Univerzita Karlova v Praze
Fakulta humanitních studií

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS
ze dne 12. dubna 2012
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU:

1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS, které se uskutečnilo
16. února 2012
- zápis byl Vědeckou radou UK FHS schválen
2. Schválení zápisu z veřejného hlasování per rollam Vědecké rady UK FHS
z 29. března 2012
- zápis byl Vědeckou radou UK FHS schválen
3. Schválení programu zasedání Vědecké rady UK FHS dne 12. dubna 2012
- program zasedání byl Vědeckou radou UK FHS schválen
4. Pracovní verze přihlášek programů rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy na
UK FHS (k projednání)
- materiály byly Vědeckou radou UK FHS řádně projednány
5. Výroční zpráva o činnosti fakulty v roce 2011 a Dlouhodobý záměr UK FHS na
období 2011-2015 (prezentace)
- Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2011 byla Vědeckou radou UK FHS
akceptována bez připomínek
6. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na UK FHS
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen
7. Různé
- nebyly předloženy žádné podněty k projednání
8. Habilitační řízení Mgr. Marka Jakoubka, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie
- řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Marku
Jakoubkovi, Ph.D., Vědeckou radou UK FHS schválen
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS:1
18 členů z celkového počtu 25 členů s platným hlasovacím právem
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc
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.
doc. 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.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

1 z 9 čestných členů

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS:
7 členů s platným hlasovacím právem
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
Ing. Egon Gál, CSc.
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Prezenční a hlasovací listina jsou součástí zápisu.
1

Uvedený seznam přítomných a nepřítomných členů VR UK FHS byl zpětně opraven dle prezenční listiny
k danému zasedání. Dle schváleného usnesení VR UK FHS ze dne 21. června 2012 je takto opravený zápis
zasedání ze dne 12. dubna 2012 platný.
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V 16.30 uvítal děkan UK FHS, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil zasedání
Vědecké rady UK FHS. Děkan požádal členy Vědecké rady o změnu pořadí
projednávaných bodů programu oproti původně avizovanému znění2.
Členové VR UK FHS s žádostí děkana o změnu pořadí projednávaných bodů
programu vyslovili souhlas.

1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 16. února 2012
Děkan seznámil členy vědecké rady s jednotlivými body zápisu z předchozího zasedání
VR UK FHS.
Vědecká rada zápis ze zasedání dne 16. února 2012 jednomyslně schválila.

2. Schválení zápisu z veřejného hlasování per rollam Vědecké rady UK FHS
z 29. března 2012
Děkan seznámil členy vědecké rady s jednotlivými body zápisu a s průběhem veřejného
hlasování per rollam, které probíhalo ve dnech 22. – 28. března 2012 a během něhož
byly hlasovány dva návrhy: 1) návrh složení jednotlivých rad programů PRVOUK na
UK FHS; 2) návrh znění anotace a složení rady programu „Environmentální výzkum“
(kód P02).
Vědecká rada zápis z veřejného hlasování per rollam ze dne 29. března 2012
jednomyslně schválila.

3. Schválení programu zasedání dne 12. dubna 2012
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.
Vědecká rada předložený program zasedání jednomyslně schválila.

4. Pracovní verze přihlášek programů rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy na
UK FHS (k projednání)
Předseda vědecké rady předložil radě k projednání pracovní verze přihlášek
k programům PRVOUK. Navrhl, aby se členové s materiály důkladně seznámili a do
konce dubna 2012 k nim elektronicky vznesli případné připomínky, komentáře a
2

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

1)
2)
3)
4)
5)

Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS, které se uskutečnilo 16. února 2012
Schválení zápisu z veřejného hlasování per rollam Vědecké rady UK FHS z 29. března
Schválení programu zasedání Vědecké rady UK FHS dne 12. dubna 2012
Pracovní verze přihlášek programů rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy na UK FHS (k projednání)
Výroční zpráva o činnosti fakulty v roce 2011 a Dlouhodobý záměr UK FHS na období 2011-2015
(prezentace)
6) Habilitační řízení Mgr. Marka Jakoubka, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
7) Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na UK FHS
8) Různé
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návrhy, které by mohly být do pracovních verzí zapracovány ještě před jejich odesláním
na rektorát UK. Všem budou dané podklady zaslány ještě jednou elektronicky.
Vědecká rada nevznesla k představeným informacím žádné dotazy ani připomínky.
Materiály byly Vědeckou radou UK FHS řádně projednány.

