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  Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS 
ze dne 21. června 2012 

 
 
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 
 
  
1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS, které se uskutečnilo            

12. dubna 2012 
- zápis byl Vědeckou radou UK FHS schválen s podmínkou provedení oprav 

na str. 2 zápisu 
 

2. Schválení programu zasedání Vědecké rady UK FHS dne 21. června 2012 
- program zasedání byl Vědeckou radou UK FHS schválen 

  
3. Habilita ční řízení PaedDr. Hany Horákové, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní 

antropologie 
- řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ PaedDr. 

Haně Horákové, Ph.D., Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
4. Habilita ční řízení RNDr. Vladimír Blažek, CSc., v oboru Sociální a kulturní 

antropologie 
- řádným tajným hlasováním byl návrh na zastavení habilitačního řízení 

RNDr. Vladimíra Blažka, CSc., Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
5. Řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Martina Putny, Dr., v oboru Sociální a 

kulturní antropologie 
- řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „profesor“ doc. Mgr. 

Martinu Putnovi, Dr., Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
6. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského oboru Obecná 

antropologie 
- návrh byl vědeckou radou schválen 

 
7. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského oboru Historická 

sociologie 
- návrh byl vědeckou radou schválen 

 
8. Návrh PhDr. Ivany Fridrichové-Sýkorové, Ph.D., do oborové rady GA UK v sekci 

A – společenské vědy, oboru historie, národopis 
- návrh byl vědeckou radou schválen 

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

- návrh byl vědeckou radou schválen 
 



 

Univerzita Karlova v Praze 
Fakulta humanitních studií 

  

 

 

strana 2 z 10  

 
10. Různé 

- nebyly předloženy žádné podněty k projednání 
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS:  
 
 
18 členů z celkového počtu 24 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. 
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D. 
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. 
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr. 
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc  
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. 
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 
doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D. 
doc. PhDr. Zdeněk Pinc 
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. 
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 
 
 
0 z 9 čestných členů 
 
 
 
 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS: 
 
6 členů s platným hlasovacím právem 
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. 
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 
 
 
 
 
 
Prezenční listina a hlasovací listiny jsou součástí zápisu. 
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V 16.20 uvítal děkan UK FHS, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil zasedání 
Vědecké rady UK FHS. 

V úvodu jednání děkan seznámil členy vědecké rady se změnami ve složení rady, 
které byly schváleny Akademickým senátem UK FHS dne 15. června 2012, kdy tyto změny 
rovněž vstoupily v platnost. Na vlastní žádost ukončil své členství v radě prof. RNDr. 
Stanislav Komárek, CSc. Dále byl z důvodu dlouhodobé neúčasti na zasedáních rady 
odvolán Ing. Egon Gál, CSc. Novým interním členem rady byl jmenován doc. PhDr. Jiří 
Šubrt, CSc., vedoucí Pracoviště historická sociologie na UK FHS. Vědecká rada UK FHS 
má tedy v novém složení 24 členů s platným hlasovacím právem. 

Posléze nechal děkan kolovat listinu pro zvolení vhodných termínů zasedání rady 
v září 2012 a zimním semestru 2012. O zvolených termínech budou všichni členové rady 
informování v průběhu července e-mailem. 
  
  
 
 
1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 12. dubna 2012 
 Děkan seznámil členy vědecké rady s jednotlivými body zápisu z předchozího zasedání 

VR UK FHS. Prof. Haškovcová následně upozornila na nesrovnalosti v seznamu 
přítomných a nepřítomných členů rady na str. 2 zápisu v porovnání s prezenční listinou 
z uvedeného zasedání. Jednalo se o administrativní chybu přepisu jmen do zápisu, 
prezenční listina obsahovala správné údaje. Rada proto podmínila schválení zápisu ze 
zasedání VR UK FHS ze dne 12. dubna 2012 opravením seznamu v daném zápisu dle 
prezenční listiny. 

 Vědecká rada zápis ze zasedání dne 12. dubna 2012 schválila s podmínkou, že 
seznam uvedený na str. 2 zápisu bude opraven dle odpovídající prezenční listiny. 

