UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta humanitních studií

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK
ze dne 19. září 2013
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU:
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 19. září 2013
- program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen
2. Habilitační řízení PhDr. Andrey Pokludové, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie
- řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ PhDr.
Andree Pokludové, Ph.D., Vědeckou radou FHS UK schválen
3. Návrh složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Terezy Stoeckelové, Ph.D.,
v oboru Sociální a kulturní antropologie
- návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen
4. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
6. června 2013
- zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen
5. Schválení zápisu z veřejného hlasování per rollam Vědecké rady FHS UK
z 28. června 2013
- zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen
6. Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení Novověká filosofie na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
- žádost byla Vědeckou radou FHS UK FHS schválena
7. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na Fakultě humanitních
studií Univerzity Karlovy v Praze
- návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen
8. Studijní plány pregraduálních oborů na Fakultě humanitních studií Univerzity
Karlovy v Praze (k projednání)
- studijní plány byly Vědeckou radou FHS UK řádně projednány
9. Návrh na jmenování garantů studijních programů Filozofie, Historie a Humanitní
studia (k projednání)
- návrh byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán
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10. Odvolání stávajícího a jmenování nového garanta navazujícího magisterského
studijního programu Mediální a komunikační studia, oboru Elektronická kultura a
sémiotika (k projednání)
- návrh byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán
11. Různé
- termíny zasedání vědecké rady v ak. roce 2013/2014 byly Vědeckou radou
FHS UK projednány

2

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta humanitních studií

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:
16 členů z celkového počtu 24 členů s platným hlasovacím právem
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
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.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

0 z 9 čestných členů

OMLUVENÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:
8 členů s platným hlasovacím právem
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Prezenční a hlasovací listina je součástí zápisu.
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V 15.15 uvítal děkan FHS UK, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil zasedání
Vědecké rady FHS UK. Děkan stručně seznámil členy vědecké rady s programem jednání a
následně je požádal o změnu pořadí projednávaných bodů programu oproti původně
avizovanému 1. Členové VR FHS UK s žádostí děkana o změnu pořadí projednávaných
bodů programu vyslovili souhlas.

1.

Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 19. září 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 FHS UK schválen.

2.

1

Habilitační řízení PhDr. Andrey Pokludové, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie
Děkan seznámil členy Vědecké rady FHS UK s programem habilitačního řízení,
představil habilitantku PhDr. Andreu Pokludovou, Ph.D.; představil předsedu
habilitační komise prof. PhDr. Eduarda Maura, CSc.; a členy habilitační komise: prof.
PhDr. Lumíra Dokoupila, CSc., prof. PhDr. Miroslava Hrocha, DrSc., prof. PhDr.
Jiřího Malíře, CSc., a doc. PhDr. Pavola Tišliara, Ph.D. Děkan dále představil
oponenty habilitační práce: prof. PhDr. Janu Burešovou, CSc., doc. Lukáše Fasoru,
Ph.D. a doc. PhDr. Blanku Soukupovou, CSc. Osobně přítomni byli prof. PhDr.
Eduard Maur, CSc. (předseda habilitační komise), prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.,
prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc., a doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.

Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo 6. června 2013
Schválení zápisu o veřejném hlasování per rollam o návrhu na schválení akreditačního materiálu
navazujícího magisterského studijního oboru Orální historie – soudobé dějiny na Fakultě humanitních
studií Univerzity Karlovy v Praze, které se uskutečnilo ve dnech 21.-27. června 2013
3) Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 19. září 2013
4) Habilitační řízení PhDr. Andrey Pokludové, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
5) Návrh složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Terezy Stoeckelové, Ph.D.,
v oboru Sociální a
kulturní antropologie
6) Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení Novověká filosofie na Fakultě humanitních studií
Univerzity Karlovy v Praze
7) Návrhy nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK
8) Studijní plány pregraduálních oborů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (k
vyjádření)
9) Návrh na jmenování garantů studijních programů Filozofie, Historie a Humanitní studia (k vyjádření)
10) Návrh na odvolání stávajícího a jmenování nového garanta navazujícího magisterského studijního
programu Mediální a komunikační studia, oboru Elektronická kultura a sémiotika (k vyjádření)
11) Různé
1)
2)
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2.1 Děkan předložil členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné
hlasování byli zvoleni doc. Karel Novotný, Ph.D., a doc. PhDr. Jiří Šubrt,
CSc.
Vědecká rada navržené skrutátory schválila.
2.2 Děkan předložil vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení
habilitační přednášky byli zvoleni prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., doc.
PhDr. Zdeněk Pinc a prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky
schválila.
2.3 Děkan posléze vyzval předsedu habilitační komise prof. PhDr. Eduarda
Maura, CSc., aby vědeckou radu seznámil s prací habilitantky.
Prof. Maur představil radě zaměření dr. Pokludové, která se zabývá
zejména urbanizací 2. pol. 19. století. Jmenoval vydané monografie a
připomněl, že na práci dr. Pokludové jsou ohlasy nejen u nás, ale i v zahraničí,
zejména v Rakousku. Dále zdůraznil, že dr. Pokludová je od roku 2006 rovněž
pedagožkou a pro studenty připravila již několik učebních pomůcek;
pravidelně se účastní zahraničních konferencí a je členkou redakčních rad
několika vědeckých časopisů. Dr. Pokludová tedy splňuje podmínky pro
habilitační řízení, což potvrzují i všechny posudky oponentů.
Předseda VR FHS UK poté vyzval dr. Pokludovou, aby přednesla
habilitační přednášku s názvem “ Středoevropská města na cestě k moderním
místům života“, která byla habilitační komisí vybrána ze tří předložených
témat.
2.4 Slova se ujala dr. Pokludová a prezentovala zvolené téma přednášky.
V přednášce se dr. Pokludová zabývala modernizačními procesy, které začaly
probíhat zejména v 2. polovině 19. století ve městech a v městských
společnostech. Popsala urbanizační procesy a transformaci městského
způsobu života.
Poté byl ponechán prostor pro diskuzi, dotazy a komentáře. Do rozpravy
se zapojil prof. Marcelli s dotazem na rozklad komunitního typu života; prof.
Illnerová s dotazem na vliv žen na transformaci městského způsobu života;
prof. Haškovcová s dotazem na vymezení časového období 1857-1910; dále
se do diskuze zapojili prof. Havelka, prof. Hroch, doc. Dohnalová, dr.
Roskovec, doc. Nejeschleba a další. Habilitantka zodpověděla všechny dotazy
a vyjádřila se rovněž k oponentským posudkům.
Po ukončení diskuze a zodpovězení všech položených dotazů zahájil
děkan jednání vědecké rady o habilitaci s vyloučením veřejnosti. Děkan
seznámil členy Vědecké rady FHS UK s pravidly tajného hlasování a vyzval
komisi pro hodnocení habilitační přednášky, aby přednesla své stanovisko
Vědecké radě FHS UK, a rovněž členy vědecké rady, aby předložili své
případné připomínky.
2.5 Poté bylo přistoupeno k tajnému hlasování. Z celkového počtu 24 členů VR
FHS UK s platným hlasovacím právem bylo přítomno 16 členů. Kvorum
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nutné pro tajné hlasování o habilitačním řízení bylo tímto splněno. Zvolení
skrutátoři rozdali členům Vědecké rady FHS UK 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. Komise přednášku habilitantky
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.
Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ PhDr. Andree
Pokludové, Ph.D., Vědeckou radou FHS UK schválen.
Výsledek hlasování:
PRO: 16 z 16 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.

3.

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

prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. (interní)
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Členové:

prof. PhDr. Václav Bělohradský (externí)
Universitá di Trieste, Dipartimento di Scienze Politiche
e Sociali
prof. PhDr. Josef Alan, CSc. (externí)
t. č. bez afiliace
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (externí)
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (interní)
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
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 FHS UK schválen.
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4.

Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
6. června 2013
Děkan stručně připomenul jednotlivé body minulého zasedání rady. Informoval radu,
že habilitační řízení dr. Fulky bylo postoupeno dál na RUK a lze očekávat, že by mohlo
projít jednáním VR UK již v listopadu. Dále požádal členy vědecké rady o případné
připomínky k zápisu. Nikdo z členů rady nevznesl žádný návrh na opravu zápisu.
Zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen.

5.

Schválení zápisu z veřejného hlasování per rollam Vědecké rady FHS UK
z 28. června 2013
Děkan seznámil členy vědecké rady s jednotlivými body zápisu a s průběhem
veřejného hlasování per rollam, které probíhalo ve dnech 21. – 27. června 2013 a
během něhož byl hlasován návrh na schválení akreditačního materiálu navazujícího
magisterského studijního oboru Orální historie – soudobé dějiny na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
Vědecká rada zápis z veřejného hlasování per rollam ze dne 28. června 2013
jednomyslně schválila.

6.

Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení Novověká filosofie na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Děkan předložil členům Vědecké rady FHS UK žádost o udělení akreditace novému
oboru habilitačního řízení Novověká filosofie. V této souvislosti děkan uvedl, že
hlavním důvodem žádosti je fakt, že v současné době máme studijní program Filosofie
akreditován již třemi studijními obory a rovněž by bylo vhodné snížit zátěž, která je
kladena na obor habilitačního řízení Sociální a kulturní antropologie. Klíčovými
osobnostmi, na nichž bude spočívat garance oboru, jsou zejména prof. Marcelli, prof.
Haškovcová a prof. Sokol.
K uvedené žádosti vznesl dotaz doc. Nejeschleba ohledně názvu oboru a dále dr.
Roskovec ohledně profesorského řízení v rámci stejného oboru. Všechny dotazy byly
zodpovězeny, nikdo proti žádosti nevznesl námitky.
Žádost byla Vědeckou radou FHS UK jednomyslně schválena.

7.

Návrhy nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Děkan předložil členům Vědecké rady FHS UK návrh dalších členů komisí pro státní
závěrečné zkoušky na FHS UK:
Mgr. Klára Bártová

(FHS UK)

Mgr. Jakub Binter

(FHS UK)
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Mgr. Jitka Fialová

(FHS UK)

Prof. Dr. Rolf Hasse

(Fraunhofer Zentrum Mittel- und Osteuropa)

Mgr. Jaromíra Kotíková

(Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,
v.v.i.)

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

(PedF UK)

PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (FHS UK)
Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

(Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta)

Mgr. Zuzana Štěrbová

(Sexuologický ústav, 1. LF UK)

Mgr. Vít Třebický

(PřF UK)

Návrhy byly Vědeckou radou FHS UK jednomyslně schváleny.

8.

Studijní plány pregraduálních oborů na Fakultě humanitních studií Univerzity
Karlovy v Praze (k projednání)
Děkan seznámil členy se studijní plány bakalářského oboru a navazujících
magisterských oborů s výukou v českém jazyce (předloženy v Příloze 2) a se studijními
plány bakalářského oboru a navazujících magisterských oborů s výukou v anglickém
jazyce (předloženy Příloze 3). Nikdo z členů rady nevznesl proti předloženým
podkladům námitky nebo připomínky.
Studijní plány pregraduálních oborů na FHS UK byly Vědeckou radou FHS UK
řádně projednány.

9.

Návrh na jmenování garantů studijních programů Filozofie, Historie a Humanitní
studia (k projednání)
Děkan seznámil členy vědecké rady s návrhem a uvedl, že se jedná o nový požadavek
Rektorátu UK, kdy je nutné garanty jmenovat vždy, když je v jednom studijním oboru
rozvíjeno více studijních programů. Nikdo z členů rady nevznesl proti předloženým
podkladům námitky nebo připomínky. Návrh bude tedy Rektorátu UK předložen ve
stávající podobě:
• studijní program Filozofie: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
• studijní program Historie: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
• studijní program Humanitní studia: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Návrh na jmenování garantů byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán.

8

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta humanitních studií

10. Odvolání stávajícího a jmenování nového garanta navazujícího magisterského
studijního programu Mediální a komunikační studia, oboru Elektronická kultura a
sémiotika (k projednání)
Děkan seznámil členy vědecké rady s návrhem. Návrh je předkládán z toho důvodu, že
prof. Marcelli nemůže být garantem dvou studijních programů zároveň. Nikdo z členů
rady nevznesl proti předloženému podkladu námitky nebo připomínky. Návrh bude
tedy Rektorátu UK předložen ve stávající podobě:
Odvolání:

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.

Jmenování:

doc. Mgr. Benedetta Zaccarello, Ph.D.

Návrh na změnu garanta byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán.

11. Různé
• Děkan předložil vědecké radě k vyjádření následující návrhy termínů zasedání
v akademickém roce 2013/2014:
1. zasedání:

čtvrtek 14. listopadu 2013
nebo
čtvrtek 28. listopadu 2013

2. zasedání:

čtvrtek 30. ledna 2014
nebo
čtvrtek 6. února 2014

3. zasedání:

čtvrtek 27. března 2014
nebo
čtvrtek 3. dubna 2014

4. zasedání:

čtvrtek 5. června 2014
nebo
čtvrtek 12. června 2014

5. zasedání:

čtvrtek 18. září 2014
nebo
čtvrtek 25. září 2014

Členům rady, kteří byli ze zasedání omluveni, budou termíny zaslány sekretariátem
děkana k vyjádření elektronicky.
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Vzhledem k tomu, že nikdo z členů Vědecké rady FHS UK neměl žádné další dotazy,
připomínky a záležitosti k projednání, děkan všem poděkoval za účast a zasedání vědecké
rady ukončil.

V Praze dne 19. září 2013

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

Zapsala: Bc. Sára Říhová
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