Univerzita Karlova v Praze
Fakulta humanitních studií

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS
ze dne 20. září 2012
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU:

1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS, které se uskutečnilo
21. června 2012
- zápis byl Vědeckou radou UK FHS schválen
2. Schválení programu zasedání Vědecké rady UK FHS dne 20. září 2012
- program zasedání byl Vědeckou radou UK FHS schválen
3. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského oboru Obecná
antropologie – integrální studium člověka s výukou v anglickém jazyce
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen
4. Žádost o rozšíření akreditace doktorského studijního oboru Aplikovaná etika na
výuku v anglickém jazyce
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen
5. Žádost o schválení dopisu pro předsedkyni Akreditační komise
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen
6. Studijní plány UK FHS na akademický rok 2012/2013 (k projednání)
- studijní plány byly Vědeckou radou UK FHS řádně projednány
7. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na UK FHS
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen
9.

Různé: Nominace Mgr. Karla Černého, Ph.D. do oborové rady GA UK v sekci A
– společenské vědy, pro obory sociologie, politologie (SP)
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS:

17 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.
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.
prof. RNDr. Helena Illnerová, 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
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

1 z 9 čestných členů
doc. Ing. Karel Müller, CSc.

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS:
7 členů s platným hlasovacím právem
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Prezenční listina je součástí zápisu.
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V 16.05 uvítal děkan UK FHS, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil zasedání
Vědecké rady UK FHS.
V úvodu jednání děkan seznámil členy vědecké rady s aktuálním programem
jednání a rovněž připomněl základní body jednání předchozího zasedání ze dne 21. června
2012.

1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 21. června 2012
Děkan seznámil členy vědecké rady s jednotlivými body zápisu z předchozího zasedání
VR UK FHS. Mezi hlavní body jednání tohoto zasedání uvedl: dvě habilitační řízení v
oboru Sociální a kulturní antropologie, jedno z nich (PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.)
bylo VR schváleno, druhé (RNDr. Vladimír Blažek, CSc.) zastaveno; a také řízení ke
jmenování profesorem doc. Mgr. Martina Putny, Dr., v oboru Sociální a kulturní
antropologie (návrh byl schválen). Ve věci žádostí o prodloužení akreditace
navazujícího magisterského oboru Obecná antropologie a oboru Historická sociologie
uvedl, že veškeré materiály již byly předány na rektorát UK, který by měl zveřejnit své
oficiální stanovisko po 24. září 2012. Taktéž návrh na jmenování PhDr. Ivany
Fridrichové-Sýkorové, Ph.D., do oborové rady GA UK v sekci A – společenské vědy,
oboru historie, národopis, schválený na minulém zasedání VR UK FHS, byl odeslán na
RUK.
Vědecká rada zápis ze zasedání dne 21. června 2012 jednomyslně schválila.

2. Schválení programu zasedání dne 20. září 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.

Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského oboru Obecná
antropologie – integrální studium člověka s výukou v anglickém jazyce
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem a stručně uvedl základní důvody
nutnosti prodloužení akreditace. Poté vyzval členy Vědecké rady k diskuzi. Rozpoutala
se diskuze, které se účastnili především prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc., doc. PhDr.
Zdeněk Pinc, RNDr. Vladimír Roskovec, CSc., prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc., prof. Ing.
Ivan Wilhelm, CSc., a prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. Členy vědecké rady byly
vzneseny dotazy týkající se např. odhadovaného zájmu studentů o daný obor, úrovně
znalosti anglického jazyka u vyučujících aj.
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen.
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4. Žádost o rozšíření akreditace doktorského studijního oboru Aplikovaná etika na
výuku v anglickém jazyce
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem a odkázal na 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.

5. Žádost o schválení dopisu pro předsedkyni akreditační komise
Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem dopisu, týkajícího se organizace státní
závěrečné zkoušky v bakalářském studijním oboru SHV, který již byl projednán a
schválen na zasedání AS UK FHS dne 13. září 2012.
Poté vyzval členy Vědecké rady k diskuzi. Diskuze se účastnil především prof. Jan
Sokol, Ph.D., CSc., který zmínil, že rozdělení částí státní závěrečné zkoušky na
jednotlivé sekce bylo uděláno záměrně vzhledem k rozsahu a různorodosti probírané
látky, nicméně navrhovanou podobu zkoušky hodnotí vcelku pozitivně. S uvedenou tezí
souhlasí též doc. PhDr. Zdeněk Pinc, který také upozorňuje na možné zvýšení
náročností zkoušky a rozšíření jejích časových parametrů. Děkan uvádí, že konkrétní
podoba státní závěrečné zkoušky zatím není definitivní a momentálně je předmětem
jednání.
Návrh dopisu byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen.

6. Studijní plány UK FHS na akademický rok 2012/2013 (k projednání)
Děkan seznámil členy VR UK FHS se studijními plány 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.
Studijní plány byly Vědeckou radou UK FHS řádně projednány.

7. 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. Michal Ivan
Mgr. Petr Slanina
Mgr. Růžena Tichá

(doktorand UK FF)
(doktorand UK FHS; FN Hradec Králové;
firma Novocure Israel)
(vrchní sestra ve zdravotnickém zařízení
ministerstva vnitra ČR)
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Prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc., při projednání návrhu upozornila na nutnost
uvedení informací o konkrétních oborech státních závěrečných zkoušek a navrhla
jejich doplnění na příštím jednání. Děkan s tímto návrhem souhlasil.
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen.

8. Různé
• Děkan navrhl jakožto předmět projednání do tohoto bodu nominaci Mgr. Karla
Černého, Ph.D., do oborové rady GA UK v sekci A – společenské vědy, pro obory
sociologie, politologie (SP), a odkázal na 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.
• Děkan seznámil členy vědecké rady se změnami ve vedení fakulty. Novou
proděkankou pro zahraniční styky UK FHS byla děkanem od 1. září 2012
jmenována doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Novým proděkanem pro vědu a
výzkum UK FHS byl od od 1. července 2012 jmenován PhDr. Marek Skovajsa,
Ph.D.
• Děkan informoval členy vědecké rady o tom, že Institut doktorských studií UK FHS
a většina kateder navazujícího magisterského studia byly přestěhovány do budovy
UK FTVS ve Vokovicích. Ve věci prostorové situace fakulty rovněž poznamenal,
že příprava budoucího stěhování fakulty do budovy bývalé menzy 17. listopadu
probíhá v souladu se stávajícím plánem.
• Děkan informoval členy vědecké rady, že v červnu 2012 proběhlo výsledné
hodnocení výzkumných záměrů na UK. Výzkumný záměr UK FHS byl hodnocen
maximálním počtem bodů, tj. 35 body z 35 možných.
• Příští zasedání VR UK FHS proběhne dle domluvy 22. listopadu 2012 od 16.00.
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 20. září 2012

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

Zapsala: Mgr. Katsiaryna Tourková
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