 
 
 
 
2. Schválení programu zasedání dne 21. června 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. 
   
 
 
 

3. Habilita ční řízení PaedDr. Hany Horákové, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní 
antropologie 

 Děkan seznámil členy Vědecké rady UK FHS s programem habilitačního řízení, 
představil habilitantku PaedDr. Hanu Horákovou, Ph.D.; představil předsedu habilitační 
komise prof. PhDr. Jana Sokola, CSc., Ph.D.; a členy habilitační komise: doc. PhDr. 
Vlastimila Fialu, CSc., prof. PhDr. Jiřího Musila, CSc., doc. PhDr. Blanku 
Soukupovou, CSc., a doc. PhDr. Vieru Vilhanovou, DrSc. Děkan dále představil 
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oponenty habilitační práce: doc. PhDr. Alexandru Bitušíkovou, Ph.D., prof. PhDr. 
Jiřího Musila, CSc., a prof. Zdeňka Salzmanna.  

   
3.1 Děkan předložil členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné hlasování 

byli zvoleni doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D., a doc. PhDr. Jiří Šubrt, 
CSc. 

 Vědecká rada navržené skrutátory schválila. 
 
3.2 Děkan předložil vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení habilitační 

přednášky byli zvoleni prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., prof. PhDr. Josef 
Kandert, CSc., a doc. PhDr. Zdeněk Pinc. 
Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky 
schválila 
 

3.3 Předseda habilitační komise, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., připomněl 
členům Vědecké rady UK FHS životopis dr. Horákové, její publikační činnost, 
přednáškovou činnost, studium, zahraniční stáže a habilitační práci 
monografického charakteru s názvem „Antropologický koncept kultury jako 
společenskovědní problém“. Prof. Sokol krátce představil členům vědecké rady 
posudky oponentů, z nichž všechny byly kladné. 

  Prof. Sokol dále seznámil vědeckou radu se stanoviskem habilitační komise, 
která se jednomyslně shodla, že soubor hodnocení dr. Horákové odpovídá všem 
nárokům a podmínkám habilitačního řízení na UK FHS. Dr. Horáková je podle 
komise vyzrálou osobností jak po stránce vědecké, tak pedagogické. Habilitační 
komise všemi hlasy doporučila Vědecké radě UK FHS schválení návrhu na 
jmenování PaedDr. Hany Horákové, Ph.D., docentkou v oboru Sociální a kulturní 
antropologie. 

  Následně prof. Sokol vyzval dr. Horákovou, aby přednesla habilitační 
přednášku s názvem “Role nerasovosti, smíření a jednotné kultury v budování 
národa postapartheidní JAR“, která byla habilitační komisí vybrána ze tří 
předložených témat přednášek. 

 
3.4  Slova se ujala doktorka Horáková a odprezentovala zvolené téma přednášky. Poté 

byl ponechán prostor pro diskuzi, dotazy a připomínky. Do rozpravy se zapojili 
prof. Illnerová, prof. Kandert, doc. Roskovec a další. Dotazy se týkaly zejména 
současného rasového a etnického složení JAR, rasových konfliktů a projevy 
rasismu v současné JAR ze strany „černých“ občanů. Habilitantka reagovala na 
všechny položené dotazy a aktivně se zapojila do diskuze. Habilitantka se rovněž 
vyjádřila k posudkům a zodpověděla dotaz oponentky doc. Bitušíkové, jak chápe 
kulturu.   

  Po ukončení diskuze a zodpovězení všech položených dotazů habilitantkou, 
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, a rovněž členy vědecké rady, aby předložili své případné 
připomínky. 
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  Komise přednášku habilitantky zhodnotila pozitivně po obsahové i formální 
stránce, vystoupení prokázalo dostatečné znalosti habilitantky. Přednáška dle 
komise pro hodnocení habilitační přednášky vyhověla požadavkům pro získání 
docentury. 

 
3.5 Poté bylo přistoupeno k tajnému hlasování. Z celkového počtu 24 členů VR UK 

FHS s platným hlasovacím právem bylo přítomno 17 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 habilitantku a veřejnost zpět do místnosti a oficiálně 
vyhlásil výsledek tajného hlasování. 

 
Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ PaedDr. Haně 
Horákové, Ph.D., Vědeckou radou UK FHS schválen. 

