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Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS 
ze dne 24. listopadu 2011 

 
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU:  
  
1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS z 29. září 2011 

- zápis byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
2. Schválení programu zasedání dne 24. listopadu 2011 

- program zasedání byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
3. Výsledky hodnocení studentů doktorských studijních programů UK FHS za 

akademický rok 2010/2011 studujících k 31. říjnu 2011 (k projednání) 
- materiál byl Vědeckou radou UK FHS řádně projednán 

 
4. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení PaedDr. Hany Horákové, Ph.D., 

v oboru Sociální a kulturní antropologie 
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 

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

- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
6. Různé 

- termíny zasedání VR UK FHS pro rok 2012 byly schváleny 
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS:  
 
15 členů z celkového počtu 26 členů s platným hlasovacím právem 
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D. 
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. 
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. 
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček 
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 
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. 
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
 
 
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. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. 
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 
Ing. Egon Gál, CSc. 
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. 
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. 
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 
 
 
 
Prezenční listina je součástí zápisu. 
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V 16.00 uvítal děkan UK FHS, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil první zasedání 
Vědecké rady UK FHS v akademickém roce 2011/2012. 
 Děkan požádal členy vědecké rady o drobnou změnu v pořadí projednávaných bodů 
programu oproti původně avizovanému znění1. Jednalo se o předsunutí bodu 5. před bod 4., 
tj. schválení návrhu složení komise k habilitačnímu řízení PaedDr. Hany Horákové, Ph.D., 
v oboru Sociální a kulturní antropologie před schválení návrhu nových členů komisí pro 
státní závěrečné zkoušky na UK FHS. 
 Členové VR UK FHS s žádostí děkana o změnu pořadí projednávaných bodů 
programu vyslovili souhlas. 
   
 
 
1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS z 29. září 2011 
 Děkan konstatoval, že v předběžném zápisu z uvedeného jednání, který byl všem 

členům VR UK FHS odeslán elektronicky dne 18. října 2011, byly provedeny zpětně 
drobné úpravy, které však mohou mít velký vliv na celkové vyznění zápisu. Jednalo se 
o následující změny: 

 
1. bod č. 10 zápisu:  
 Text ,,- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen s připomínkami“ byl 

pozměněn na „- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen“. 
 

2. bod č. 11 zápisu:  
 Text ,,- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen s připomínkami“ byl 

pozměněn na „- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen“. 
 
3. bod č. 5 zápisu:  
 K poslednímu odstavci textu byla vložena věta ,,Zároveň VR doporučila upravit 

složení komise v prospěch širšího zastoupení oboru Sociální a kulturní 
antropologie.“. 

 
4. bod č. 5 zápisu:  
 Text ,,Návrh složení komise byl poté Vědeckou radou UK FHS jednomyslně 

schválen.“ byl pozměněn na „Návrh složení komise byl poté Vědeckou radou UK 
FHS schválen s připomínkami.“. 

 
 
 

                                                 
1 V původním programu zasedání měly být jednotlivé body projednávány v následujícím pořadí: 

1) Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS, které se uskutečnilo 29. září 2011. 
2) Schválení programu zasedání Vědecké rady UK FHS dne 24. listopadu 2011. 
3) Výsledky hodnocení studentů doktorských studijních programů UK FHS za akademický rok 

2010/2011 studujících k 31. říjnu 2011 (k projednání) 
4) Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na UK FHS.  
5) Návrh složení komise k habilitačnímu řízení PaedDr. Hany Horákové, Ph.D., v oboru Sociální a 

kulturní antropologie. 
6) Různé. 
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5. bod č. 7 zápisu:  
 Text ,,Tento návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen.“ byl 

pozměněn na „Návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen s připomínkami.“. 
 
 Děkan všechny navrhnuté změny okomentoval a zdůvodnil. VR UK FHS projevila se 

změnami souhlas. Děkan poté informoval o vývoji záležitostí projednávaných vědeckou 
radou v září 2011.  

 Vědecká rada opravený zápis ze zasedání dne 29. září 2011 jednomyslně schválila. 
 
