Univerzita Karlova v Praze
Fakulta humanitních studií

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS
ze dne 24. ledna 2013
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU:
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady UK FHS dne 24. ledna 2013
- program zasedání byl Vědeckou radou UK FHS schválen
2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS, které se uskutečnilo 22.
listopadu 2012
- zápis byl Vědeckou radou UK FHS schválen
3. Habilitační řízení Mgr. Hynka Bartoše, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie
- řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Hynku
Bartošovi, Ph.D., Vědeckou radou UK FHS schválen
4. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení PhDr. Andrey Pokludové, Ph.D., v
oboru Sociální a kulturní antropologie
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen
5. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Josefa Fulky, Ph.D., v oboru
Sociální a kulturní antropologie
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen
6. Návrh složení komise k řízení ke jmenování profesorem doc. Vladimira Penčeva,
Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
- návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen
7. Návrhy změn ve složení oborové rady doktorského studijního programu
Antropologie na UK FHS se standardní délkou studia 3 a 4 roky
- návrhy byly Vědeckou radou UK FHS schváleny
9.

Žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému programu Historické
vědy, oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny
- žádost byla Vědeckou radou UK FHS schválena s připomínkou

10. Různé
- k předloženým informacím neměl nikdo žádné připomínky
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS:
17 členů z celkového počtu 24 členů s platným hlasovacím právem
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc.
prof. PhDr. Josef Kandert, 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.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

0 z 9 čestných členů

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR UK FHS:
7 členů s platným hlasovacím právem
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Prezenční a hlasovací listiny jsou součástí zápisu.
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V 16.15 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 byly habilitační řízení Mgr. Hynka Bartoše, Ph.D., v oboru Sociální a
kulturní antropologie, žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému programu
Historické vědy, oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny aj.

1. Schválení programu zasedání Vědecké rady UK FHS dne 24. ledna 2013
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.
Program zasedání byl Vědeckou radou UK FHS schválen.

2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS, které se uskutečnilo
22. listopadu 2012
Děkan seznámil členy vědecké rady s jednotlivými body zápisu z předchozího zasedání
VR UK FHS, kterými byly žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního
oboru Antropologie; návrh na změnu garantů navazujícího magisterského studijního
programu Humanitní studia, oboru Obecná antropologie – Integrální studium člověka;
nominace Terezy Stöckelové, Ph.D. do oborové rady GA UK v sekci A – společenské
vědy, pro obory sociologie, politologie (SP) aj.
Zápis byl Vědeckou radou UK FHS schválen.

3.

Habilitační řízení Mgr. Hynka Bartoše, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie
Děkan seznámil členy Vědecké rady UK FHS s programem habilitačního řízení,
představil habilitanta, Mgr. Hynka Bartoše, Ph.D.; představil předsedu habilitační
komise, prof. PhDr. Miroslava Petříčka, Dr., CSc.; a členy habilitační komise, doc.
PhDr. Ladislava Benyovszkyho, CSc., doc. PhDr. Tomáše Nejeschlebu, Ph.D., doc.
PhDr. Františka Šimona, CSc. a doc. PhDr. Martina Hemelíka, CSc. Děkan dále
představil oponenty habilitační práce: prof. Dr. Philipa van der Eijka, doc. PhDr.
Tomáše Nejeschlebu, Ph.D. a doc. PhDr. Karla Theina, Ph.D. Osobně přítomen byl
prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., CSc. (předseda habilitační komise), doc. PhDr.
Tomáš Nejeschleba, Ph.D., doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. a doc. PhDr. Martin
Hemelík, CSc. (členové habilitační komise).
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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. Miroslav Marcelli, CSc., prof.
PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc. a prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky
schválila.
3.3 Předseda habilitační komise, prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., CSc.,
připomněl členům Vědecké rady UK FHS životopis dr. Bartoše, jeho
publikační činnost, přednáškovou činnost, studium. Prof. Petříček krátce
představil členům vědecké rady posudky oponentů, z nichž všechny byly
kladné.
Prof. Petříček následně seznámil vědeckou radu se stanoviskem
habilitační komise, která se jednomyslně shodla, že soubor hodnocení dr.
Bartoše odpovídá všem nárokům a podmínkám habilitačního řízení na UK
FHS. Habilitační komise všemi hlasy doporučila Vědecké radě UK FHS
schválení návrhu na jmenování Mgr. Hynka Bartoše, Ph.D., docentem v oboru
Sociální a kulturní antropologie.
Dále prof. Petříček vyzval dr. Bartoše, aby přednesl habilitační přednášku
s názvem “Aristotelova metodologie zkoumání člověka na rozhraní teoretické
vědy o přírodě a „filosofie lidských záležitostí“, která byla habilitační komisí
vybrána ze tří předložených témat přednášek.
3.4 Slova se dále ujal dr. Bartoš a prezentoval zvolené téma přednášky. Poté byl
ponechán prostor pro diskuzi, dotazy a komentáře. Do rozpravy se zapojili
prof. Illnerová, prof. Haškovcová, doc. Šubrt, prof. Benyovszky, prof.
Marcelli a další. Dotazy se týkaly zejména seznamu použité literatury,
Aristotelova pojetí pojmů „psyché“, „logos“, „nus“ a jejich souvislosti
s jinými pojmy atd. Habilitant reagoval na všechny položené otázky a
komentáře, aktivně se zapojil do diskuze a také se vyjádřil k posudkům.
Po ukončení diskuze a zodpovězení všech položených dotazů 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.
Komise přednášku habilitanta zhodnotila pozitivně po obsahové i
formální stránce. Přednáška dle komise pro hodnocení habilitační přednášky
vyhověla požadavkům pro získání titulu „docent“ v oboru Sociální a kulturní
antropologie.
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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 habilitanta a veřejnost zpět do místnosti a oficiálně
vyhlásil výsledek tajného hlasování.
Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Hynku
Bartošovi, Ph.D., Vědeckou radou UK FHS schválen.
Výsledek hlasování:
PRO: 17 z 24 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.