 
Výsledek hlasování: 
PRO: 15 z 24 možných, PROTI: 2, ZDRŽELI SE: 0. 
 
 
 
 

4. Habilita ční řízení RNDr. Vladimíra Blažka, CSc., v oboru Sociální a kulturní 
antropologie 

 Děkan představil předsedu habilitační komise prof. RNDr. Stanislava Komárka, Dr., a 
členy habilitační komise: doc. Jana Havlíčka, Ph.D., doc. RNDr. Miroslava Králíka, 
Ph.D., prof. Ing. Luďka Bartoše, DrSc., a prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. Děkan 
dále představil oponenty habilitační práce: prof. Ing. Luďka Bartoše, DrSc., doc. RNDr. 
Daniela Fryntu, Ph.D., a doc. RNDr. Milana Thurza, CSc. 

  Děkan navrhl, aby se hlasovalo o zastavení habilitačního řízení podle §72 čl. 8 
Zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách v platném znění, neboť hodnocení 
habilitanta zřejmě nesplňuje nároky habilitačního řízení. Děkan rovněž uvedl, že 
jednání habilitační komise probíhalo zcela v souladu se zákonem a vše bylo rovněž 
konzultováno s rektorátem Univerzity Karlovy v Praze. 

  Děkan posléze předal slovo prof. Bartošovi, který byl předsedou komise prof. 
Komárkem pověřen, aby vědeckou radu seznámil se stanoviskem habilitační komise. 

  Komise se usnesla 3 hlasy z 5 možných v tajném hlasování, že doporučuje 
vědecké radě habilitační řízení kandidáta RNDr. Vladimíra Blažka, CSc. zastavit, neboť 
kandidát nesplňuje nároky na publikační činnost a citovanost, která by se 
jevila adekvátní. 

  Předseda komise následně vyzval k diskuzi, v níž se rada vyslovila pro hlasování 
o zastavení habilitačního řízení dr. Blažka. 
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4.1 Děkan předložil členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné hlasování o 
zastavení habilitačního řízení dr. Blažka byli zvoleni doc. prom. fil. Karel 
Novotný, M.A., Ph.D., a doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 

 Vědecká rada navržené skrutátory schválila. 
 
4.2 Děkan požádal veřejnost o opuštění místnosti a poté bylo přistoupeno k tajnému 

hlasování. 
  Zasedání opustil prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc., přišel doc. MUDr. 

Martin Bojar, CSc. Z celkového počtu 24 členů VR UK FHS s platným 
hlasovacím právem bylo přítomno 17 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 zpět do místnosti a oficiálně vyhlásil 
výsledek tajného hlasování. 

 
Řádným tajným hlasováním byl návrh na zastavení habilitačního řízení RNDr. 
Vladimíra Blažka, CSc., schválen. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO: 17 z 24 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 
 
 
 

5. Řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Martina Putny, Dr., v oboru  Sociální a 
kulturní antropologie  
Děkan seznámil členy Vědecké rady UK FHS s programem řízení ke jmenování 
profesorem a představil kandidáta doc. Mgr. Martina Putnu, Dr. Představil rovněž 
předsedu komise pro řízení ke jmenování profesorem prof. PhDr. Jana Sokola, CSc., 
Ph.D., a členy komise: prof. PhDr. Josefa Kanderta, CSc., prof. PhDr. Janu 
Nechutovou, CSc., prof. PhDr. Jiřího Hanuše, Ph.D., a doc. Petra Lozoviuka, Ph.D.  

 
5.1 Děkan předložil členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné hlasování o 

řízení ke jmenování profesorem kandidáta doc. Mgr. Martina Putny, Dr., byli 
zvoleni doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D., a doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 

 Vědecká rada navržené skrutátory schválila. 
 
5.2 Děkan předložil vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení přednášky k 

řízení ke jmenování profesorem byli zvoleni prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., doc. 
PhDr. Zdeněk Pinc a RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. 

 Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení přednášky k řízení ke 
jmenování profesorem schválila. 
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5.3 Předseda komise, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., seznámil Vědeckou radu UK 
FHS s životopisem docenta Putny, s jeho publikační činností, přednáškovou 
činností, studiem a významně zhodnotil jeho pedagogickou praxi. Prof. Sokol 
seznámil vědeckou radu se stanoviskem komise pro řízení ke jmenování 
profesorem, která se jednomyslně shodla, že pedagogické a akademické působení 
doc. Putny odpovídá všem nárokům a podmínkám řízení ke jmenování profesorem 
na UK FHS. Komise všemi hlasy doporučila Vědecké radě UK FHS schválení 
návrhu na jmenování doc. Mgr. Martina Putny, Dr., profesorem v oboru Sociální a 
kulturní antropologie. 

  Následně prof. Sokol vyzval doc. Putnu, aby přednesl přednášku na téma 
„Písemnictví subkultur“, kterou si kandidát pro jednání Vědecké rady UK FHS 
připravil. 

 
5.4 Slova se ujal docent Putna a odprezentoval přednášku. Poté byl ponechán prostor 

pro diskuzi, dotazy a připomínky. Do rozpravy se zapojili prof. Haškovcová, prof. 
Havelka, prof. Illnerová, doc. Bojar a doc. Pinc. Kandidát reagoval na všechny 
položené dotazy a aktivně se zapojil do diskuze. 

  Po ukončení diskuze a zodpovězení všech položených dotazů kandidátem, 
zahájil děkan jednání vědecké rady o řízení ke jmenování profesorem 
s vyloučením veřejnosti. 

  Děkan seznámil členy Vědecké rady UK FHS s pravidly tajného hlasování a 
poté vyzval členy vědecké rady, aby předložili své případné připomínky. 

 
5.5 Posléze bylo přistoupeno k tajnému hlasování. 
  Zasedání opustil prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Z celkového počtu 24 

členů VR UK FHS s platným hlasovacím právem bylo přítomno 16 členů. Kvorum 
nutné pro tajné hlasování o řízení ke jmenování profesorem 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 kandidáta zpět do místnosti a oficiálně 
vyhlásil výsledek tajného hlasování. 

  
Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „profesor“ doc. Mgr. 
Martinu Putnovi, Dr., Vědeckou radou UK FHS schválen. 
  
Výsledek hlasování: 
PRO: 16 z 24 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 
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6. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského oboru Obecná 
antropologie 
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem a odkázal na samostatnou Přílohu 1, 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. 
 
 
 
 

7. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského oboru Historická 
sociologie 
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem a odkázal na samostatnou Přílohu 2, 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. 
 
 
 
 

8. Návrh PhDr. Ivany Fridrichové-Sýkorové, Ph.D., do oborové rady GA UK v sekci 
A – společenské vědy, oboru historie, národopis 
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem a odkázal životopisné a publikační údaje 
dr. Fridrichové-Sýkorové uvedené v materiálech jednání. Poté vyzval členy Vědecké 
rady k diskuzi. Vědecká rada nevznesla proti návrhu žádné námitky.  
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen.  
 
 
 
 

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. Tereza Dvořáková   (doktorandka UK FHS) 

PhDr. Martin Franc, Ph.D.  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; 
Západočeská univerzita v Plzni; Univerzita 
Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií) 

PhDr. Ondo Grečenková , Ph.D.    (UK FHS; Akademie věd, Historický ústav) 

Mgr. Iveta Hajdáková  (doktorandka UK FHS) 

Mgr. Ji ří Hlaváček  (doktorand UK FHS; Centrum orální historie 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR) 

Mgr. Kateřina Jirsová  (bez afiliace) 
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Mgr. Karel Kleisner, PhD.  (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká 
fakulta) 

Mgr. Bohumil Ku řík  (doktorand UK FHS) 

Mgr. Alena Marková, Ph.D.  (bez afiliace) 

Mgr. Ondřej Slačálek, Ph.D.  (Univerzita Karlova v Praze, Filosofická 
fakulta, Ústav politologie) 

Mgr. Petr Špecián  (UK FHS) 

Mgr. Zuzana Uhde  (Akademie věd, Sociologický ústav) 

Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous  (doktorand UK FHS) 

Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 
 
 
 
 

10. Různé 
Nebyly předloženy žádné podněty k projednání.  
 
 
 

  
  

     
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 21. června 2012                       doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 
      děkan UK FHS 

 
 
 
 
Zapsala: Bc. Sára Říhová 