 
 
2. Schválení programu zasedání dne 24. listopadu 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. 
 
 
 

3. Výsledky hodnocení studentů doktorských studijních programů UK FHS za 
akademický rok 2010/2011 studujících k 31. říjnu 2011 (k projednání) 
Rektorát UK letos poprvé požádal, aby hodnocení doktorských studentů bylo na 
rektorát předloženo po projednání vědeckou radou. 
 Děkan konstatoval, že v současné době má UK FHS 177 studujících doktorandů, 
spolu s těmi, kteří mají přerušené studium, je jich celkem 186, což činí 6,75% 
z celkového počtu studentů na UK FHS. Fakulta na tom tedy v souvislosti 
s doktorským studiem není nejlépe, což má za důsledek zejména finanční dopady. 
V dlouhodobém záměru fakulty jsou již definovány jednotlivé fáze přírůstku 
doktorandů a to až do roku 2016. Dle tohoto plánu by v příštím ak.  roce měl vzrůst 
počet doktorandů na 7,5 % všech studentů UK FHS. Růst počtu doktorských studentů 
bude zároveň provázen snižováním počtu bakalářských studentů. 
 Akreditace doktorských studií nepokračuje tak rychle, jak jsme očekávali. Prioritou 
fakulty je navíc kvalita. V této souvislosti bude nutné optimalizovat počet doktorských 
studentů na jednoho školitele. V současné době je maximum 15 studentů, ale optimální 
počet by bylo 10 studentů na jednoho školitele. Po tomto úvodu vyzval děkan členy 
vědecké rady k diskusi. Během diskuze se probírala překvapivě malá účast doktorandů 
na zahraničních výjezdech, počty vyloučených doktorandů a další témata. Do diskuze 
se zapojili v podstatě všichni členové vědecké rady. 
Materiál byl Vědeckou radou UK FHS řádně projednán. 
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4. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení PaedDr. Hany Horákové, Ph.D., 
v oboru Sociální a kulturní antropologie 
Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS návrh složení komise k habilitačnímu 
řízení PaedDr. Hany Horákové, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie 
v následujícím složení: 

Předseda:  prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. (interní) 
  Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií 

 

Členové:   doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. (externí) 
 Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 
 
   prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. (externí) 
 (t.č. bez afiliace) 
 
 doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. (interní) 
 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií 
  
 doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc. (externí) 
 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta filozofická 

 
Poté děkan vyzval členy Vědecké rady k diskuzi. Prof. Maur pouze upozornil, že 
fakulta, na níž působí doc. Vihanová, se správně jmenuje Fakulta filozofická, nikoli 
Filozofická fakulta. K návrhu samotnému nebyly vědeckou radou vzneseny žádné 
připomínky. 
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 
 
 
 

5. 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. Lenka Hanovská (doktorandka, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta 
 humanitních studií) 

Mgr. Tereza Jandová   (UKČO 11015283, doktorandka, Univerzita Karlova 
     v Praze, Fakulta humanitních studií) 

PhDr. Marta Kolá řová, Ph.D. (AV ČR, Sociologický ústav) 

PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
 Ekonomická fakulta, Katedra strukturální politiky EU 
 a  rozvoje venkova)  

Mgr. Radek Suchý (doktorand, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta 
 humanitních studií) 
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Mgr. Jakub Šenovský (doktorand, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta 
 humanitních studií) 

Mgr. David Vačkář, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky 
 životního prostředí) 

Mgr. Václav Zajíc (doktorand, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta 
 humanitních studií) 

Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 
 
 
 

6. Různé 
Děkan vědecké radě předložil ke schválení nové termíny zasedání v kalendářním roce 
2012. Vědecká rada následně vybrala a schválila následující termíny zasedání: 
  

16. února 2012 ve 14.00 
 
31. května 2012 (čas bude upřesněn) 
 
20. září 2012 (čas bude upřesněn) 

    
 
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 24. listopadu 2011                       doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 
      děkan UK FHS 

 
 
 
 
Zapsala: Bc. Sára Říhová 