4.

Návrh složení komise k habilitačnímu řízení PhDr. Andrey Pokludové, Ph.D., v
oboru Sociální a kulturní antropologie
Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS návrh složení komise k habilitačnímu
řízení PhDr. Andrey Pokludové, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
v následujícím složení:
Předseda:

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. (externí)
Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta

Členové:

prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (interní)
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. (externí)
t. č. bez afiliace
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (externí)
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta
doc. PhDr. Pavol Tišliar, Ph.D. (externí)
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Poté děkan vyzval členy vědecké rady k diskuzi. K návrhu nebyly vědeckou radou
vzneseny žádné připomínky.
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen.
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5.

Návrh složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Josefa Fulky, Ph.D., v oboru
Sociální a kulturní antropologie
Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS návrh složení komise k habilitačnímu
řízení Mgr. Josefa Fulky, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
v následujícím složení:
Předseda:

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (interní)
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. PhDr. Václav Bělohradský (externí)
Università di Trieste, Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali
prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (externí)
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., CSc. (interní)
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
prof. Etienne Tassin (externí)
Université Paris VII – Diderot – Centre de Sociologie des
Pratiques et des Représentations Politiques

Poté děkan vyzval členy Vědecké rady k diskuzi. K návrhu nebyly vědeckou radou
vzneseny žádné připomínky.
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen.

6.

Návrh složení hodnotící komise k řízení ke jmenování profesorem doc. Vladimira
Penčeva, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS návrh složení komise k řízení ke
jmenování profesorem doc. Vladimira Penčeva, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie v následujícím složení:
Předseda:

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (interní)
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Členové:

prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. (externí)
t. č. bez afiliace
prof. PhDr. Viera Feglová, CSc. (externí)
Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta sociálnych a
ekonomických vied
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. (interní)
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
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doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (externí)
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Poté děkan vyzval členy Vědecké rady k diskuzi. K návrhu nebyly vědeckou radou
vzneseny žádné připomínky.
Návrh byl Vědeckou radou UK FHS schválen.

7.

Návrhy změn ve složení oborové rady doktorského studijního programu
Antropologie na UK FHS se standardní délkou studia 3 a 4 roky
Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS návrhy změn ve složení oborové rady
doktorského studijního programu Antropologie na UK FHS se standardní délkou studia
3 a 4 roky. Mezi hlavní důvody změn uvedl zejména nefunkčnost dosavadní oborové
rady, která by měla fungovat do doby ukončení studia stávajících studentů (daný
program je otevřen pouze pro dostudování stávajících studentů). Návrhy změn byly
projednány ve spolupráci všech zúčastněných stran.
Návrhy byly Vědeckou radou UK FHS schváleny.

8.

Žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému programu Historické
vědy, oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny
Děkan předložil členům Vědecké rady UK FHS žádost o udělení akreditace
navazujícímu magisterskému programu Historické vědy, oboru Evropské kulturní a
duchovní dějiny. V této souvislosti uvedl, že tento program velmi těsně souvisí a
ideově navazuje na bakalářské studium v rámci oboru SHV. Co se týká personálního
obsazení, klíčovými osobnostmi daného programu jsou doc. Putna, prof. Pešek a prof.
Bartlová (všichni jsou zaměstnanci UK FHS). Poté děkan vyzval členy vědecké rady k
diskuzi.
Členové vědecké rady (prof. Maur, doc. Pinc i další) vznesli připomínku týkající
se samotného názvu oboru, tj. Evropské kulturní a duchovní dějiny, který z jejich
pohledu představuje příliš široký a problematický pojem. Jakožto možné řešení navrhli
buď změnu samotného názvu, anebo upřesnění potřebných informací v anotaci oboru.
Děkan s uvedenou připomínkou souhlasil.
Žádost byla Vědeckou radou UK FHS schválena s připomínkou změny názvu či
přepracování anotace oboru.
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9.

Různé
Děkan připomněl členům vědecké rady harmonogram plánovaných termínů zasedání
VR UK FHS v LS 2013:
14. března 2013
6. června 2013
19. září 2013
Informaci o termínech rozešle sekretariát děkana UK FHS všem členům rady
elektronicky.

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 24. ledna 2013

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

Zapsala: Mgr. Katsiaryna Tourková
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