémiotiky UK FHS) 

Mgr. Daniel Slavíček (doktorand UK FHS; Katedra elektronické kultury a 
sémiotiky UK FHS) 

Mgr. Miroslav Jašurek (doktorand UK FF; Odbor analýz a strategií UK; 
Oddělení analytických činností UK) 

Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 
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15. Různé 
Děkan navrhl stanovit termín příštího zasedání Vědecké rady UK FHS na čtvrtek                        
24. listopadu 2011. Vědecká rada nevznesla proti návrhu žádné námitky. 
Návrh termínu zasedání 24. listopadu 2011 byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně 
schválen. 

 
 
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 29. září 2011                       doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 
 děkan UK FHS 

 
Zapsala: Mgr. Kateřina Hrybkova 






