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  Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS 
ze dne 22. listopadu 2012 

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

20. září 2012 
- zápis byl Vědeckou radou UK FHS schválen  

 
2. Schválení programu zasedání Vědecké rady UK FHS dne 22. listopadu 2012 

- program zasedání byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
  
3. Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního oboru Antropologie 

- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
 
4. Výsledky hodnocení studentů doktorských studijních programů UK FHS za 

akademický rok 2011/2012 studujících k 31. říjnu 2012 (k projednání) 
- materiál byl Vědeckou radou UK FHS řádně projednán 

  
5. Návrh na změnu garantů navazujícího magisterského studijního programu 

Humanitní studia, oboru Obecná antropologie – Integrální studium člověka 
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 

 
6. Nominace Terezy Stöckelové, Ph.D. do oborové rady GA UK v sekci A – 

společenské vědy, pro obory sociologie, politologie (SP)  
- nominace byla Vědeckou radou UK FHS schválena 

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

- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen 
  

9.   Různé  
- k předloženým informacím neměl nikdo žádné připomínky 
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS:  
 
 
15 členů z celkového počtu 24 členů s platným hlasovacím právem 
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. RNDr. Miroslav Holeček, Dr. 
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc  
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 
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. 
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 
 
 
 
 
1 z 9 čestných členů 
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 
 
 
 
 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS: 
 
9 členů s platným hlasovacím právem 
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. 
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. 
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. 
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 
 
Prezenční listina je součástí zápisu. 
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V 16.10 uvítal děkan UK FHS, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil zasedání 
Vědecké rady UK FHS. 

V úvodu jednání děkan stručně seznámil členy vědecké rady s hlavními body 
jednání, kterými byl návrh akreditace doktorského studijního programu Antropologie a 
projednání výsledků hodnocení doktorských studijních programů.  
  
  
 
 
1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012 
 Děkan seznámil členy vědecké rady s jednotlivými body zápisu z předchozího zasedání 

VR UK FHS. 
  Uvedl, že žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního oboru Obecná 

antropologie – integrální studium člověka s výukou v anglickém jazyce byla již 
odeslána. Druhá žádost o rozšíření akreditace doktorského studijního oboru Aplikovaná 
etika na výuku v anglickém jazyce dosud odeslána není, neboť se čeká na výsledky 
doktorských evaluací. 

  Dopis předsedkyni akreditační komise byl odeslán na MŠMT a další státnice již 
budou probíhat dle nových regulí. Tato nová pravidla se nepříjemně dotknou asi dvou 
set studentů.  
Vědecká rada zápis ze zasedání dne 20. září 2012 jednomyslně schválila. 

 
 
 
 
2. Schválení programu zasedání dne 22. listopadu 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 doktorského studijního oboru Antropologie 
 Děkan seznámil členy VR UK FHS s návrhem a stručně uvedl základní důvody 

nutnosti prodloužení akreditace. 
Akreditace tříletého studia Antropologie vyprší v roce 2013. V současné době je ve 

studiu uvedeného oboru 26 studentů, kteří však do konce roku 2013 své studium 
rozhodně nestihnou dokončit. Oborová rada navíc nefunguje, jak by měla. Předseda 
rady se sice své funkce vzdal, ale vzhledem k tomu, že svou rezignaci nepodal přímo 
rektorovi, je stále předsedou rady, přestože svou funkci neplní. V současné době 
probíhají intenzivní jednání o znovuvytvoření rady. Tato jednání však mohou trvat 
ještě velmi dlouho a naše akreditace platná do roku 2013 je tudíž v ohrožení. Jiné 
řešení, než podat žádost o její prodloužení tak v současné době neexistuje. 
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Poté se rozpoutala diskuze. V závěru však proti předkládanému návrhu nebyly 
vzneseny žádné připomínky.      
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 
  
 

4. Výsledky hodnocení studentů doktorských studijních programů UK FHS za 
akademický rok 2011/2012 studujících k 31. říjnu 2012 (k projednání) 
Děkan seznámil členy VR UK FHS s výsledky jednotlivých doktorských studijních 
programů za poslední rok. Prezentovaná data jsou celkově uspokojivá: 17 
absolventských prací bylo za posledních 5 let publikováno; za uvedený rok 
absolvovalo 35 studentů, proběhlo 55 stáží v zahraničí. Studenti jsou důsledně vedeni 
k publikační činnosti a mobilitě. Poté děkan vyzval členy Vědecké rady k diskuzi. 
Vědecká rada nevznesla proti předloženým výsledkům žádné námitky. 
Materiál byl Vědeckou radou UK FHS řádně projednán. 

 
 
 
 

5. Návrh na změnu garantů navazujícího magisterského studijního programu 
Humanitní studia, oboru Obecná antropologie – Integrální studium člověka 
Vzhledem k tomu, že kolega doc. Jan Havlíček, Ph.D., na svou funkci garanta 
rezignoval, je třeba jmenovat garanta nového. Navrhnuta byla doc. PhDr. Zuzana 
Jurková, Dr., Ph.D., která na uvedeném oboru vyučuje povinný předmět, a je proto 
vhodnou kandidátkou na uvedenou funkci. Proti návrhu nového garanta nevznesla rada 
žádné námitky. 
Návrh na změnu garanta byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 

 
 
 
 

6. Nominace Terezy Stöckelové, Ph.D. do oborové rady GA UK v sekci A – 
společenské vědy, pro obory sociologie, politologie (SP)  
Nedávno navržený Mgr. Karel Černý, Ph.D., odjel na studijní cestu do USA a nemůže 
tudíž plně vykonávat svou funkci v oborové radě. Proto je do funkce navržena 
kolegyně Tereza Stöckelová, Ph.D. Vědecká rada nevznesla proti návrhu žádné 
námitky.  
Návrh na jmenování Terezy Stöckelové, Ph.D. do oborové rady GA UK byl vědeckou 
radou UK FHS  jednomyslně schválen.  

 
 
 
 

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: 
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Mgr. Martin Náprstek  (doktorand UK FF; zástupce ředitele České 
rozvojové agentury) 

 
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS jednomyslně schválen. 
 
 
 
 

8. Různé 
• Bylo navrženo několik termínů zasedání VR UK FHS v LS 2013. Poté, co se 

k návrhu vyjádří i nepřítomní členové rady, budou stanoveny tři závazné termíny. 
Informaci o zvolených termínech rozešle sekretariát děkana UK FHS všem členům 
rady elektronicky. 

• Děkan informoval členy vědecké rady, že z rozhodnutí pana rektora byly zrušeny 
poplatky za habilitace, které byly na UK FHS vyměřovány habilitantům, kteří 
nebyli zaměstnanci UK FHS. 

• Děkan informoval členy vědecké rady o dopisech prorektora pro doktorské studium 
a akademické kvalifikace prof. Jakubce, v nichž pan prorektor požadoval vysvětlení 
ohledně zdlouhavých habilitačních řízení kolegů Jakoubka a Bartoše a 
profesorského řízení kolegy Putny. 

     
Vzhledem k tomu, že nikdo z členů Vědecké rady UK FHS neměl žádné další dotazy, 
připomínky a záležitosti k projednání, děkan všem poděkoval za účast a zasedání vědecké 
rady ukončil. 

 
 

 
 

 
 
 

V Praze dne 22. listopadu 2012                       doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 
       děkan UK FHS 

 
 
Zapsala: Bc. Sára Říhová 