5. Výroční zpráva o činnosti fakulty v roce 2011 a Dlouhodobý záměr UK FHS na
období 2011-2015 (prezentace)
Děkan představil Vědecké radě UK FHS Výroční zprávu o činnosti fakulty v roce 2011
a Dlouhodobý záměr UK FHS na období 2011-2015. Rok 2011 byl na UK FHS rokem
strategických rozhodnutí. Byly formulovány kroky, které povedou k přebudování
univerzity a fakulty na univerzitu a fakultu vědeckou. Byl vytvořen nový systém
hodnocení a financování vědy na celorepublikové a celouniverzitní úrovni.
Fakulta sleduje především rozvojové cíle a snaží se i nadále zachovat svou
krátkodobou a dlouhodobou ekonomickou stabilitu. Ve fondu provozních prostředků se
nám podařilo uspořit 8 mil. korun. Rozpočet na rok 2012 byl opět o něco navýšen.
V roce 2011 skončil náš sedmiletý výzkumný záměr. Během jeho fungování jsme
mohli sledovat profilaci určitých badatelských týmů. Měřitelná vědecká výkonnost
vzrostla v roce 2011 o 7 % a fakulta je tak z jedné třetiny financována svým vědeckým
výkonem.
Došlo rovněž k proměně struktury a charakteru studia. Bylo akreditováno a
reakreditováno mnoho studijních oborů, proběhly významné personální změny.
Poté byl ponechán prostor k diskuzi.
Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 byla Vědeckou radou UK FHS akceptována
bez připomínek.

6. 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:
PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D.

(Ministerstvo vnitra České republiky)

PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. (bez afiliace, školí v oblasti sociálních služeb)
Mgr. Dita Jahodová

(doktorandka, MU FSS, obor sociologie)

Mgr. Veronika Seidlová

(UK FHS)

Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

(MU FSS, Katedra environmentálních studií)

Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen.

7. Různé
Nebyly předloženy žádné podněty k projednání.
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8. Habilitační řízení Mgr. Marka Jakoubka, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie
Děkan seznámil členy Vědecké rady UK FHS s programem habilitačního řízení,
představil habilitanta Mgr. Marka Jakoubka, Ph.D. Představil předsedu habilitační
komise, prof. PhDr. Josefa Kanderta, CSc., a členy habilitační komise: doc. PhDr. Petra
Lozoviuka, Ph.D.; doc. PhDr. Zdeňka Nešpora, Ph.D.; doc. PhDr. Lydii Petráňovou,
CSc.; a prof. PhDr. Jaroslava Vaculíka, CSc. Děkan dále představil oponenty
habilitační práce: prof. PhDr. Jána Botíka, DrSc.; PhDr. Stanislava Broučka, CSc., a
PhDr. Milenu Seckou, CSc.
8.1 Děkan předložil členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné hlasování
byli zvoleni doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., a doc. prom. fil. Karel
Novotný, M.A., Ph.D.
Vědecká rada navržené skrutátory schválila.
8.2 Děkan předložil vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení habilitační
přednášky byli zvoleni prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc., prof. PhDr. Eduard
Maur, CSc., a doc. PhDr. Zdeněk Pinc.
Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky
schválila.
8.3 Předseda habilitační komise, prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., připomněl členům
Vědecké rady UK FHS životopis dr. Jakoubka jeho publikační činnost,
přednáškovou činnost, studium, zahraniční stáže a habilitační práci
monografického charakteru s názvem „Vojvodovo - etnologie krajanské obce v
Bulharsku“. Prof. Kandert krátce představil členům vědecké rady posudky
oponentů, z nichž všechny byly kladné.
Prof. Kandert dále seznámil vědeckou radu se stanoviskem habilitační
komise, která se jednomyslně shodla, že soubor hodnocení dr. Jakoubka odpovídá
všem nárokům a podmínkám habilitačního řízení na UK FHS. Habilitační komise
všemi hlasy doporučila Vědecké radě UK FHS schválení návrhu na jmenování
Mgr. Marka Jakoubka, Ph.D., docentem v oboru Sociální a kulturní antropologie.
Následně prof. Kandert vyzval dr. Jakoubka, aby přednesl habilitační
přednášku s názvem “Rituální ne/čistota u cikánských skupin východního
Slovenska“, která byla habilitační komisí vybrána ze tří předložených témat
přednášek.
8.4 Slova se ujal doktor Jakoubek 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. Bartoš, prof. Sokol, prof. Haškovcová,
doc. Pinc, prof. Havelka, prof. Štech, doc. Bojar a prof. Marcelli. Habilitant
reagoval na všechny položené dotazy a aktivně se zapojil do diskuze.
8.5

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
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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.
8.6

Poté bylo přistoupeno k tajnému hlasování. Z celkového počtu 25 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 habilitanta a veřejnost zpět do místnosti a oficiálně
vyhlásil výsledek tajného hlasování.

Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Marku
Jakoubkovi, Ph.D., Vědeckou radou UK FHS schválen.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 z 25 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.

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 12. dubna 2012

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

Zapsala: Bc. Sára Říhová
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